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 .(1){وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ ألَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد}:تعالى هللا قول من انطالًقا
فذذينأ هتو ذذ  كالحذذن  ال   ذذ   البذذم مذذن ق،ذذا    اً نذذومي البذذم مذذن هما ذذ   ولهذذ ا نذذان الحذذن    ذذاً      

كالمواف ة  مأ و اً وال ي تف،    - فظ  هللا-م مم  ،وان هبو حعكان للمح ف الفا،  المنتو :

 يو ذذ ي عايحذذنأ  ميذذا م ا لهذذا ططذذو  ططذذو   والذذ  هذذ ا ارط و ذذة   إعذذمامعلذذى ارحذذ اف علذذى 

وبذذذ ل فذذذأ  لذذذ  مذذذن وقتذذذ  النفذذذيه   وهعطذذذانأ مذذذن  هذذذما وعلمذذذ  مذذذا ال  و نصذذذي و  حذذذم  سذذذمم يو 

 هللا ع  و   ف  اا هللا عنأ طي  ال  اء. إالي ا    علي  

– الكذذذ  مين ف،ذذذيلة الذذذمنتو :  ن  ذذذا صذذذك أ   ذذذن الذذذمين أ  يلحذذذيط وال يذذذ ال الحذذذن  موصذذذوالً      

المواف ذذة علذذى مناقحذذة   يذذت تك مذذا ك- فظذذ  هللا– مالذذمنتو : وا ذذ  م ذذأ الذذمين الذذ    و - فظذذ  هللا

 وتكلفا التعب والنصب ك  اءتها   اهما هللا عنأ طي  ال  اء.ال سالة  ه ا

والت مي  ال امعة ارسالمية والعاملين فيهذا الذ ين يعملذون ليذ  نهذا  مذن  كالحن نما وهطص      

 ين وقسم ال ميت الح  ف وعلوم .الم هصولوطاصة نلية  منا   ه ا الطوم الحامخ   إعالءه   

وهعطتنذذذذأ مذذذذن وقتهذذذذا و هذذذذمها  التذذذذأ وقفذذذذ  ب ذذذذانبأ وسذذذذانمتأ إلذذذذأكالحذذذذن  ال   ذذذذ   وهت ذذذذمم     

 ف  اها هللا عنأ طي  ال  اء. ) و تأ(

هذ ا العمذ   وهسذأل هللا العظذيم هن ي عذ   لذ   إن ذا وال يفوتنأ هن هحن  ن  من ساهم فأ      

 ل  وال ام  علي .ن  ولأ  إفأ مي ان  سناتهم 

 
                                                 

 7( سو   إب اهيم آية :1)
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 مقدمة

إن ال مم هلل ن مما ونستعين  ونستغف ا ونعو  كاهلل من ح و  هنفسنا ومن سي ا  هعمالنا      

من يهما هللا فال م،  ل  ومن ي،ل  فال هامي ل  وهحهم هن ال إل  إال هللا و ما ال ح    ل  

 هما كعم: عبما و سول  وهن م مماً 

مة بطي  نبأ ه س  صلى هللا علي  وسلم  كعه  هللا سك ان  وتعالى ف م هع  هللا ه ا ار     

بلسان ع بأ مبين  وقم تكف  هللا ع  و   ك فظ ه ا المين وسط  ل  العلماء ال ين ب لوا ن  ما 

بوسعهم من  هم  لي وموا عن  ياض ه ا المين  ولين  وا مما حاك  من نالم الو،اعين 

ماء ال هاب   الف،  الكبي  وال هم الوا،ي فأ مؤلفاتهم التأ هفنوا والك ابين  وقم نان لهؤالء العل

 من ه لها هعما هم.

ومن هؤالء العلماء ال ين تمي وا فأ ه ا العلم فأ نافة م االت   والتأ من ،منها م ال      

ارمام ال لي  م م المين بأ صلى هللا علي  وسلم من  ميه  اللغة وغ  ب اللفظ  لبيان م ام الن

هذ  فأ نتاك : 606بو السعاما  المكا   بن م مم بن ارهي  ال   ي   م  هللا  المتوفى سنة ه

 النهاية فأ غ  ب ال ميت واره .

  -فلسطين-غ  - ف وعلوم  فأ ال امعة ارسالميةل ا ف م اتفق طالب قسم ال ميت الح       

  التأ و م  فأ ه ا الكتاب ةالم فوعوبتو ي  من هسات   ال سم الك ام  على م اسة ار اميت 

وال نم على هسانيمها  تى يتم بيان الص يي من غي ا ت   عنوان)ه اميت نتاب النهاية فأ 

 ونان  قسمتأ بينهم فأ الك ت:اره  البن ارهي  تط  ج وم اسة(  غ  ب ال ميت و 

 من بماية كاب "ال يم ما الميم" إلى نهاية كاب "ال اء ما التاء"
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 وبواعث اختياره:  أهمية الموضوع
 المنانة العلمية لكتاب النهاية البن ارهي  فأ بيان هلفاظ ال ميت النبوي.  .1
 ه ا الكتاب لم يطمم من قب  الطممة ال ميهية. هن   .2
نتاب النهاية البن ارهي  احتم  على عمم نبي  من ار اميت النبوية الح  فة والتذأ  هن   .3

 ك ا ة إلى م اسة وتم يص.
 ا الكتاب من النا ية ال ميهية سيفتي الم ذال لطممذة كذاقأ نتذب الغ  ذب فذأ طممة ه إن   .4

 ال ميت واره .
 من  يذذت تطذذ  ج ه اميههذذا وم اسذذتها ايذذة ههذذ  ال ذذميت كنتذذب غ  ذذب ال ذذميتلذذم تعهذذم عن .5

 وال نم عليها
فالبذم مذن  بذمون هسذانيمهاا تواء نتاب ابذن ارهيذ  نغيذ ا  مذن نتذب اللغذة علذى ه اميذت  .6

 يانها للناه.م استها وب
 

 أهداف البحث:
 تط  ج ه اميت ابن ارهي  من نتب السنة وم اسة هسانيمها. .1
 بيان منانة نتاب ابن ارهي  بين نتب اللغة وغ  ب ال ميت. .2
 ارسهام فأ إط اج الموسوعا  ال ميهية وطممة السنة المح فة. .3
 مع فة ار اميت الم بولة من الم موم . .4
وعذذة فذأ م  ذذا وا ذم  ليسذذه  علذى الكذذا هين ال  ذو  إليهذذا ت ذميم مذام  علميذذة م   ذة م م .5

 واالستحهام بها.
 

 منهج البحث وطبيعة عمل الباحث فيه:
 أواًل:المنهج في الترتيب والترقيم:

 الكا ت بيي ام ار اميت م تكة  سب ت تيب الكتاب وم قمة ت قيمًا تسلسليًا . قام .1
نذذذص ابذذذن ارهيذذذ  نذذذاماًل فذذذأ بمايذذذة الكا ذذذت كنتاكذذذة  قذذذامكالنسذذكة لط   ذذذة ت تيذذذب الك ذذذت  .2

وم اسذذذة السذذذنم وال نذذذم علذذذى  عتمذذذم  وايذذذة للم اسذذذة ومذذذن هذذذم التطذذذ  جا العمذذذ  ومذذذن هذذذم 
  .وغي هاالكا ت كاستطمام ال احية للع و وتفسي  كعض ارلفاظ الغ  كة  قام  و ال ميت

ة  مذ  )(( لماللذ لذ   عذ  بذ  مسذت الً   قًمذا لذ  ي عذ  لذم الكا ذت فذين ال ميت تك   إ ا .3
 .على تك ا ا
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 الكا ذت فذين ما ذ  ابن هو النسا أ هو الت م ي هو ماوم هبأ سنن فأ ال ميت نان إ ا .4
 .الوفَيا   سب م تكة المصام  ب ن  بمه هم التط  ج  فأ قمم 

 
 ثانيًا: المنهج في تخريج األحاديث:

همذذا  همذذا إن الكا ذذت بتط   ذذ  من ىكتفذذاإ ا نذذان ال ذذميت فذذأ الصذذ ي ين  هو ه ذذمهما  .1
 من نتب السنة. توسا الكا ت فأ تط    ان فأ غي هما ن

 الكا ت كالك ت عن  اب  ل  . قامإ ا نان ال ميت ،عيفًا    .2
 ."له تخريج   على أعثر لم ":بالقول اكتفى الباحث إليها يصل لم التي لألحاديث بالنسبة .3
 

 ثالثًا: المنهج في الترجمة للرواة والحكم عليهم:
للذذذ وا  بذذذ ن  االسذذذم  والكنيذذذة  والنسذذذب  والل ذذذب  وتذذذا  خ الوفذذذا    الكا ذذذت كالت  مذذذة قذذذام .1

 في هللا رحمه حجر ابن الحافظ طبقات ذلك في معتمدًا والطك ة إن لم يو م تا  خ الوفا 

 .التقريب
فمن   فذذين لذذم ينذذن فيذذ مذذن نتذذاب الت   ب اسذذم الذذ اوي فذذأ بمايذذة الت  مذذة مذذأطو  غالكذذاً  .2

 الكمال والسي .غي ا من نتب الت ا م مه  ته يب 
مذن  لغيذ  المحذاهي  مذنهم كالت  مذة  الكا ذت ىكتفذوقم ا كالنسكة للص اكة فنلهم عمول .3

 نتب الص اكة ناالستيعاب وارصاكة وغي هما.
 نذان إ ا همذا لذ   ُهتذ  م فلذم الت   ذب فذأ ،ذعف  هو   ذ   ابذن وه   قم ال اوي  نان إ ا .4

 .في  ال ول ةطالص وبين  ل   ت  م ُ  ف م في   مطتلفاً  ال اوي 
 الكا ت كاستطالص ال نم على ال اوي كعم النظ  فأ  نم العلماء علي . قام .5
 ي  إلى مو،ع  ارول من يطالصة ال ول في  هم  الكا ت إ ا تك   و وم ال اوي  ن  .6

 ال سالة.
 

 رابعًا: المنهج في الحكم على األسانيد:
  إ ا ولكن إسناما  على  نمي ال الكا ت فين ه مهما  هو الص ي ين فأ ال ميت نان إن .1

 و مفعها. ب ن ها الكا ت ي وم علة؛ ارسنام  وا  ه م فأ نان
 من طالل ح ا ط ال بول وال م الم     فأ مصطلي ال ميت. نانال نم على ال ميت  .2
طذذذالف  سذذذب قواعذذذم يسذذذتأنه الكا ذذذت كذذذأقوال العلمذذذاء فذذذأ ال نذذذم علذذذى ال ذذذميت  وقذذذم ا .3

 مصطلي ال ميت.
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 األماكن والبلدان: خامسا: المنهج في
الكا ذذت كذذالتع  ف كارمذذاكن والبلذذمان مذذن طذذالل نتذذب البلذذمان نمع م البلذذمان ليذذاقو   قذذام 

 ال موي ومع م ما استع م من هسماء الكالم والموا،ا لألنملسأ وغي هما.
 

 سادسًا: المنهج في اللغة وغريب اللفظ:
ومذذن نتذذب معذذا م اللغذذة الكا ذذت بتفسذذي  ارلفذذاظ الغ  كذذة مذذن نتذذب غ  ذذب ال ذذميت  قذذام

 الع بية.
 

 سابعًا: المنهج في التوثيق:
الكا ذذت بذذ ن  المعلومذذا  المتعل ذذة كذذالم ا ا مذذن نا يذذة االسذذم والمؤلذذف والطكعذذة  ىكتفذذا .1

وما  النحذذ  فذذأ قا مذذة المصذذام  والم ا ذذا لعذذمم إه ذذال ال واحذذأ بذذ ل   همذذا فذذأ ال احذذية 
 همذا ال ذ ء والصذف ة و قذم ال ذميت.كتفأ الكا ذت بذ ن  مذا يذمل عليذ  مذا  نذ  االسفلية 
 عذما مذا ال ذميت ف ذط  و قذم والكذاب كالكتذاب ه اميههذا وهذق الكا ذت فذين ةعسذتال الكتذب
 كذاقأ همذا و قذم ال ذميت  والصذف ة ال ذ ء  نذ  علذى الكا ذت فاقتص  ه مم ارمام مسنم
  .ال ميت والصف ة و قم وال  ء المصنف اسم  ن  على الكا ت فاقتص  السنة نتب

 . قم اآليةو اسم السو      الكا ت ع و اآليا  كعم  ن هان  .2
 

 الدراسات السابقة:
ل م وقف الكا ت على كعض الم اسا   ول نتذاب النهايذة فذأ غ  ذب ال ذميت واره  فنذان ل امذًا 

 علي  هن يع ،ها فأ ه ا الم ام لبيان ممى ا تكاطها كمو،و  الم اسة.
 ذب ال ذميت وارهذ  البذن ارهيذ  المل ذب كم ذم الظواه  الله يذة فذأ نتذاب النهايذة فذأ غ   .1

 فت أ م مم حاهين. المين 
البذن ارهيذ   المعيا  الصوتأ لغ اكة ال ميت فأ نتاب النهاية فأ غ  ب ال ذميت وارهذ  .2

 م اسة فأ بنية الكلمة الع بية عم  المسيعيمين.
 م مم توفيق. النهاية فأ غ  ب ال ميت  البن ارهي : م اسة لغوية  .3
صذال  نذاظم  ه  اللغوية فأ نتاب النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البذن ارهيذ   الظوا  .4

 ماوم.
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 معذذًا  المسذذا   الن ويذذة والتصذذ  فية فذذأ نتذذاب النهايذذة فذذأ غ  ذذب ال ذذميت البذذن ارهيذذ   .5
 وم اسة عبم هللا ارنصا ي.

ابذذذن ارهيذذذ  الم ذذذمت ومنه ذذذ  فذذذأ نتذذذاب النهايذذذة فذذذأ غ  ذذذب ال ذذذميت واره  هميمذذذة بذذذم   .6
 لمين.ا
التأو ذذذذ  فذذذذأ غ  ذذذذب ال ذذذذميت مذذذذن طذذذذالل نتذذذذاب النهايذذذذة البذذذذن ارهي :عذذذذ ض ون ذذذذم علأ  .7

 الس يكانأ.
النهايذذة فذذأ غ  ذذب ال ذذميت واره  ت  يذذق الحذذيخشطلي  مذذأمون حذذي ا  وقذذم احذذتم  علذذى  .8

 تط  ج ه اميت الكتاب كحن  م ت،ب وليه كط   ة علمية  ميهية.  
سذذي وم بتطذذ  ج ه اميذذذت نتذذاب النهايذذة البذذن ارهيذذذ  همذذا كالنسذذكة لعمذذ  الكا ذذت فذذذأ هذذ ا الك ذذت ف

 كط   ة علمية وم اسة هسانيمها وال نم عليها وه ا لم يتوف  فأ الم اسا  الساك ة .
 

 خطة البحث:
 ين سم الك ت إلى م ممة و فصلين وطاتمة:

 لمقدمة:ا
 وتحتم  على ههمية الك ت وموافا اطتيا ا وههماف الك ت ومنهج الكا ت فأ الك ت.

 وفي  طمسة مكا ت:  الفصل األول
 : ال يم ما الميم .المبحث األول
 : ال يم ما النون .المبحث الثاني
 ال يم ما الواو . المبحث الثالث:
 ال يم ما الهاءالمبحث الرابع : 
 ال يم ما الياء  المبحث الخامس:

 وفي  مك هان: الفصل الثاني
 : ال اء ما الكاءالمبحث األول
 ال اء ما التاء :المبحث الثاني

 الخاتمة:
 و،منتها ههم نتا ج الك ت واالقت ا ا  والتوصيا .

 الفهارس:
 الصفحة رقم فيه الباحث واعتمد ،فه ه اآليا  ال  آنية -
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 .الحديث رقم فيه الباحث واعتمد  فه ه ار اميت -
 .الحديث رقم فيه الباحث واعتمد وتعديالً، جرًحا لهم المترجمفه ه ال وا   -
 الم ا ا .المصام  ا مة ق -
 فه ه المو،وعا . -

 

 



7 
 

 

 

 الفصل األول :
 وفيه خمسة مباحث:                                                                                               

 المبحث األول: الجيم مع الميم .
                                                         المبحث الثاني: الجيم مع النون .                      

 المبحث الثالث: الجيم مع الواو .
 المبحث الرابع : الجيم مع الهاء .
 المبحث الخامس: الجيم مع الياء .
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 المبحث األول: الجيم مع الميم. 
  قال ابن ارهي    م  هللا: 

َهْي هْس   إْس اعًا اَل َيُ ّما َحْأٌء. َوُن ُّ َحْأٍء َمَ،ى ِلَوْ ه  « هَه ا َهن ُ  َ َمَي ِفأ»ِفيِ   (1)) مي()هذ(
 .(2) َعَلى َهْمٍ  َفَ ْم َ َميَ 

 (1الحديث رقم )
 قال ارمام مسلم   م  هللا:      
َهَنا َعْبُم ال    اِق  َهْطَب َ "      َهِنأ ُمَ م ُم ْبُن َ اِفٍا  َ م  َهَنا َ م  َنا َمْعَمٌ   َعْن َهم اِم ْبِن ُمَنكٍِّ   َقاَل: َهَ ا َما َ م 

ل ى هللُا َعَلْيذِ  َهُبو ُهَ ْ َ َ   َعْن َ ُسوِل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم  َفذَ َنَ  َهَ اِميذَت ِمْنَهذا  َوَقذاَل َ ُسذوُل هللِا َصذ
ذاَلُم " َناَنْ  َبُنو ِإْسذَ اِ يَ  يَ َوَسل َم: ْغَتِسذُلوَن ُعذَ اً   َيْنُظذُ  َكْعُ،ذُهْم ِإَلذى َسذْوهَِ  َكْعذٍض  َوَنذاَن ُموَسذى َعَلْيذِ  الس 

ً  َيْغَتِسذذذُ   َيْغَتِسذذذُ  َوْ ذذذَمُا  َفَ ذذذاُلوا: َوهللِا َمذذذا َيْمَنذذذُا ُموَسذذذى َهْن َيْغَتِسذذذَ  َمَعَنذذذا ِإال  َهن ذذذُ  آَمُ   َقذذذاَل: َفذذذَ َهَب َمذذذ   
ُ  َعَلى َ َ ٍ   َفَف   اْلَ َ ُ  ِبَهْوِكِ   َقذاَل َفَ َمذَي ُموَسذى ِكذَأَهِ ِا َيُ ذوُل: هَذْوِبأ  َ َ ذُ  هَذْوِبأ  َ َ ذُ  َفَوَ،َا َهْوكَ 

  َ ت ذذى َ ت ذى َنَظذذَ ْ  َبُنذذو ِإْسذذَ اِ يَ  ِإَلذذى َسذذْوهَِ  ُموَسذذى َفَ ذذاُلوا: َوهللِا َمذا ِكُموَسذذى ِمذذْن َكذذْأٍه  َفَ ذذاَم اْلَ َ ذذُ  َكْعذذمُ 
َمٌب ِست ٌة َهْو َسْكَعٌة  ُنِظَ  ِإَلْيِ   َقاَل َفَأَطَ  َهْوَكُ  َفَطِفَق ِكاْلَ َ ِ  َ،ْ ًبا " َقاَل َهُبو ُهَ ْ َ َ : َوهللِا ِإن ُ  ِكاْلَ َ ِ  نَ 

اَلُم ِكاْلَ َ  ِ َ،ْ ُب ُموَسى   .(3)َعَلْيِ  الس 
 تخريج الحديث

مذن نلمذة" ف مذي"  نلمذة  بذمالً   عن عبم الذ  اق كذ   هط    البطا ي من ط  ق إس اق بن نص      
 .(4)"فط ج"
حذ يق عذن مذن ط  ذق عبذم هللا بذن  وموقوفذاً   (5)مسلم من ط  ق م مم بن  افذا كذ  كمهلذ هط    و      

 .(6)هبأ ه    
 دراسة رجال اإلسناد

 
                                                 

ذِم بذِن َعْبذِم الذ  ْ َمِن الَهذَ ِويُّ   ( ي صم ك  المؤلف ما ن ل  عن اله وي )وهو1) ذِم بذِن ُمَ م  تذوفأ  َهُبو ُعَبْيٍم َهْ َمذُم بذُن ُمَ م 
 علذذ  علذذى مذذا فيذذ  مذذن نتذذاب الهذذ وي )هذذاء(  (.  يذذت قذذال ابذذن ارهيذذ :146ش17الء هذذذ )سذذي  هعذذالم النذذك401سذذنة 

 ( .13ش1كال م   )النهاية 
  218ش1هي  ( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ار2)
 333 قم  1841ش4( ص يي مسلم   الف،ا   كاب من ف،ا   موسى صلى هللا علي  وسلم  3)
 278 قم  64ش1( ص يي البطا ي   الغس  َكاُب َمِن اْغَتَسَ  ُعْ َ اًنا َوْ َمُا ِفأ الَطْلَوِ  4)
 333 قم  267ش1  ِ َكاُب َ َواِ  ااِلْغِتَساِل ُعْ َ اًنا ِفأ اْلَطْلوَ ص يي مسلم   ال يض ( 5)

 333 قم  1841ش4ص يي مسلم   الف،ا   كاب من ف،ا   موسى صلى هللا علي  وسلم   (6)
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زَّاِق بُن َهمَّاِم بِن َناِفٍع الِحْمَيِري  -       .(1)هذذ211نعانأ ما  سن  هبو كن  الص  َعْبُد الرَّ
 موا في  كعم  همو :العلماء تكل   إال هن  ال اوي ه ة  قال الكا ت:     
: َقالَ  التحيا: هواًل:        ن ذهن نان في  نو  مذن التحذيا إال ا  و  .(2)َعْبُم ال    اِق: ِهَ ٌة  َناَن َيَتَحي اُ الِعْ ِلأُّ

ه مم: سأل  هبأ: هكان عبم الذ  اق يفذ ف فذأ التحذياا ف ذال:  عبم هللا بن :قال فأ  ل   لم ينن غالياً 
 .(3)تع ك  هطكا  الناه ولكن نان   الً   ا هنا فلم هسما من  فأ ه ا حي اً هم  

قذذذال ابذذذن  ومهالذذذب هطذذذ ى  المذذذأطو  عليذذذ  عنذذذم العلمذذذاء مذذذا  واا فذذذأ ف،ذذذا   ههذذذ  البيذذذ   نمذذذا هن       
ذذوُا ِكذذِ  ِمذذْن َو َ  َنَسذذُبْوُا ِإَلذذى الت َحذذيُِّا "عذذمي: َوى َهَ اِمْيذذَت ِفذذأ الَفَ،ذذاِ ِ  اَل ُيَواَفذذُق َعَلْيَهذذا  َفَهذذَ ا هَْعَظذذُم َمذذا َ مُّ

ْمُق  َفِينِّ  أ َهْ ُ ذو َهن ذُ  اَل َكذْأَه ِ َواَيِتِ  َهِ ِا اَرَ اِمْيَت  َوِلَما َ َواُا ِفأ َمَهاِلِب َغْيِ ِهم ِمم ا َلْم َهْ ُنْ ُا  َوَهم ا الصِّ
 .(4)َمَناِكي َومَهاِلُب آَطِ ْ َن  َ اِمْيُت ِفأ هَْهِ  الَبْيِ    ِإال  َهن ُ  َقْم َسَبَق ِمْنُ  هَ ِك ِ 

تا نين ما  واا فأ ف،ذا   ههذ   مفا العلماء كارط  عن  هو إمامت  وصمق    ال ي قال الكا ت:     
 ومناكي  قليلة هط ي ال تعيك . البي  
ل ارهذذ م سذذمع  قذذا فنذذان يل ذذن فيذذتل ن  مذذأ فذذأ آطذذ  عمذذ ا عبذذم الذذ  اق عُ  هن   :ارطذذتالف :هانيذذاً      

 ذمهنأ ه مذم عذذن  :ت كذ  عذذن عبذم الذ  اق قلذذ ومذن ي ذمِّ  :ف ذذال " النذا   كذا "ه مذم يسذأل عذن  ذذميت
 .(5)عمأنان يل ن فل ن  وليه هو فأ نتك  نان يل نها كعم ما   هؤالء سمعوا كعمما عمأ:َحب وي  قال

قذال  وما  وي قبلهذا فصذ يي  المأتين فال حئ عن  كعم  يَ وِ ما  ُ  هن   فأ اطتالط   ولو اص  ال     
ه مذذذم:"هتيناا قبذذذ  المذذذا تين وهذذذو صذذذ يي الكصذذذ   ومذذذن سذذذما منذذذ  كعذذذمما  هذذذب كصذذذ ا  فهذذذو ،ذذذعيف 

ت مذذن نتاكذذ  نذذان  ميهذذ   يذذمًا  ومذذا  ذذم ت مذذن    (6)السذذما " وقذذال ابذذن   ذذب:" لمذذا نذذان كصذذي ًا وي ذذمِّ
 .(7)" فظ  طلط

سذذذما مذذذن عبذذذم الذذذ  اق قبذذذ  المذذذأتين  ف ذذذم  نذذذ  ابذذذن قذذذال الكا ذذذت: الذذذ ا ي هن م مذذذم بذذذن  افذذذا      
 من عبم ال  اق ولم ي ن  غي ا. هن سما  اب اهيم بن اس اق المب ي متأط   ماً  (8)الصال 

                                                 

 4064 قم  354ش1( ت   ب الته يب البن     1)
 1000 قم  302ش1( اله ا  للع لأ 2)
 624 قم  33ش1ن عبم الهاميبيوسف بن  سن ل   المم فيمن تكلم في  ارمام ه مم كمم  هو  م ك( 3)
 1463 قم  545ش6( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 4)
 611 قم  312ش6( ته يب الته يب البن     5)
 624 قم  33ش1( ك   المم فيمن تكلم في  ارمام ه مم كمم  هو  م ليوسف بن  سن بن عبم الهامي 6)
 756ش2( ح   عل  الت م ي البن   ب ال نبلأ 7)
 336ش1م ممة ابن الصال  ( 8)
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 البطذا ي:قذال  وا  ا  م ت من نتاك  لذم يططذئ  هي هن   إ ا  م ت من  فظ  هططأ  يططئ : هالهاً      
 .(1)ما  م ت من نتاك  فهو هصي"

   نذذان لذذ  هططذذاء فهذذأ يسذذي   مغتفذذ نْ وا   اله ذذة يططذذئ  فمعلذذوم هن  ا لذذم يططذذئ نْ َمذذ قذذال الكا ذذت:     
َوَنذاَن ِمم ذن   َناَن ِمم ن  ما وصذنف َو فذظ و اكذ قال ابن  كان:"َ  ب انب ما  وي من ه اميت نهي   

 .(2)يا ِفيِ "على تح  ت من  فظ ِإ ا  م   يططئ
ذذا مذذا قالذذ  الذذما  قطنذذأ مذذن هن ذذ  ُيططذذئ علذذى معمذذ  فذذأ ه اميذذت       كذذأن عبذذم  فذذين  العلمذذاء قذذالوا: هم 

عذذن معمذذ  ه ذذب إلذذأ مذذن  ذذميت  قذذال ه مم:" ذذميت عبذذم الذذ  اق  م علذذى غيذذ ا فذذأ معمذذ  الذذ  اق م ذذم  
ههم  فظًا   -أ: كاليمنيعن-يتعاهم نتك  و نظ  فيها -يعنأ معم ًا  -هؤالء الَكْصِ ّ ين  نان ونان ي مِّ

 .(4):"عبم ال  اق متهب  فأ معم    يم ارت ان" وقال يع وب بن حيكة  (3)كالكص  "
  ن ذا  و   ل م ت حم  إلى عبم ال  اق :"قال العكاه العنب ي لما قمم من صنعاء :اتهم كالك ب: اكعاً      
 قذذال:  لذذ  عذذن عبذذم الذذ  اق  العكذذاه نافيذذاً  ب الذذ هبأ قذذولتع  ذذ وقذذم  (5)هصذذمق منذذ "والواقذذمي   لكذذ اب
علي  مسلم  ب  سا   ال فاظ وه مة العلم ي ت ذون كذ  إال فذأ تلذ  المنذاكي   ه ا ما وافق العكاُه  قل :

 .(6) وى المعموم  فأ سعة ما 
  العلمذاء بِ  ن ا ابن     فأ طك ا  المملسين فأ الطك ة الهانية  وهأ التأ قَ  :التمليه :طامساً      
   ذ  فمنهذ  هالهذة هيذام ال ي ي نذأ  ي مذن التذمليه  قذال:" ِ َبذليسهم  نما و ن  ابن   ذ  عنذ  الت  تم

هص اب ال ميت فتعل   كالكعكة ف ل  يا  ب ما لأ هك ب هنا همذمله هنذا هك يذة بذن الوليذم هنذا ف  عذ  
 .(7)إلى البي  ف اؤنأ

 .هذ154ما  سنة   أبو عروة البصري ،معمر بن راشد األزدي-     
وهحذام بذن عذ و   فأ  وايت  عن هابذ  وارعمذو وعاصذم بذن هبذأ الن ذوم ه ة هب  فا،  إال هن       
 .(8)ت ك  كالكص  ون ا فيما  م   حي اً 

                                                 

 1333 قم  130ش6( التا  خ الكبي  للبطا ي 1)
 14146 قم  412ش8( اله ا  البن  كان 2)
 3415 قم  57ش18( ته يب الكمال للم ي 3)
 607ش2( ح   عل  الت م ي البن   ب ال نبلأ 4)
 611 قم  6413 البن     ته يب الته يب (5)
 5044 قم  611ش2مي ان االعتمال لل هبأ ( 6)
 58 قم  34ش1ين البن     طك ا  المملس( 7)
 6803 قم  541ش1 البن     ت   ب الته يب( 8)
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نمذذذا ون ذذذ    ه سذذ  عذذذن همذذذام بذذن منكذذذ     لذذم يذذذ ن  هن ذذذ  ار هن ذذذ(1)وقذذم  نذذذ ا العال ذذذأ فذذأ الم اسذذذي     
 .(2)هن  يمله :السيوطأ عن ابن العطا  عن 

وهذذأ فذذأ هذذ ا  همذذا كالنسذذكة ل وايذذة معمذذ  بذذن  احذذم عذذن همذذام بذذن منكذذ  فصذذ ي ة  قذذال الكا ذذت:     
 بذ  علذى العنذه  ولم ي ن  ه م من العلماء فأ  وايت  عن همام بذن منكذ  حذي ًا  ال ميت عن همام  

: ُقْلذُ  الْبذِن الَمذِميْ  :ف م امتم  إسنام معم  عن همذام عذن هبذأ ه  ذ   قذال الذ ُّْهِلأُّ ذُم بذُن َعْمذٍ و   ِنأِّ ُمَ م 
ذاٍم  َعذْن َهِبذأ ُهَ ْ َ َ اَقذاَل: ُم َ  ذٌم َهْحذَهُ   َعْن َهِبأ َسَلَمَة  َعْن َهِبأ ُهَ ْ َ َ  َهَ بُّ ِإَلْيَ   َهْم: َمْعَمٌ   َعذْن َهم  م 

 .(3)َوَهَ ا َهْقَوى 
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

))))) ))))) 
 ) مم(    
 .(5)هأ ال موم ما بين الِمْلَكين واِ مها َ اِممٌ (4)إ ا وَقَع  ال واِمُم َفال ُحْفَعَة ")هذ( في "    

 (2الحديث رقم )
 لم أعثر على تخريج له. قال الكا ت:     

))))) ))))) 
َلْيَلذٍة ِمذَن اْلَمِميَنذِة   ُهذَو ِكَ،ذمِّ اْلِ ذيِم َوُسذُنوِن اْلِمذيِم ِفذأ آِطذِ ِا ُنذوٌن: َ َبذٌ  َعَلذى« ُ ْمذَمان»َوِفيِ  ِ ْنذُ       

ِ َصل ى َّللا ُ َعَلْيِ  َوَسل َم  ف ال: سيُ وا َهَ ا ُ ْمَمان  َسَبَق الُمَف ِّمون   .(6)َم   َعَلْيِ  َ ُسوُل َّللا 
 (3الحديث رقم )

 قال ارمام مسلم   م  هللا:     
هَ       َهَنا ُهَمي ُة ْبُن ِكْسَطاَم اْلَعْيِحأُّ َ م  َهَنا َ ْوُ  ْبُن اْلَ اِسذِم َعذْن اْلَعذاَلِء َعذْن "َ م  َنا َيِ  ُم َيْعِنأ اْبَن ُ َ ْ ٍا َ م 

ذذَة َفَمذذ    ِ َصذذل ى َّللا ُ َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َيِسذذيُ  ِفذذأ َطِ  ذذِق َمن   َعَلذذى َ َبذذٍ  َهِبيذذِ  َعذذْن َهِبذذأ ُهَ ْ ذذَ َ  َقذذاَل َنذذاَن َ ُسذذوُل َّللا 

                                                 

 786 قم  283ش1 اما الت صي  للعال أ ( 1)
 56 قم  34ش1هسماء المملسين للسيوطأ ( 2)
 1 قم  10ش7سي  هعالم النكالء لل هبأ  ( 3)
يت المو ذوم هذو "ا ا وقعذ  ال ذموم" ت فذأ نتذب السذنة ت ذوي لفذظ ال وامذم  ار هن ال ذمعه  على  واية لل ميه لم ( 4)

ِ  ِ  ِمْن َحِ  ِن ِ انظ  ص يي البطا ي   البيو     2213  قم 73ش3 َكاُب َبْيِا الح 
 218ش1النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  ( 5)
  118ش1النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  ( 6)
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ِ َقذاَل الذ  اِكُ وَن ُيَ اُل َلُ  ُ ْمَماُن فَ  َ اَل ِسيُ وا َهَ ا ُ ْمَماُن َسَبَق اْلُمَف ُِّموَن َقذاُلوا َوَمذا اْلُمَفذ ُِّموَن َيذا َ ُسذوَل َّللا 
َّللا َ َنِهيً ا َوال  اِكَ اُ "
 (1 ). 

 تخريج الحديث
 انف م مسلم بتط  ج ه ا ال ميت مون البطا ي .     

 دراسة رجال اإلسناد
 هذ.231ما  سنة   يننى هكا كن  ُة ْبُن ِبْسَطاَم اْلَعْيِشي  بصري ُأَميَّ -     
 والنسذا أ   وى لذ  الحذيطان   (3):"م لذ  الصذمق" قذال هبذو  ذاتم  و (2) ن ا ابذن  كذان فذأ اله ذا      

 .(5)ه ة وقال ال هبأ:  (4)صموق  وقال ابن    :
 كاب االنت اء من م ويا  ال اوي.ولع   واية الحيطين ل  من  ال اوي صموق  قال الكا ت:     
 هذ.132ما  سنة  هبو حب     العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب الُحَرِقي-     
و ام:"لذم هسذما ه ذم   : ه ذةه مذم وقذال  (6)هبتذاً  نهيذ  ال ذميت و ام:  الواقذمي وه   م مم بذن عمذ      

وقال الت م ي:"ه ة عنم هه    (8) "وس   م   عن العالء وسهي  ف ال:"العالء فوق سهي  (7) ن ا كسوء"
 .(10)فأ اله ا  ابن  كان و ن ا  (9)ال ميت"
وقال م  :" ليه ب ا  لذم   (11)وهو وسهي  ق  ب من السواء" وقال ابن معين:"ليه  ميه  ك  ة      

وقذال هبذو  اتم:"صذالي   (13)وقال هبو   عة:"ليه هو كال وي مذا ينذون"  (12)ي ل الناه يتوقون  ميه "
وقذال   (14)وهذو عنذمي هحذك  مذن العذالء بذن المسذيب" ولكن  هنن  من  ميهذ  هحذياء  عن  اله ا    وى 

                                                 

 2676 قم  2062ش4كاب ال ت على  ن  هللا تعالى  واالستغفا والتوكة   ال ن  والمعاء  ص يي مسلم (1)
 12541 قم  123ش8اله ا  البن  كان ( 2)
 1125 قم  303ش2ال    والتعمي  البن هبأ  اتم ( 3)
 552 قم  114ش1ت   ب الته يب البن     ( 4)
 466 قم  255ش1الكاحف لل هبأ ( 5)
 1230 قم  420ش5الطك ا  الكب ى البن سعم ( 6)
 3171 قم  482ش2 لإلمام ه مم العل  ومع فة ال  ال( 7)
 1406 قم  13ش2 لإلمام ه ممالعل  ومع فة ال  ال  (8)
 336 قم  187ش8ته يب الته يب البن     ( 9)
 4683 قم  247ش5اله ا  البن  كان ( 10)
 1374 قم  357ش6 البن هبأ  اتمال    والتعمي  ( 11)
 1374 قم  357ش6 تمالبن هبأ  اال    والتعمي   (12)
 4577 قم  523ش22 للم ي  ته يب الكمال( 13)
 1374 قم  358ش6 البن هبأ  اتم ال    والتعمي  (14)
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  (2)ومذا ه ى كذ  كأسذًا" للعذالء نسذخ ي و هذا عنذ  اله ذا    وقذال ابذن عذمي:" (1)النسا أ: ليه كذ  كذأه"
 .(3)صموق  بما وهم" وقال ابن    :"

فين ذذذ  ينذذذون  ال إ ا انفذذذ م ب وايذذذا  لذذذم يتذذذاكا عليهذذذا إ الذذذ ا ي فذذذأ الذذذ اوي هن ذذذ  ه ذذذة  قذذذال الكا ذذذت:     
وهذ ا ال ذميت   رن   ينف م كأ اميت ال يتاكا عليها" وقم قال الطليلأ عن :"ممنأ مطتلف في ؛  ،عيف

 .فأ ه ا ال ميت فهو ه ة   فتكون العلة قم ه  ل   (4)عنم ه مم قاص   ل  متاكعة
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

)))) )))) 
 قال ابن ارهي    م  هللا:     
ذذي: االْسذذِتْ ما [  فذذأْوِتْ   اْسذذَتْ َمَ  َ  إَ ا] فيذذ (  ذهذذ)  ( مذذ)       الّصذذغا  ارْ  ذذا  وهذذأ كال َمذذا  الت َمسُّ
 كال ما  ُتْ مى رنها َ ْم   فُسّمأ كِمًنى مو،ا وهم ا. بها ُي مى ال تأ لْلَ صى ال ج ِ َما  ُسّمَيْ   ومن 
 وقيذذ   َناَوههذذا مذذن علذذى الَ بيلذذة اْ تمذذا  وهذذأ الَ ْمذذَ   مذذن بهذذا ُيْ َمذذى التذذأ الَ َصذذى َمْ َمذذا رنهذذا وقيذذ 
 .(5) هْسَ   إ ا ه م  قولهم من ك  ُسَمَي 

    (4الحديث رقم )
 قال ارمام الت م ي   م  هللا:      

ذذاُم ْبذذُن َ ْ ذذمٍ       َهَنا َ م  َهَنا ُقَتْيَكذذُة ْبذذُن َسذذِعيٍم َ ذذم  َعذذْن ِهذذاَلِل ْبذذِن ِيَسذذاٍف َعذذْن  (7)َعذذْن َمْنُصذذو ٍ  (6)َوَ ِ  ذ ٌ  "َ ذم 
ذذذذْأَ  َفذذذذاْنَتِهْ  »َقذذذذاَل َ ُسذذذذوُل َّللا ِ صذذذذلى هللا عليذذذذ  وسذذذذلم َسذذذذَلَمَة ْبذذذذِن َقذذذذْيٍه َقذذذذاَل: َ ا اْسذذذذَتْ َمْ َ   (8)ِإَ ا َتَو،  َواِ 

 .(9)«َفَأْوِتْ  
 تخريج الحديث

 

                                                 

 4577 قم  523ش22 للم ي  ته يب الكمال (1)
 1372 قم  374ش6 البن عمي الكام  فأ ،عفاء ال  ال( 2)
 5247 قم  435ش1ت   ب الته يب البن     ( 3)
 8230 قم  44ش14 مم همسنم ( 4)
 118ش1النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  ( 5)
 316 قم  133ش1.ت   ب الته يب البن     ف ْ      بن عبم ال ميم بن قُ  (6)
 6308 قم  547ش1 .ت   ب الته يب البن    منصو  بن المعتم  السلمأ (7)
هذذذ   وهذذذأ ارنذذذف  وي ذذذال نهذذذ  ال  ذذذ  نهذذذ ا إ ا استنحذذذق المذذذاء هذذذم هط  ذذذ  مذذذن هنفذذذ  وهصذذذل  مذذذأطو  مذذذن النانتهذذذ : ( 8)

 43ش1معالم السنن للططابأ عطه.
 26اب ما  اء فأ الم،م،ة واالستنحاق  قم سنن الت م ي   الطها   عن  سول هللا ك( 9)
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  (5)وابذذذذذذذذن هبذذذذذذذذأ حذذذذذذذذيكة  (4)وال ميذذذذذذذذمي  (3)الطيالسذذذذذذذذأو   (2)وابذذذذذذذذن ما ذذذذذذذذ   (1)هط  ذذذذذذذذ  النسذذذذذذذذا أ     
عذذذذن هذذذذالل بذذذذن   مذذذذيعهم مذذذذن ط  ذذذذق منصذذذذو  بذذذذن المعتمذذذذ   (7)وابذذذذن  كذذذذان  والطب انذذذذأ  (6)وه مذذذذم

 يساف ك  كمهل .
عذن هبذأ ( 9)وهبأ إم  ه الطوالنأ (8)وهص  ال ميت عنم ارمام البطا ي ومسلم من ط  ق ارع ج     

 ه       كألفاظ مت ا بة .
 ة رجال اإلسناددراس

 .ه173  ما  سنة هبو إسماعي  الكص ي  بن درهم األزدي الجهضمي حماد بن زيد-     
ه ذذم ار مذذة ارعذذالم   قذذال هبذذو  الذذ اوي ه ذذة  وقذذم  نذذ ا العال ذذأ فذذأ الم اسذذي  قذذال : قذذال الكا ذذت:     

عذن منصذو  بذن هذو فذأ هذ ا ال ذميت يذ وي . قذال الكا ذت : (10) اتم: لم يسما من هبذأ المهذ م حذي اً 
 المعتم  

 ه.188  ما  سنة جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي -     
ه ذذة  اتهذذم كذذاالطتالف   قذذال ه مذذم بذذن  نبذذ : لذذم ينذذن كالذذ نأ فذذأ ال ذذميت  اطذذتلط قذذال الكا ذذت:      

 (.11)علي   ميت هحعت وعاصم ار ول   تى قمم علي  به  فع  ف 
قذذذال :" نذذذ  البيه ذذذأ هنذذذ  نسذذذب فذذذأ آطذذذ  عمذذذ ا إلذذذى سذذذوء  وقذذذم  نذذذ ا العال ذذذأ فذذذأ المطتلطذذذين      

 .(12)ال فظ
 .(13)وقال هبو  اتم :"صموق تغي  قب  موت  و  ك  هوالما     

                                                 

 83 قم  162ش1  43 قم  83ش1السنن الكب ى للنسا أ ( 1)
 440 قم  32ش2سنن ابن ما   ( 2)
 1370 قم  604ش2مسنم هبأ ماوم الطيالسأ ( 3)
 873 قم  106ش2مسنم ال ميمي ( 4)
 710 قم  223ش2مسنم ابن هبأ حيكة ( 5)
   13504 قذذم  233ش41 13503 قذذم  238ش41  13331 قذذم  23ش41   13330 قذذم  22ش41مسذذنم ه مذذم ( 6)

 13057 قم  242ش41
 6306 قم  37ش7المع م الكبي  للطب انأ ( 7)
 162 قم  43ش1 ااِلْسِتْ َماِ  ِوْتً ا َكابُ ص يي البطا ي   الو،وء ( 8)
يَتاِ  ِفأ ااَلْسِتْنَهاِ  َوااَلْسِتْ َما ِ ص يي مسلم   الطها   ( 9)  237 قم  212ش1 َكاُب اْرِ
 143 قم  167ش1 اما الت صي  للعال أ ( 10)
 1283 قم  543ش1العل  ومع فة ال  ال ر مم بن  نب  ( 11)
 3 قم  17ش1المطتلطين للعال أ ( 12)
 1466 قم  334ش1مي ان االعتمال لل هبأ ( 13)
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قال الكا ت:      بن عبم ال ميم ه ة   هما ما قال  ه مم بن  نب  من هن : لم ينن كالذ نأ فذأ      
 ًا  يذمط  فذأ معنذى االطذتالف اصذطالال ميت  اطتلط عليذ   ذميت هحذعت وعاصذم ار ذول"  فهذ ا ال

هذذ ا ال نايذذة: نيذذف تذذ وي عذذن    ذذ ا قذذال: هال تذذ اا قذذم بذذين لهذذم  بولذذ ل  قيذذ  لي يذذى بذذن معذذين ع ذذ
 .(1)هم ها
نمذذا عذذ ف  لذذ  عذذن       وهمذذا مذذا قالذذ  هبذذو  ذذاتم مذذن هنذذ : تغيذذ  قبذذ  موتذذ  و  كذذ  هوالما فذذال يصذذي وا 

 نذ  صذا ب ال افذ  عذن هذ ا ف ذال فذأ التهذ يب: " هبذأ  ذاتم     بن  ا م  وقم  م ابن   ذ  نذالم 
هن  تغي  قب  موت  كسنة ف  ك  هوالما  ه ا ليه كمست يم فين ه ا إنما وقا ل     بن  ذا م  هبأ  اتم

 .(2")فنأن  احتك  على صا ب ال اف 
   وي ال ابن إساف ارح عأ الكوفأ. هالل بن ِيساف-     
 ا هبو  اتم فأ الم اسي  ومن ُ ن  هن ذ  لذم يسذما مذنهم عمذ  بذن ال اوي ه ة  وقم  ن قال الكا ت:     

  وهنا فأ ه ا ال ميت هالل بن يساف سما من سلمة بن قذيه (3)الططاب   وهبأ مسعوم   و  يفة 
 ولم ي   ه م من العلماء بي سال  عن   نما ولم ن م ل   واية ص   فيها كالسما  من  .

 نذذ ل الكوفذذة  ولذذ   وايذذة عذذن النبذذأّ فذذانّأ لذذ  صذذ كة  ي ذذال: ارحذذ عأ الغط :سلللمة بللن قلليس-      
و وى هّن عمذ  اسذتعمل  علذى كعذض مغذا ي  وقذال الكغذوي: وى هالهذة ه اميذت   صّلى َّللا  علي  وسلم

 .(4)فا ه
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-    

 الحكم على إسناد الحديث
ال ميت فأ ص يي البطا ي وهص   إسنام ال ميت ص يي؛رن  ميا  وات  من اله ا       

 .  نما تبين فأ تط  ج ال ميتوص يي مسلم
))))) ))))) 

 . (7)إبليُه بين َيَمي  [ (6)ومن  ال ميت] إن آمم علي  السالم  مى كِمًنى فأْ َم َ  (5)) ه (     
                                                 

 116 قم  76ش2ته يب الته يب البن     ( 1)
 116 قم  77ش2ته يب الته يب البن      (2)
 422 قم  223ش1انظ  الم اسي  ربأ  اتم ( 3)
 3404 قم  128ش3ارصاكة فأ تميي  الص اكة البن     ( 4)
ى ارصذذذذذذفهانأ  يذذذذذذت قذذذذذذال : علذذذذذذى مذذذذذذا فيذذذذذذ  مذذذذذذن نتذذذذذذاب هبذذذذذذأ إحذذذذذذا   الذذذذذذى مذذذذذذا ن لذذذذذذ  المؤلذذذذذذف عذذذذذذن هبذذذذذذأ موسذذذذذذ( 5)

 . 13ش1 النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي (.موسى)سيناً 
 (4ه م : كمعنى هس   .سبق فأ ال ميت )( 6)
 213ش1النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  ( 7)
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 (5الحديث رقم )
 .لم أعثر على تخريج له قال الكا ت:     
ْ َم ُ   هسأ إ ما ًا حميمًا [ هي  َمْعُت  وَ،فْ ت  . ي ال ه م  و ميت عا حة  ،أ َّللّا عنها ] ه     

 .(1)حع ا إ ا َ عل   ؤاكة وال ُّؤاكة ال مي   رنها ُ مِّ   هي ُ مَع 
 (6الحديث رقم )

 قال ارمام ه مم   م  هللا:     
َهَنا"      َهَنا َقذذالَ  َعذذاِم ٍ  ْبذذنُ  َهْسذذَومُ  َ ذذم  َهِنأ َقذذالَ  ُطَصذذْيفٍ  َعذذنْ  َحذذِ   ٌ  َ ذذم   َعذذنْ  َسذذَنةً  ِسذذتِّينَ  ُمْنذذ ُ  َ ُ ذذ ٌ  َ ذذم 
 َهن   َعِلْمذ ِ  َهَمذا َعاِ َحذةُ  َيذا :َوَسذل مَ  َعَلْيذ ِ  َّللا ُ  َصذل ى الن ِبذأُّ  َفَ ذالَ   َحذِميًما ِإْ َماً ا َ ْهِسأ ه م  :َقاَلْ   َعاِ َحةَ 
 .(2)َ َناَكةً  َحَعَ  ٍ  ُن ِّ  َعَلى

 تخريج الحديث
 .(3) مم ك  بن واآط  ق ي يى بن  من اق بن  اهوي هط    إس      
 .(4) مم عن ح    ك  كمهل آ مم من ط  ق ي يى بن ههط    و      

 دراسة رجال اإلسناد
 هذ.178هذ هو 177ما  سنة  الكوفأ  َعْبِد هللِا َأُبو َعْبِد هللِا النََّخِعي  َشِرْيُك بُن -     
 .(5)" ٌ  ِهَ ًة َمْأُموًنا َنِهيَ  اْلَ ِميِت َوَناَن َيْغَلُط َنِهيً اوقال:"َناَن َحِ   سعم ابن وه       
وقذال م  :"َحذِ    ه ذة إال هن ذ  ال يذت ن  ويغلذط   (6)و ن  ابن معذين فيذ  عذم  هقذوال: قذال م  :"ه ذة"     

  (8)وقذذال مذذ  : حذذ    بذذن عبذذم هللا بذذن هبذذأ نمذذ  لذذيه كذذ  كذذأه  (7")و ذذ هب بنفسذذ  علذذى ُسذذْفَيان وحذذعكة
 .(9)وقال م  : َحِ    صموق ه ة إال هن   إ ا طالف فغي ا ه ب إلينا من "

 .(10)وه   الع لأ و ام" وَناَن  سن ال ميت"و      

                                                 

 213ش1النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي   (1)
 23653 قم  303ش50نم ه مم مس( 2)
 1680 قم  364ش3مسنم إس اق بن  اهوي  ( 3)
 24370 قم  128ش 53مسنم ه مم  (4)
 2657 قم  356ش6البن سعم  الكب ى الطك ا  ( 5)
 31 قم  36ش1 من نالم هبأ  ن  ا ي يى بن معين فأ ال  ال ) واية طهمان( (6)
 2736 قم  468ش12ته يب الكمال للم ي ( 7)
 1562 قم  364ش4    والتعمي  البن هبأ  اتم ال( 8)
 4838 قم  284ش3تا  خ كغمام البن عساك ( 9)
 727 قم  453ش1اله ا  للع لأ ( 10)



17 
 

 .(1)َوَقال يع وب ْبن َحْيَكة: َحِ    صموق ه ة سئ ال فظ  ماً      
 .(2)ما  " َوَقال إب اهيم ْبن يع وب ال و  انأ: َحِ    سئ ال فظ  م،ط ب ال ميت      
َوَقال َعْبم ال  ْ َمِن ْبن َهبأ َ اِتم: سأل  هكا   عة َعْن َحِ    ي تج ك ميه ا قال: َناَن نهي       

ف ال ل  ف،  الصا غ: إن َحِ  نا  مت بواسط كأ اميت  الططأ  صا ب وهم  وهو يغلط ه يانا 
 .(3)بواطي   ف ال َهُبو ُ ْ َعة: ال ت   بواطي 

َحِ      ا ه ب إلي ا قال: َحِ    ه ب إلأ اتم َعْن َحِ    وَهِبأ اَر وص هيهموس   هبو      
 .(4)صموق وهو ه ب إلأ من هبأ اَر وص  وقم َناَن ل  هغاليط

 .(5)َوَقال الن َسا أ: ليه ك  كأه     
مين َعنُ  َناَن ِفأ آط  هم ا يططىء ِفيَما ي وي تغي  َعَلْيِ   فظ  فسما  الْ  وقال ابن  كان:      ُمَتَ مِّ

ْسَ اق اْرَْ َ ق َوَسَما  اْلُمَتَأطِّ  ن َعنُ   ال  ين سمُعوا ِمْنُ  بواسط َلْيَه ِفيِ  َتْطِليط مه  يِ  م بن َهاُ ون َواِ 
 .(6)ِكاْلُكوَفِة ِفيِ  َهْوَهام َنِهيَ  

نهي  من الم طو  لَحِ     ميت عة من  ميه   هم قال: و وى ل  َهُبو َهْ َمم ْبن عمي قط     
نما  ن   من  ميه  وهطكا ا ط فًا من   وفأ كعض ما لم هتكلم علي  من            والمسنم  وه،اف: وا 

 ميه  مما هملي  كعض ارننا   والغالب على  ميه  الص ة واالستواء  وال ي ي ا ِفأ  ميه  من 
يست ق َحِ    هن ينسب في  إلى حأء من ال َهن ُ  يتعمم حي ًا مما  النن   إنما هتى في  من سوء  فظ  

 .(7)ال،عف"
وغي ا. و وى ل  مسلم ِفذأ  استحهم ِكِ  اْلُبَطاِ ّي ِفأ "ال اما"و وى ل  ِفأ " فا اليمين ِفأ الصال "     

 .(8)"المتاكعا "  وا تج ِكِ  الكاقون 
 
 

                                                 

 2736 قم  472ش12ته يب الكمال للم ي  (1)
 134 قم  150ش1 ب اهيم بن يع وب ال و  انأره وال ال  ال  (2)
 103 قم  810ش3ال،عفاء ربأ   عة ال ا ي ( 3)
 1602 قم  367ش4ال    والتعمي  البن هبأ  اتم ( 4)
 2736 قم  476ش12ته يب الكمال للم ي ( 5)
 8507 قم  444ش6اله ا  البن  كان ( 6)
 888 قم  35ش5البن عمي  الكام  فأ ،عفاء ال  ال (7)
 2736 قم  475ش12ته يب الكمال للم ي ( 8)



18 
 

ذِة  َعَلذى ِلذْينٍ  وقال م  :"َهَ ُم اَرْعاَلِم   (1)وقال ال هبأ:"صموق"      َمذا ِفذأ َ ِمْيِهذِ   َتوق ذَف َكْعذُض اَرِ م 
صذذموق يططذذىء نهيذذ ًا تغيذذ   فظذذ  منذذ  ولذذأ ال ،ذذاء  وقذذال ابذذن   ذذ :  (2)َعذذِن االْ ِتَ ذذاِج ِكَمَفاِ ْ ذذِما

 .(3)ونان عاماًل فا،اًل عابمًا حميمًا على هه  البم " كالكوفة 
  (5)َوَحِ  ٌ  َنِهيُ  اْلَغَلذطِ  وقال الت م ي:"  (4)ْوِل َحِ ْ  ٍ َ َهْيُ  َتْطِليطًا ِفأ ُهُص  وقال ي يى بن سعيم:     

 .(6)و ن ا الع يلأ فأ ال،عفاء
صذذذموق  تغيذذذ   فظذذذ  كعذذذمما ولذذذأ ال ،ذذذاء كالكوفذذذة فمذذذن سذذذما منذذذ  قذذذميمًا  اوي الذذذ   :قذذذال الكا ذذذت     

  هسما  وسما  هسوم بن عام  لم يتمي ومن سما متأط ًا فسماع  ل  وهو مطتلط  فسماع  ص يي  
 . يسلم من االطتالف فأ ه  ال ميت  فالمن  قب  هو كعم االطتالف   نما ولم ه م ل  متاكعاً 

وقم اتهم  ح    النطعأ كالتمليه وممن وصف  كالتذمليه الذما  قطنذأ وعبذم ال ذق االحذبيلأ وقذم      
 هم. فأ الم تكة الهانية من طك ا  المملسين وهم ال ين ا تم  تمليس (7) ن ا ابن    

ْحَمِن الِخْضَرِمي  الجزري -       .(8) وقي  غي   ل  هذ 137ما  سنة   هبو عون ُخَصْيُف بُن َعْبِد الرَّ
  وقذال ابذن (11):"إنذا ننذا نت نذب  ميهذ "   وقال مذ  (10):"ال كأه ك " وقال م    (9)وه   ابن معين     

َوَقذذذاَل اْبذذذُن ِ ذذذَ اٍو: اَل َكذذذْأَه   (14)َة: ُهذذذَو ِهَ ذذذةٌ َوَقذذذاَل َهُبذذذو ُ ْ َعذذذ (13)  وقذذذال الع لذذذأ :"ه ذذذة"(12)سذذذعم:" ه ذذذة"
 .(15)ِك ِ 

                                                 

 2764 قم  237ش1،عفاء لل هبأ الالمعنأ فأ ( 1)
 37 قم  200ش8سي  هعالم النكالء لل هبأ ( 2)
 2787 قم  266ش1ت   ب الته يب البن     ( 3)
 37 قم  216ش8ت   ب الته يب البن      (4)
َتْيِن  َوَهاَلًهاسنن الت م ي    الو،وء ( 5)  46 قم  65ش1 َكاٌب ِفأ اْلُوُ،وِء َم  ً   َوَم  
 718 قم  133ش2ال،عفاء للع يلأ ( 6)
 56 قم  33ش1ك ا  المملسين البن     ط (7)
 1718 قم   133ش1 البن     ت   ب الته يب( 8)
 335 قم  73ش1اله ا  البن حاهين ( 9)
 310 قم  106ش1تا  خ ابن معين  واية الما مأ ( 10)
 275 قم  144ش3ته يب الته يب البن      (11)
 3360 قم  334ش7الطك ا  الكب ى البن سعم ( 12)
 407 قم  335ش1لع لأ اله ا  ل( 13)
 56 قم  145ش6سي  هعالم النكالء ( 14)
 56 قم  145ش6سي  هعالم النكالء  (15)
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: َصذذاِليٌ   (1)صذذموق  وقذذال السذذا أ:      لطصذذيف نسذذخ وه اميذذت :"وقذذال ابذذن عذذمي  (2)َوَقذذاَل الن َسذذاِ أُّ
نهيذذ   وا  ا  ذذم ت عذذن طصذذيف ه ذذة فذذال كذذأه ك ميهذذ  و واياتذذ  إال هن يذذ وي عنذذ  عبذذم الع  ذذ  بذذن عبذذم 

َ ِمْيهُذذ    قذذال الذذ هبأ:(3)"والذذكالء مذذن عبذذم الع  ذذ  ال مذذن طصذذيف   واياتذذ  عنذذ  بواطيذذ  الذذ  من فذذين  
 .(4)"َي َتِ أ ِإَلى الَ َسنِ 

 .(5)"صموق سأء ال فظ طلط كأط   و مأ كار  اء وقال ابن    :"     
ةٍ  ف  عمم من الن ام َ و،ع        طصذيف َلذْيَه ُهذَو ِكَ ذوي :" م  اَل َوقَ   (6)َقاَل َهْ َمُم بُن َ ْنَبٍ : َلْيَه ِكُ   

َوَقذذاَل َيْ َيذذى الَ ط ذذاُن:   (9) "م،ذذط ب ال ذذميت:" مذذ  قذذال و   (8)"َلذذْيَه ِبذذَ ا َ :" وقذذال مذذ    (7)ِفذذأ الَ ذذِميت
 .(11)"ال ي تج ك ميه :" وقال ابن ط  مة  (10)"ُنن ا َن َتِنُب ُطَصْيفاً 

ابن    قالهما ا ا تف م ف وايت  ،عيف  ايت  م بولة  و وتكون صموق إ ا توكا  ال اوي  :قال الكا ت     
:"ت نذ   ماعذة مذن ه متنذا وا ذتج كذ  آطذ ون ونذان حذيطًا صذال ًا ف يهذًا عابذمًا إال هن ذ  نذان  قذال  كذان 

يططذذذىء نهيذذذ ًا فيمذذذا يذذذ وي و تفذذذ م عذذذن المحذذذاهي  كمذذذا ال يتذذذاكا عليذذذ  وهذذذو صذذذموق فذذذأ  وايتذذذ  إال هن  
قلذ  : لذيه لذ  فذأ هذ ا  (12)اله ا  فأ ال وايا  وت   ما لم يتاكا علي  "ارنصاف في  قبول ما وافق 

 .ال ميت متاكعا  فال يسلم من االطتالف
 وهما ما نسب إلي  من ار  اء فهو فأ ه ا  ال ميت غي  ما  إلى بمعت .     
  يوجد في السند رجل مبهم-     
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     
 
 

                                                 

 275 قم  144ش3ته يب الته يب البن      (1)
 1633 قم  253ش8ته يب الكمال للم ي ( 2)
 613 قم  528ش3الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي ( 3)
 56 قم  146ش6سي  هعالم النكالء  (4)
 1707 قم  133ش1ت   ب الته يب البن     ( 5)
 275 قم  143ش3ته يب الته يب البن     ( 6)
 3187 قم  484ش2العل  ومع فة ال  ال ر مم بن  نب  ( 7)
 4433 قم  188ش3العل  ومع فة ال  ال ر مم بن  نب   (8)
 275 قم  144ش3ته يب الته يب البن      (9)
 315 قم  287ش1الم  و ين البن  كان  (10)
 275 قم  144ش3ته يب الته يب البن      (11)
 315 قم  287ش1الم  و ين البن  كان ( 12)
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 يثالحكم على إسناد الحد
هللا  وهذذذو  اوي ال ذذذميت عذذذن عا حذذذة  ،ذذذأ (1)لو ذذذوم   ذذذ  مذذذبهم إسذذذنام هذذذ ا ال ذذذميت ،ذذذعيف؛      
 .عنها
ِ يِي  ِإال  َهن  ِفيِ  َ ُ اًل َلْم ُيَسم        نما وال يسلم من االطتالف ن   .(2)قال الهيهمأ:" ِ َ اُلُ  ِ َ اُل الص 

 ت.من ح     و صيف  يت ال متاكا لهما فأ ه ا ال مي
،ذذعيفة فيك ذذى  ذذميهنا هذذا ولكن (4)وهبذذأ هيذذوب ارنصذذا ي   (3)وال ذذميت لذذ  حذذواهم عذذن هبذذأ ه  ذذ        

 على  ال  من ال،عف.
))))) ))))) 

ذذذذُ وا َهاَلهًذذذذا»)ه( َوِفيذذذذِ        يذذذذب. ُيَ ذذذذ« ِإَ ا َهْ َمذذذذْ ُتْم المّيذذذذَ  فَ مِّ اُل هَذذذذْوٌب ُمْ َمذذذذٌ  َهْي ِإَ ا َبط  ُتمذذذذوا كالطِّ
ذذٌ . ذذٌ . َوِمْنذذُ  ُنَعذذْيمٌ  وُمَ م  يذذِب. َوال ذذِ ي ّيتّذذول ى َ ِلذذَ  ُمْ ِمذذٌ  وُمَ مِّ ْ تَذذ  ِكالطِّ  وَهْ َمذذْ ُ  الهّذذوَب وَ م ْ تُذذ  ِإَ ا َبط 

ِ َصل ى َّللا ُ َعَلْيِ  َوَسل مَ    .(5) الُمْ ِمُ  ال ِ ي َناَن َيِلأ ِإْ َماَ  مْس م َ ُسوِل َّللا 
 (7الحديث رقم )

 رمام ه مم   م  هللا:قال ا     
َهَنا ُقْطَكذُة  َعذِن اْرَْعَمذِو  َعذْن َهِبذأ ُسذْفَياَن  َعذْن َ ذاِبٍ   َقذاَل: َقذاَل الن        َهَنا َيْ َيى ْبُن آَمَم  َ م  ِبذأُّ "َ م 
 .(6)" ِإَ ا َهْ َمْ ُتُم اْلَميَِّ   َفَأْ ِمُ وُا َهاَلًها "ل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم:َص 

 ج الحديثتخري
 من ط  ق ي يى بن همم ك  كمهل  . (7)هط    ابن هبأ حيكة     

                                                 

 لغًة: المبهما   ما "مبهم"  وهو اسم مفعول من "اربهام" ،م اري،ا . المبهما : (1)
 .ل وا   هو ممن ل  عالقة كال وايةصطالً ا: هو من ُهْبِهَم اسم  فأ المتن  هو ارسنام من اا
ل نذم علذى ال ذميت كالصذ ة من فوا ما:إن نان اربهام فأ السنم: فيستفام من  مع فة ال اوي إن نان ه ة هو ،ذعيفا  لو 

ن نذذان فذذأ المذذتن: فلذذ  فوا ذذم نهيذذ   هب  هذذا مع فذذة صذذا ب ال صذذة هو السذذا    تذذى إ ا نذذان فذذأ ال ذذميت  هو ال،ذذعف وا 
ن نان عنه  ل   في ص  كمع فت    السالمة من الظن كغي ا من هفا،  الص اكة.من كة ل  ع فنا ف،ل   وا 

ذَي  علذذى نهيذ  منذذ .و  ا مسذذم ى فذأ كعذذض ال وايذا  ارطذذ ى كأ ذم همذذ  ن: بذو وم المذذبهم يعذ فو  انظ  بتنصذيص ههذذ  السِّ
 253ش1تيسي  مصطلي ال ميت للمنتو  م موم الط ان 

 1477 قم  272ش1م ما ال وا م ومنكا الفوا م للهيهمأ ( 2)
 248 قم  65ش1 َكاٌب ِفأ اْلُغْسِ  ِمَن الَ َناَكةِ اوم    الطها   سنن هبو م( 3)
 538 قم  136ش1  َكاُب َتْ َ  ُن ِّ َحَعَ ٍ  َ َناَكةٌ  سنن ابن ما      الطها   وسننها( 4)
 213ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت وااله  البن االهي  5)
 14540 قم  411ش22( مسنم ه مم 6)
 11120 قم  476ش2ة ( مصنف ابن هبأ حيك7)
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البيه ذأ( مذن   ال ذاكم هالهذتهم )الموصذلأ   (3)البيه ذأ (2)وال ذاكم (1)هط    هبو يعلى الموصذلىو      
 "فأ م وا هالهًا" "فأوت وا" . بماًل من عكا   ك  بن وا  ط  ق ابن نمي  عن ي يى بن آمم  

 فأ نحف ارستا  عن ي  م بن عبم الع    عن ارعمو ك  كمهل . (4)الهيهمأ وهط        
 دراسة رجال اإلسناد

 .قطبة بن عبد العزيز األسدي الكوفي -     
نان هبذأ يتتكذا  ذميت قطكذة وسذليمان بذن قذ م و   ذم بذن عبذم  وه   ه مم  قال عبم هللا بن ه مم:     

ن نذذان   مذن  ذميت حذذعكة وسذفيان ميهاً الع  ذ  وي ذول هذؤالء قذوم ه ذا  وهذذم هتذم  ذ هذم هصذ اب ليذت وا 
  (7)هذو ه ذة عنذم ههذ  ال ذميت :  وقذال الت مذ ي(6)ه ذة :وقذال ابذن معذين  (5)"سفيان وحعكة ه فظ مذنهم

 .(9)  و ن ا ابن  كان فأ اله ا (8)نوفأ ه ة: وقال الع لأ
وقذال   (10)قطكذة ه لذى :ف ذالسذأل  هبذأ عذن قطكذة و   ذم ابنذأ عبذم الع  ذ  : قال ابن هبذأ  ذاتمو      
 .(11)صالي وليه كال افظ :الب ا 
 .(12)صموق  :وقال ابن         

                                                 

 2300 قم  137ش4( مسنم هبأ يعلى 1)
 1310 قم  506ش1( المستم   على الص ي ين لل اكم2)
َوُ ِوي "    و ى البيه ذذأ ال ذذميت ب وايذذة اطذذ ى كصذذيغة التمذذ  ض قذذال:6702 قذذم 568ش3( السذذنن الكبذذ ى للبيه ذذأ 3)

ذذِ  َهاَلهًذذا "َهْ ِمذ ُ  ذذٍم َقذذاَل: َسذذِمْعُ  ن معذين تع يكذذا علذذى هذذ ا ال ذذميت:عن هذذم ن ذذ  نذذالم لي يذذى بذذوا َنَفذذَن اْلَميِّ َعك ذذاُه ْبذذُن ُمَ م 
َل َيْ َيى: َواَل َهُظنُّ َهَ ا اْلَ ذِميَت َيْ َيى ْبَن َمِعيٍن  َوَ اَكْ ُتُ  َيْعِنأ َهَ ا اْلَ ِميَت  َفَ اَل َيْ َيى: َلْم َيْ َفْعُ  ِإال  َيْ َيى ْبُن آَمَم  َقا

 ."ِإال  َغَلًطا
َسذَنُمُا َصذِ يٌي  َوَ َواُا اْلَبْيَهِ ذأُّ َعذْن َيْ َيذى ْبذِن َمِعذيٍن  وقم تع ب ارمذام النذووي نذالم ي يذى بذن معذين و م عليذ  قال:     

: َوَنذذذَأن  اْبذذذَن  ِعذذذيٍن َبَنذذذاُا َعَلذذذى َقذذذْوِل َكْعذذذِض مَ َهن ذذذُ  َقذذذاَل: َلذذذْم َيْ َفْعذذذُ  َغْيذذذُ  َيْ َيذذذى ْبذذذِن آَمَم  َواَل َهُظنُّذذذُ  إال  َغَلًطذذذا  َقذذذاَل الن ذذذَوِويُّ
ذذِ يُي َهن  اْلُ ْنذذَم لِ  ِهيَن: إن  اْلَ ذذِميَت إَ ا ُ ِوَي َمْ ُفوًعذذا َوَمْوُقوًفذذا  َفذذاْلُ ْنُم ِلْلَوْقذذِف  َوالص  ْفذذِا  ِرَن ذذُ  ِ َ ذذاَمُ  ِهَ ذذٍة  َواَل َحذذ   اْلُمَ ذذمِّ ل  

 264ش2لغأ . نصب ال اية لل  ِفأ ِهَ ِة َيْ َيى ْبِن آَممَ 
 812 قم  385ش1نحف ارستا  للهيهمأ  (4)
 4881 قم  607ش23ته يب الكمال للم ي ( 5)
 674 قم  373ش8ته يب الته يب البن      ( 6)
 4881 قم  608ش23ته يب الكمال للم ي (7)
 1388 قم  331ش1اله ا  للع لأ ( 8)
 10383 قم  348ش7اله ا  البن  كان ( 9)
 731 قم  141ش7البن هبأ  اتم ال    والتعمي  ( 10)
 674 قم  373ش8ته يب الته يب البن     ( 11)
 5551 قم  455ش1ت   ب الته يب البن     ( 12)
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 ال اوي ه ة فأكه  العلماء على توهي    :قال الكا ت     
هبذذو م مذذم الكذذوفأ ارعمذذو ه ذذة  ذذافظ عذذا ف لكنذذ    اأَلْعَمللُ  ُسللَلْيَماُن بللُن ِمْهللَراَن الَكللاِهِلي  -     
 (1).هذ 147ما  سنة  يمله 
وقم  ن ا ابن     فأ الم تكة الهانية  ارعمو مما ا تم  العلماء تمليسهم تمليه  :قال الكا ت     

 .(2)من المملسين
 .(3)َهُبو ُسْفَياَن ن ل منة صموق من ال اكعة َطْلَحُة بُن َناِفٍع اإِلْسَكاُف،-      
 .(6)وقال ه مم: ليه ك  كأه  (5)وابن  كان  (4)وه   الع لأ     
قي  ل : هبو ال بي  ه ب إليذ  هم هبذو سذفيان طل ذة  وقال هبو   عة: هبو سفيان  وى عن  الناه      

 فعذاوما كعذض مذن  ،ذ  فيذ  ف ذال: ت  ذم هن هقذول هذو ه ذةا اله ذة: بن نذافاا قذال: هبذو ال بيذ  هحذه  ا
 . (7)سفيان وحعكة

  (9)طذذ ج لذذ  البطذذا ي م  ونذذًا كغيذذ اقذذم ا ذذتج كذذ  مسذذلم  وه وقال هي،ذذا:صذذموق" :"(8)وقذذال الذذ هبأ     
 "صموق".:(10)وقال ابن    

وقذال ابذن المذمينأ: نذانوا ي،ذعفون  فذأ  (11)َقذال اْبذن َمِعذين: ال حذأء: عمم من الن ام وقم ،ع ف      
 .(12) ميه 
 (13)وقال ابن حاهين:"ال حأء"     
 .(14)وقال حعكة:  ميت هبأ سفيان عن  اب  ص يفة     

                                                 

 2615 قم  254ش1( ت   ب الته يب البن     1)
 55 قم  33ش1( طك ا  المملسين البن     2)
 3035 قم  283ش1( ت   ب الته يب البن     3)
 738 قم  481ش1( اله ا  للع لأ 4)
 3517 قم  333ش4( اله ا  البن  كان 5)
 2383 قم  433ش13الكمال للم ي  ( ته يب6)
 2086 قم  475ش4( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 7)
 133 قم  233ش5( سي  هعالم النكالء لل هبأ 8)
 4012 قم  342ش2( مي ان االعتمال لل هبأ 9)
 3035 قم  283ش1( ت   ب الته يب البن     10)
 2086 قم  475ش4( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 11)
 4012 قم  342ش2( مي ان االعتمال لل هبأ 12)
 316 قم  114ش1( تا  خ هسماء ال،عفاء والك ابين البن حاهين 13)
 768 قم  224ش2( ال،عفاء الكبي  للع يلأ 14)
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و نذذ ا ابذذن   (1)قذذال هبذذو   عذذة:"  نذذ ا ال ذذاكم ممذذن نذذان يذذمله مذذن التذذاكعين" كالتذذمليه وقذذم اتهذذم      
همذذذا العال ذذذأ ف ذذذم  نذذذ ا فذذذأ الطك ذذذة الهالهذذذة مذذذن المملسذذذين   (2)  ذذذ  فذذذأ الطك ذذذة الهالهذذذة مذذذن المملسذذذين

هم هم من توقف فيهم  ماعة فلم ي ت وا إاّل كما ص  وا في  كالسما   وقبلهم آط ون مطل ًا  ومنقال:"
 .(3)هبو سفيان طل ة بن نافا

"  نمذا ولذم فالعال أ  ن  هن طل ة بن نافا قم قبذ  تمليسذ  كعذض العلمذاء ك ولذ : قذبلهم آطذ ون مطل ذاً 
فذأ الم اسذي   وقذال ارمذام  (4)نمذا و نذ ا العال ذأي م الكا ت ل   واية ص   فيها كالسذما  مذن  اب .

 .(5)مسلم كأن  سما  اب اً 
 صموق.ل ا ي فأ ال اوي هن  ا قال الكا ت :     
 .بقية رجال اإلسناد ثقات-     

 الحكم على إسناد الحديث
لو ذذذوم طل ذذذة بذذذن نذذذافا وهذذذو صذذذموق وممن صذذذ    مذذذن العلماء:ال ذذذاكم  إسذذذنام ال ذذذميت  سذذذن؛     

 .(7)وارلكانأ  (6)وقال:"َهَ ا َ ِميٌت َصِ يٌي َعَلى َحْ ِف ُمْسِلٍم  َوَلْم ُيَط َِّ اُا "
) ))))))))) 

الَمَ اِمُ : َ ْما ِمْ َمٍ  وُمْ َمذٍ   فذالِمْ َمُ  ِكَنْسذِ  اْلِميِم:ُهذَو « وَمَ اِمُ ُهُم ارَُلو  »هذ( َوِمْنُ  اْلَ ِميُت )     
ذ  ِكذِ  وهُِعذّم َلذُ  الَ ْمذُ   وُهذو اْلُمذ َ  م: ال ذِ ي ُيَتَبط  اُم ِفذأ َهذَ ا ال ِ ي ُيوَ،ا ِفيِ  الن اُ  للَبُطو . والُمْ َمُ  كال، 

 .(8) ماْلَ ِميِت: َهْي ِإن  َبُطوَ هم كارَُلّو  وهو الُعو 
 (8الحديث رقم )

     
 
 
 

                                                 

 31 قم  61ش1( المملسين ربأ   عة 1)
 75 قم  33ش1( طك ا  المملسين البن     2)
 113ش1(  اما الت صي  للعال أ 3)
 313 قم  202ش1(  اما الت صي  للعال أ 4)
 1443 قم  386ش1( االسماء والكنى لالمام مسلم 5)
 1310 قم  506ش1( المستم   على الص ي ين لل اكم 6)
 3031 قم  3012ش7( ص يي ابن  كان ت  يق ارلكانأ 7)
 233ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت  8)
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 مام البطا ي   م  هللا:قال ار     
َهَنا ُمَ م ُم ْبُن ُمَ اِتٍ   َهْطَبَ َنا َعْبُم َّللا ِ       ذاِم ْبذِن ُمَنكِّذ(2)  َهْطَبَ َنا َمْعَم ٌ (1)"َ م  ٍ   َعذْن َهِبذأ ُهَ ْ ذَ َ    َعذْن َهم 

ِ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم:  ُل ُ ْمَ ٍ  َتِلُج الَ ن َة ُصوَ ُتُهْم َعَلذى ُصذوَ ِ  »َ ِ،َأ َّللا ُ َعْنُ   َقاَل: َقاَل َ ُسوُل َّللا  َهو 
ُطذذوَن  آِنَيذذُتُهْم ِفيَهذذا الذذ  َهُب  َهْمَحذذاُطُهْم ِمذذَن الَ َمذذِ  َلْيَلذذَة الَبذذْمِ   اَل َيْكُصذذُ وَن ِفيَهذذا  َواَل َيْمَتِطُطذذوَن  َواَل َيتَ  َغو 

ِة  َوَمَ اِمُ ُهُم ارَُلو ُ   َوَ ْحُ ُهُم الِمْس ُ  ِمْن    َوِلُك ِّ َواِ ٍم ِمْنُهْم َ ْوَ َتاِن  ُيَ ى ُمخُّ ُسوِقِهَما(3)ال  َهِب َوالِف، 
  ُيَسذذذكُِّ وَن َّللا َ ُكْنذذذَ ً  (5)َف َبْيذذذَنُهْم َواَل َتَكذذذاُغَض  ُقُلذذذوُبُهْم َقْلذذذٌب َواِ ذذذمٌ   اَل اْطذذذِتالَ (4)َوَ اِء الل ْ ذذذِم ِمذذذَن الُ ْسذذذنِ 

"  .(6)َوَعِحأ 
 تخريج الحديث

من ط  ق هبأ   عذة بذن و   )عبم ال  من بن ه م  ارع ج((7)هط    البطا ي من ط  ق ارع ج     
 ه     ك  بن وا.نالهما)ارع ج  وهبو   عة ( عن هبأ   (8)عم و الب لأ

 (10)من ط  ق هبأ صالي  نوان بن واو   (9)ون ل  هط    مسلم من ط  ق هبأ   عة بن وا     
 هالهتهم )هبو   عة  هبو صالي  همام بن المنك ( عن هبأ ه     .. (11)وط  ق همام بن المنك  كمهل 

 دراسة رجال اإلسناد
 .(12) مت هبو ع و  الكص ي.سك   ت   معمر بن راشد األزدي-    

 قم سبق فأ ال ميت ارول هن  وايت  عن همام بن منك  سالمة من الططأ. :قال الكا ت
 ثقات. اإلسنادبقية رجال -    
 .(13)ُهَو َ ْما َ م اَ  « َهن ُ  ُاِتَأ بَ م ا »)ه( َوِفأ َ ِميٍت آَطَ       

                                                 

 3570 قم  320ش1( عبم هللا بن المكا   الم و ي مولى بنأ  نظلة ت   ب الته يب 1)
  6803 قم  541ش1( معم  بن  احم ار مي هبو ع و  الكص ي ت   ب الته يب 2)
 3245 قم  118ش4( ع قهم نالمس  فأ طيب  ا  ت . ص يي البطا ي .تعليق مصطفى الكغا 3)
: َما ِفأ َماط  ا4)  5423 قم  155ش15ْلعظم اَل يْسَتت  كالعظم َوالل  م َواْلَ لم.عمم  ال ا ئ ( الُمخُّ
تَفاِق َواْلَمَ ك ِة.م قا  المفاتيي ح   محنا  المصابيي 5)  5613 قم  3580ش3( َهْي ِفأ اْرِ
نها مطلوقة 6)  3245 قم  118ش4( ص يي البطا ي   بمء الطلق كاب ما  اء فأ صفة ال نة وا 
نها مطلوقة ( البطا ي 7)  3246 قم  118ش4  بمء الطلق كاب ما  اء فأ صفة ال نة وا 
ِ َعَلْيِ  َوُ  ِّ  ِتِ  8)  3327 قم 132ش4( ص يي البطا ي   ه اميت ارنبياء كاب طلق آَمَم َصَلَواُ  َّللا 
   2834 قم  2173ش4( ص يي مسلم   ال نة وصفة نعيمها وههلها كاب هول  م   تمط  ال نة 9)
 2834 قم  2173ش4ص يي مسلم   ال نة وصفة نعيمها وههلها كاب هول  م   تمط  ال نة ( 10)
 2834 قم  2180ش4( ص يي مسلم   ال نة وصفة نعيمها وههلها كاب فأ صفا  ال نة وههلها وتسبي هم 11)
 (1( فأ  ميت  قم )12)
 234ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  13)
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 (9الحديث رقم )
 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهَنا ُسذذْفَيانُ (1)َهَنا َعِلذذأُّ ْبذذُن َعْبذذِم َّللا ِ "َ ذذم        اْبذذُن َهِبذذأ َنِ ذذيٍي  َعذذْن ُمَ اِهذذٍم  َقذذاَل:    َقذذاَل: َقذذاَل ِلذذأ(2)  َ ذذم 

ِ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم ِإال   ُت َعْن َ ُسوِل َّللا  يًها َواِ ذًما   َ مِ َصِ ْبُ  اْبَن ُعَمَ  ِإَلى الَمِميَنِة َفَلْم َهْسَمْعُ  ُيَ مِّ
ذذا  ذذَ ِ  َحذَ َ ً   َمَهُلَهذذا َنَمهَذذِ  »  َفَ ذذاَل:(3)َقذاَل: ُنن ذذا ِعْنذَم الن ِبذذأِّ َصذذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذذل َم َفذُأِتَأ ِبُ م  ِإن  ِمذَن الح 

 ُّ  َقذذاَل الن ِبذذأُّ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ    َفذذَأَ ْمُ  َهْن َهُقذذوَل: ِهذذَأ الن ْطَلذذُة  َفذذِيَ ا َهَنذذا َهْصذذَغُ  الَ ذذْوِم  َفَسذذنَ « الُمْسذذِلمِ 
 .(4)«ِهَأ الن ْطَلةُ »َوَسل َم: 

 تخريج الحديث
 نالهمذذا) هبذذو كحذذ     (6)ارعمذذو   و (5) عفذذ  بذذن إيذذاه-هط  ذذ  البطذذا ي مذذن ط  ذذق هبذذأ كحذذ      

 وارعمو(عن م اهم ك  بن وا.
.هالهذذتهم (9)سذذيفو   (8)كعأ كذذ  بن ذذواابذذن طليذذ  ال،ذذو  (7)وهط  ذذ  مسذذلم مذذن ط  ذذق ابذذن هبذذأ ن ذذيي     

 .يي وسيف( عن م اهم ك وابن هبأ ن  )هبو طلي  ال،كعأ 
 عن عبم هللا بن عم . (10)هط    مسلم من ط  ق عبم هللا بن مينا ن ل  و      

 دراسة رجال اإلسناد
ف يذ   هبو م مذم الكذوفأ هذم المنذأ ه ذة  ذافظ ميمون الهاللأ  سفيان بن عيينة بن أبي عمران-     

 .(11)هذ138ونان  بما مله لكن عن اله ا  ما   إمام   ة إال هن   تغي   فظ  كآط   
قذال  ف ذم عذ ف عنذ  هن ذ  يذمله عذن اله ذا  وهذ ا مذا هكذما ابذن   ذ   كالنسكة لتمليس  الحذأء  -     

   ال عن : ه م اله ا  ارعالم  ه مع  ارمة على اال ت اج ك   ونان يمله  لكن المعهوم من  هن  
                                                 

 4760 قم  403ش1 السعمي هبو ال سن ابن الممينأ.ت   ب الته يب البن     ( علأ بن عبم هللا1)
 245ش1( سفيان بن عيينة بن هبأ عم ان.ت   ب الته يب البن     2)
 155ش17ُهَو ال ِ ي ُيْؤَنُ  ِمْن َقْلِب الن ْطِ  َيُنوُن َليًِّنا .ح   النووي على مسلم  ( الُ م ا :َ 3)
 72 قم  25ش1العلم كاب الفهم فأ العلم ( ص يي البطا ي   4)
اِ  َوَهْكِلِ  5)  2203 قم  78ش3( ص يي البطا ي   البيو  َكاُب َبْيِا الُ م 
 5444 قم  80ش7( ص يي البطا ي   البيو  كاب هك  ال ما  6)
 عبذمهللا بذذن هبذذأ 2811 قذذم 2165ش4( صذ يي مسذذلم   صذفة ال يامذذة وال نذذة والنذا  َكذذاُب َمهَذُ  اْلُمذذْؤِمِن َمهَذذُ  الن ْطَلذِة 7)

 326ش1ن يي .ت   ب الته يب 
 2811 قم 2165ش4( ص يي مسلم   صفة ال يامة وال نة والنا  َكاُب َمَهُ  اْلُمْؤِمِن َمَهُ  الن ْطَلِة 8)
 2811 قم 2166ش4( ص يي مسلم   صفة ال يامة وال نة والنا  َكاُب َمَهُ  اْلُمْؤِمِن َمَهُ  الن ْطَلِة 9)
 2811 قم 2166ش4( ص يي مسلم   صفة ال يامة وال نة والنا  َكاُب َمَهُ  اْلُمْؤِمِن َمَهُ  الن ْطَلِة 10)
 2451   قم 245ش1( ت   ب الته يب 11)
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وهذذأ الطك ذذة التذذى اغتفذذ    (2)وقذذم  نذذ ا فذذأ الم تكذذة الهانيذة فذذأ طك ذذا  المملسذذين  (1)يذمله إال عذذن ه ذذة
وهنذا فذأ  .(3)وقال ابن عبم الب  عن ه مة ال ميت "هنهم قالوا ي ب  تمليه ابذن عيينذة" العلماء تمليسها 
 ة التمليه منتفية.فعل   سفيان بن عيينة كالسما  من ابن هبأ ن يي ه ا ال ميت ص   

هما كالنسكة إلى اطتالط  ف م حهم ي يى بن سذعيم ال طذان كاطتالطذ  قذال: هحذهم هن  سذفيان بذن -     
 .(4)عيينة اطتلط سنة سكا وتسعين وما ة  فمن سما من  فيها فسماع  ال حئ

وال  وعمالتذ  هطك   عكا ا  العلماء على توهي ذ  و  يتذ   سفيان بن عيينة ه ة هب  :قال الكا ت     
فذذأ نتاكذذ  وهذذم الذذ ين ال ي،ذذ   (5)لذذ ل   علذذ  العال ذذأ مذذن هصذذ اب ال سذذم ارول  ي،ذذ  هنذذا اطتالطذذ 

 اطتالطهم.
مذذذا  سذذذنة     يسذذا  هبذذذو يسذذا  اله فذذذأ ه ذذذة  مذذأ كال ذذذم  و بمذذذا ملذذه عبلللد هللا بلللن أبلللي نجلللي -     
 .(6)وقي  كعمها هذ 131
رنذ  يذ وي مذا ال صذلة لذ  ببمعتذ .قال الذ هبأ: َوَلَعل ذُ    ال مأ كال م  هنذا ال ي،ذ  قال الكا ت:      

 .(7)َنْسَأُل هللَا الَعْفوَ  -َ َ َا َعِن الِبمَعِة  َوَقْم َ َهى الَ َمَ  َ َماَعٌة ِمَن الهَِّ اِ  َوَهْطَطُؤوا 
  ف ذم وصذف  بذذ ل  ارمذام النسذا أ قذذال: هكهذ  عذن م اهذذم ونذان يذمله عنذذ  همذا كالنسذكة لتمليسذذ       

 وهذأ التذأ ال بذم وهن تصذ   كالسذما    (8)وقم  ن ا ابن     فأ الم تكة الهالهة فأ طك ذا  المملسذين
  .  نما هن الكا ت لم ي م  واية البن هبأ الن يي ص   فيها كالسما  من م اهموهو هنا لم يص  

هذ ا ال وايذة مذن ولعذ   وقم ينون ه ا من منهج البطا ي ومسلم فأ االنت ذاء مذن م ويذا  الذ اوي      
 ه وم م ويات .

وقم  ن ا العال أ فأ الم اسي  ون   قول الممينأ في  وهو هن  لم يسما من الص اكة  ،وان هللا      
 .(9)ون ل  قول ال طان كأن  لم يسما التفسي  من م اهم عليهم  

                                                 

 3327 قم  170ش2( مي ان االعتمال لل هبأ 1)
 52 قم  32ش1( طك ا  المملسين البن     2)
 28ش1( التبيين رسماء المملسين 3)
 2413 قم  136ش11ب الكمال للم ي ( ته ي4)
 13 قم  45ش1( المطتلطين للعال أ 5)
 3662 326ش1( ت   ب الته يب 6)
 38 قم  126ش6( سي  هعالم النكالء لل هبأ 7)
 77 قم  33ش1( طك ا  المملسين البن     8)
 406 قم  218ش1( انظ   اما الت صي  للعال أ 9)
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التفسذي  مذن  همذا مذا قيذ  كأنذ  لذم يسذما  ا فذأ هذ ا ال ذميت لذم يذ و عذن صذ ابأقال الكا ت: هن     
 م اهم فه ا ال ميت ليه من ه اميت التفسي .

  ه 103وقيذ    ه102  وقيذ  ه 101مذا  سذنة   مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي -     
 ه.104وقي  
 : ال اوي ه ة اتهم كار سال واالطتالف.قال الكا ت     
الصذ اكة مذنهم :عا حذة  وعلذأ   ن ا العال أ فأ الم اسي  و ن  هن  لم يسما من م موعة مذن      

   ذذم بذذن ط  ذذ   وهم هذذانئ بنذذ  هبذذأ طالذذب  وسذذعم بذذن هبذذأ وقذذاص  وابذذن مسذذعوم   ومعذذا   ومعاويذذة
 .(1)وغي ا
وهنا فأ ه ا ال ميت ي وي عن ابن عم  وقم  نص الب مي أ على ص ة سماع  من ابن عم       
ابن عمذ  وهبذو ه  ذ   علذى طذالف بن عكاه و اال ي صي لم اهم من الص اكة  ،أ هللا عنهم  قال:
 .(2)في 

بذذن مينذذا  لذذ  فذذأ  همذذا كالنسذذكة الذذى اطتالطذذ  فهذذو منفذذأ عنذذ  فذذأ هذذ ا ال ذذميت لمتاكعذذة عبذذم هللا     
 بن عم  فأ  واية عنم مسلم نما سبق فأ التط  ج.ال واية عن عبم 

  بقية رجال اإلسناد ثقات.-     
))))) ))))) 

ذا َهْ َلَ ْتذُ  ال  ذا ُ  َ َمذ َ »َمذاِعٍ   )َ َمَ (]هذذ[ ِفذأ َ ذِميتِ       َهْي هْسذَ   َهاِ بذًا ِمذَن الَ ْت .ُي ذال: َ َمذذَ  « َفَلم 
 .(3) َيْ ِمُ  َ ْم اً 

 (11الحديث رقم )
 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهَنا َهْصَكغُ          َقاَل: َهْطَبَ ِنأ َهُبو َسَلَمَة اْبُن (6)َهابٍ   َعْن ُيوُنَه  َعِن اْبِن حِ (5)  َهْطَبَ َنا اْبُن َوْهبٍ (4)"َ م 

 
 
 

                                                 

 736 قم  273ش1( انظ   اما الت صي  للعال أ بتص ف 1)
 736 قم  273ش1 اما الت صي  للعال أ   (2)
 234ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن االهي    3)
 113ش1( اصكغ بن الف ج بن سعيم ارموي هبو عبم هللا .ت   ب الته يب البن     4)
 71ش6  ( عبم هللا بن وهب بن مسلم ال  حأ هبو م مم المص ي.ته يب الته يب البن   5)
 43ش1هوَهُبو كن  ُمَ م م بن ُمسلم بن عبيم هللا بن حَهاب اْلممِنأ. طك ا  ال فاظ للسيوطأ  ( ال ُّْهِ ّي:6)
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َهَتى الن ِبأ  َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم َوُهذَو ِفذأ الَمْسذِ ِم  ( 3)  َهن  َ ُ اًل ِمْن َهْسَلمَ (2)  َعْن َ اِب ٍ (1)َعْبِم ال  ْ َمنِ 
ى    َفَحِهَم َعَلى َنْفِسِ  َهْ َبَا َحَهاَماٍ   َفَمَعاُا (4)ِلِح ِِّ  ال ِ ي هَْعَ َض َفَ اَل: ِإن ُ  َقْم َ َنى  َفَأْعَ َض َعْنُ   َفَتَن  

ذا َهْ َلَ ْتذ ُ « َهْ  ِكَ  ُ ُنوٌنا َهْ  َهْ َصذْن َ »َفَ اَل:  الِ َ ذاَ ُ   (5)َقذاَل: َنَعذْم  َفذَأَمَ  ِكذِ  َهْن ُيذْ َ َم ِكاْلُمَصذل ى  َفَلم 
 .(7)َفُ ِتَ " (6)   ِ َ َمَ  َ ت ى ُهْمِ َ  ِكال َ 

 تخريج الحديث
 .(8)هط    البطا ي من ط  ق معم  عن ال ه ي ك  بن وا "بماًل من نلمة " م " "ف "     
 .عن  اب  بن عبم هللا بن وا مطتص اً  (9)ومسلم من ط  ق هبأ ال بي      
 .(10)نما هط ج ل  مسلم حاهمًا من ط  ق هبأ ه     هي،ا     

 ناددراسة رجال اإلس
 هذ.160هذ  وقي  153ما  سنة  هبو ي  م   (11)اَرْيِلأُّ  ُيْوُنُس بُن َيِزْيَد بِن َأِبي النِ َجاِد ُمْشَكانَ -     
مالذذ  بذذن هنذذه ومعمذذ  و ذذونه  وقذذال م  :"ههبذذ  النذذاه فذذأ ال هذذ ي   (12)وه ذذ  ي يذذى بذذن معذذين     

 .(13)وع ي  وحعيب بن هبأ  م   وابن عيينة"

                                                 

( هبو سلمة بن عبم ال  من بن عوف بن عبم عوف ال ه ي الممنأ قي  اسم  عبم هللا  وقي  إسماعي   وقي  اسم  1)
 115ش12ننيت  .ته يب الته يب البن     

 546ش1اب  بن عبم َّللا  بن عم و بن   ام.ارصاكة فأ تميي  الص اكة(  2)
 أ من   ام  من ال  طانية  نان  منا لهم كذالم غذ  .مع م قكا ذ  العذ ب ال ميمذة وال ميهذة.لعم  بذن  ،ذا  ( هسلم:3)
  26ش1
ا َو ه  ون ى َن وا  َوُيَ ال: قصم ح    ال ذِ ي َقاَل اْلططاِبّأ: تفع  من ن ى ِإ ا قصم اْلِ َهة  َهي: ال ِتأ ِإَلْيهَ  ( َفتنّ ى:4)

 256ش20هع ض ِإَلْيِ . عمم  ال ا ي ح   ص يي البطا ي  للعينأ
 165ش2( َهْي َبَلَغ  ِمْنُ  الً ْهَم َ ت ى َقِلَق.النهاية فأ غ  ب ال ميت اره  البن االهي  5)
 537ش4البن كطال ( ال   :هو المو،ا  و ال  ا   السوم. ح   ص يي البطا ى 6)
 5270 قم 45ش7( ص يي البطا ي   الطالق َكاُب الط اَلِق ِفأ اِرْغاَلِق َوالُكْ ِا 7)
 6820 قم 166ش8( ص يي البطا ي   ال موم كاب ال  م كالمصلى 8)
ِة ِفأ ال َِّنى ( ص يي مسلم   ال موم 9) م   1701 قم  1328ش3َكاُب َ ْ ِم اْلَيُهوِم هَْهِ  ال ِّ
 1631 قم 1318ش3 يي مسلم   ال موم كاب من اعت ف على نفس  كال نا ( ص10)
( اريلذذى: كفذذتي الهمذذ    وسذذنون اليذذاء نسذذكة إلذذى هيلذذة وهذذ ا بلذذم  علذذى سذذا   ك ذذ  ال لذذ م ممذذا يلذذأ ميذذا  مصذذ . 11)

 230 قم  403ش1ارنساب للسمعانأ 
 556ش32( ته يب الكمال للم ي 12)
 1042 قم  243ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 13)
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ذذٍة  ُ ب َمذذا  :"ه ذذة" (2)والنسذذا أ   (1)وقذذال الع لذذأ      َوَقذذاَل اْبذذُن َسذذْعٍم: ُ لذذُو الَ ذذِمْيِت  َنِهْيذذُ ا  َوَلذذْيَه ِكُ   
ذذأِء الُمْنَنذذ ِ  وقذذال هبذذو   (4)وقذذال يع ذذوب بذذن حذذيكة:" صذذالي ال ذذميت عذذالم ك ذذميت ال هذذ ي"  (3)َ ذذاَء ِكالح 
 .(6)َوَقاَل اْبُن ِطَ اٍو: َصُمْوقٌ   (5)  عة:"ال كأه ك "

 ونيا وه مم قال ونيا:  هي  يونه بن ي  م اريلأ ونان سأء  وقم ،ع ف  كعض العلماء منهم:     
وقذذال مذذ  : لذذم ينذذن يعذذ ف ال ذذميت    (8)ونذذ ل  ه مذذمِ قذذال: يذذونه نهيذذ  الططذذأ َعذذن ال ُّْهذذِ يّ   (7)ال فذذظ

 .(9)ينتب هول الكتاب: ال ه ي عن سعيم وكع،  ال ه ي فيحتك  علي "
قذال: يذونه بذن    قال فأ  وايتذ  عذن ال هذ ي وهذم قليذ ا ابن     ف م وه   فأ الت   ب إال هن  هم       

 .(10)وفأ غي  ال ه ي ططأ فأ  وايت  عن ال ه ي وهم قلي  ي  م ه ة إال هن  
 :قال الكا ت    
ارمذذام فذذن ن نعلذذم هن    ططذذأا فهذذ ا الكذذالم لذذيه علذذى إطالقذذ ونهذذ    همذذا كالنسذذكة لسذذوء  فظذذ   -     
نذذ ل  وَمذذْن يسذذلم مذذن  لذذ ا تل ذذ  ارمذذة نتاكذذ  كذذال بول    ي ينت ذذأ مذذن م ويذذا  الذذ اوي ه ومهذذاالبطذذا  
ارمام ه مم ل  قول آط  ي  الططأ : مذا هعلذم ه ذمًا ه فذظ هبذ   فذظ يذونه بذن ي  ذم اريلذأ قذالنما هن  

يونه هكهذذ  قذذال:"و   (11)ل ذذميت ال هذذ ي مذذن معمذذ  إال مذذا نذذان مذذن يذذونه هن ذذ  نتذذب نذذ  حذذأء هنذذا "
 .(12) ميهًا َعن ال ُّْهِ ّي من ع ي   وهما ه تان"

وهذو مذن نذالم ارقذ ان الذ ي يطذوى وال ن ل  نالم ونيا فأ  ذق يذونه كسذوء ال فذظ فيذ  ت ذن ٍ -     
 ي وى.

                                                 

 2068 قم  373ش2( اله ا  للع لأ 1)
 763 قم  451ش11( ته يب الته يب البن     2)
 4031 قم  360ش7( الطك ا  الكب ى البن سعم 3)
 763 قم  451ش11( ته يب الته يب البن     4)
 1042 قم  243ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 5)
 126 قم  300ش6( سي  هعالم النكالء لل هبأ 6)
 763 قم  450ش11( ته يب الته يب البن     7)
 555ش32( ته يب الكمال للم ي 8)
 1042 قم  248ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 9)
 7313 قم  614ش1( ت   ب الته يب البن    10)
 763 قم  451ش11( ته يب الته يب البن     11)
 7188 قم  555ش32( ته يب الكمال للم ي 12)
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ف م طالف بذ ل  نهيذ ًا مذن العلمذاء وقذم تع كذ  الذ هبأ  هما قول ابن سعم كأن  يونه ليه ك  ة -     
 . (1)االعتمال ف ال:" ه ة   ة  ح  ابن سعم فأ قول : ليه ك  ة"فأ مي ان 

  يذذذ ول همذذذا الذذذوهم ال ليذذذ  فذذذأ  وايتذذذ  عذذذن ال هذذذ ي الذذذ ي ت ذذذم ت كذذذ  ابذذذن   ذذذ  فذذذال ي،ذذذ ؛ رن ذذذ-     
 المتاكعا  لل ميت نما تبين فأ تط  ج ال ميت.ك

 ال اوي ه ة  قال الكا ت:     
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

 )))))))))) 
َيْعنذذأ اْلُ ذذْ آَن  َ َمذذَا َّللا ُ بُلْطِفذذ  ِفذذأ اْرَْلَفذذاِظ الَيِسذذيَ   مْنذذ  َمَعذذانَأ « ُهوِتيذذُ  َ َواِمذذُا الَكِلذذم»)هذذذ( َوِفيذذِ       

 .(2)َنِهي    واِ ُمها َ اِمَعٌة: َهْي َنلمة َ اِمَعةٌ 
 (11الحديث رقم )

 قال ارمام مسلم   م  هللا:     
َهِنأ        َعْن َعْمِ و ْبِن اْلَ اِ ِت  َعْن َهِبأ ُيوُنَه  َمْوَلى َهِبأ (4)  َهْطَبَ َنا اْبُن َوْهبٍ (3)َهُبو الط اِه ِ  "َ م 
َهُ   َعْن َهِبأ ُهَ ْ َ َ   َعْن َ ُسوِل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َهن ُ  َقاَل:  (5)ُهَ ْ َ  َ  ِب ُنِصْ ُ  ِكال ُّعْ »َهن ُ  َ م 

  َوَبْيَنَما َهَنا َناِ ٌم ُهِتيُ  ِكَمَفاِتيِي َطَ اِ ِن اْرَْ ِض  َفُوِ،َعْ  ِفأ (6)َعَلى اْلَعُموِّ َوُهوِتيُ  َ َواِمَا اْلَكِلمِ 
 .(7)«َيَمي  

 تخريج الحديث
بذماًل مذن نلمذة "هوتيذذ "  عذن هبذأ ه  ذ   بن ذوا   (8)هط  ذ  البطذا ي مذن ط  ذق سذعيم بذن المسذيب     
  "."كعه
 
 

                                                 

 3324 قم  484ش4ي ان االعتمال لل هبأ ( م1)
 235ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت وااله  البن ارهي  2)
 82 قم 83ش1( ه مم بن عم و بن عبم هللا بن عم و بن الس   .ت   ب الته يب البن     3)
 3634 قم  328ش1( عبم هللا بن وهب بن مسلم ال  حأ .ت   ب الته يب البن     4)
 2517 قم 234ش1بي  الموسأ هبو يونه المص ي.ت   ب الته يب البن     ( سليم بن  5)
ُ َتَعاَلى ِفأ اْرَْلَفاِظ اْلَيِسيَ ِ  ِمْنُ  اْلَمعَ 6) اِنَأ اْلَكِهيَ َ  َوَناَلُمُ  َصذل ى َّللا ُ ( َ َواِمَا اْلَكِلِم:قال اله وي:"َيْعِنأ ِكِ  اْلُ ْ آَن َ َمَا َّللا 

 5ش5َناَن ِكاْلَ َواِمِا َقِليُ  الل ْفِظ َنِهيُ  اْلَمَعاِنأ ".ح   النووي على ح   مسلم  َعَلْيِ  َوَسل مَ 
 523 قم 372ش1( ص يي مسلم   المسا م وموا،ا الصال  كاب ُ عل  لأ ار ض مس ًما وطهوً ا 7)
 7013 قم 36ش3( ص يي البطا ي   التعبي  كاب المفاتيي فأ اليم 8)
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سذذذذعيم بذذذذن    و(2)همذذذذام بذذذذن المنكذذذذ و   (1)وهط  ذذذذ  مسذذذذلم مذذذذن ط  ذذذذق عبذذذذم الذذذذ  من بذذذذن يع ذذذذوب      
    ميعهم عن هبأ ه     بن وا.(4)هبأ سلمة عبم هللا بن عبم ال  منو   (3)المسيب

 دراسة رجال اإلسناد
 رجال الحديث كلهم ثقات.-      

))))) ))))) 
عاءَنذذذذاَن »َواْلَ ذذذِميُت اآْلَطذذذذُ        ذذذذاِلَ َة « َيْسذذذذَتِ بُّ الَ َواِمذذذذُا ِمذذذذن الذذذذمُّ ِهذذذذَأ ال ِتذذذذأ َتْ َمذذذذُا اْرَْغذذذذَ اَض الص 

ِ َتَعاَلى وآَماب المْس لة ِ ي ة  َهْو َتْ َمُا اله َناء َعَلى َّللا   .(5)والم اِصم الص 
 (12الحديث رقم )

 قال ارمام هبو ماوم   م  هللا:     
َهَنا َهاُ وُن ْبنُ       َهَنا َيِ  ُم ْبُن َهاُ وَن  َعِن اْرَْسَوِم ْبِن َحْيَكاَن  َعْن َهِبأ َنْوَف ٍ  "َ م  ِ  َ م    َعْن (6)َعْبِم َّللا 

َعاِء  »َعاِ َحذذَة َ ِ،ذذَأ َّللا ُ َعْنَهذذا  َقاَلذذْ :  ِ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َيْسذذَتِ بُّ اْلَ َواِمذذَا ِمذذَن الذذمُّ َنذذاَن َ ُسذذوُل َّللا 
 .(7)«َ َمُ  َما ِسَوى َ ِل َ وَ 

 تخريج الحديث
بذذذماًل مذذذن نلمذذذة  كذذذ  بن ذذذوا    (8)هط  ذذذ  ارمذذذام ه مذذذم فذذذأ مسذذذنما مذذذن ط  ذذذق ارسذذذوم بذذذن حذذذيكان     

 "يست ب" "يع ك ".
      

 
 
 

                                                 

 523 قم 371ش1ا م وموا،ا الصال  كاب ُ عل  لأ ار ض مس ًما وطهوً ا ( ص يي مسلم   المس1)
 523 قم 372ش1( ص يي مسلم   المسا م وموا،ا الصال   كاب ُ عل  لأ ار ض مس ًما وطهوً ا 2)
 523 قم 372ش1( ص يي مسلم   المسا م وموا،ا الصال   كاب ُ عل  لأ ار ض مس ًما وطهوً ا 3)
 523 قم 372ش1سا م وموا،ا الصال   كاب ُ عل  لأ ار ض مس ًما وطهوً ا ( ص يي مسلم   الم4)
 235ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  5)
وقيذذ  عمذذ و بذذن مسذذلم  ( هبذذو نوفذذ  بذذن هبذذأ ع ذذ ب الكنذذانأ الع ب ذذأ كفذذتي المهملذذة ونسذذ  الذذ اء وكذذال يم اسذذم  مسذذلم 6)

 8421 قم  673ش1البن     وقي  معاوية ابن مسلم ت   ب الته يب 
 1482 قم 77ش2( سنن هبو ماوم    الصال  كاب المعاء 7)
 25150 قم 76ش42( مسنم ه مم 8)
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مذذن ط  ذذق هبذذأ الوليذذم  (3)  والطب انذذأ(2)  وابذذن  كذذان(1)هط  ذذ  الط ذذاوي مذذن ط  ذذق وهذذب بذذن    ذذ و 
مذذن ط  ذذق عفذذان بذذن مسذذلم هالهذذتهم )وهذذب بذذن    ذذ   وهبذذو  (5)  وابذذن هبذذأ حذذيكة(4)  وال ذذاكمالطيالسذذأ

 الوليم   وعفان بن مسلم( عن ارسوم بن حيكان ك  بن وا.
و ميا من هط ج ه ا ال ميت هط    من ط  ق ارسوم بن حيكان ف ذم تفذ م فذأ  وايتذ   وهذ ا مذا      

َم ِكذذذِ : قالذذ  الطب انذذأ فذذأ مع مذذ  اروسذذذط :"اَل َيذذْ ِوي َهذذ ْسذذَناِم  َتَفذذ   َ ا اْلَ ذذِميُت َعذذْن َعاِ َحذذذَة ِإال  ِبَهذذَ ا اْرِ
 .(6)اْرَْسَوُم ْبُن َحْيَكاَن"

 دراسة رجال اإلسناد
 رجال الحديث كلهم ثقات.-     

 الحديث اسناد الحكم على
 .(7)إسنام ال ميت ص يي ؛رن  ميا  وات  من اله ا  وممن ص    من العلماء:ارلكانأ     

)))) )))) 
َعِ ْبذذُ  ِلمذذْن اَلَ ذذَن الن ذذاَه نْيذذف اَل »)هذذذ( َوَ ذذِميُت ُعَمذذَ  ْبذذِن َعْبذذِم اْلَعِ  ذذِ  َ ِ،ذذَأ َّللا ُ َتَعذذاَلى َعْنذذُ       

ُ : َقذذاَل َلذذ»َهْي َنْيذذَف اَل َيْ َتِصذذ  َعَلذذى الذذَوِ ي  وَ ْتذذُ ُ  الُفُ،ذذولث َواْلَ ذذِميُت اآْلَطذذُ  « َيْعذذِ ف َ َواِمذذَا الَكلذذم
َهْي َهن َهذا َتْ َمذُا هْسذكاب الَطْيذ   ِلَ ْوِلذِ  ِفيَهذا َفَمذْن « هْقِ ْ نأ ُسو   َ اِمَعًة  فأْقَ ها: ِإ ا ُ ْلِ َلِ  اْرَْ ُض ِ ْل اَلهذا

 .(8)َيْعَمْ  ِمْه اَل َ   ٍ  َطْي ًا َيَ ُا  َوَمْن َيْعَمْ  ِمْه اَل َ   ٍ  َح  ا َيَ ا
 (13الحديث رقم )

 قال ارمام هبو ماوم   م  هللا:     
َهَنا َيْ َيى ْبُن ُموَسى اْلَبْلِطأُّ       ِ ْبُن َيِ  َم  َهْطَبَ َنا (9)"َ م  ِ  َقااَل: َهْطَبَ َنا َعْبُم َّللا     َوَهاُ وُن ْبُن َعْبِم َّللا 

 
 

                                                 

 6023 قم  230ش15( ح   محن  اآلها  للط اوي 1)
 867 قم  143ش3( ص يي بن  كان 2)
 4346 قم  161ش5( المع م اروسط للطب انأ 3)
 1378 قم  723ش1( المستم   على الص ي ين لل اكم 4)
 23165 قم  21ش6( مصنف ابن هبأ حيكة 5)
 4346 قم  161ش5( المع م اروسط للطب انأ  6)
 222ش5( ص يي هبو ماوم.لأللكانأ 7)
 7 8 1  سو   ال ل لة:235ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت 8)
 302ش2عانأ ه ا النسكة إلى بلم  من كالم ط اسان ي ال لها بلخ.ارنساب للسم ( اْلَبْلِطّأ:9)
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َهِنأ َعي اُو ْبُن َعك اٍه اْلِ ْتَكانِ  َمِفأِّ (1)أُّ َسِعيُم ْبُن َهِبأ َهيُّوَب  َ م    َعذْن َعْبذِم (2)  َعْن ِعيَسى ْبِن ِهاَلٍل الص 
ِ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم  َفَ اَل: َهْقِ ْ ِنأ َيذا َ ُسذوَل َّللا ِ  ِ ْبِن َعْمٍ و  َقاَل: َهَتى َ ُ ٌ  َ ُسوَل َّللا  اْقذَ ْه »  َفَ ذاَل:َّللا 

َفاْقَ ْه َهاَلًها ِمْن َ َواِ  »  َقاَل: (4)َ ْ  ِسنِّأ  َواْحَتم  َقْلِبأ  َوَغُلَظ ِلَساِنأ  َفَ اَل: َنبُ  (3)«َهاَلًها ِمْن َ َواِ  ال 
  َفَ ذاَل ِمْهذَ  َمَ اَلِتذِ   َفَ ذاَل ال  ُ ذُ : َيذا  (6)«اْقَ ْه َهاَلًها ِمَن الُمَسذكَِّ ا ِ »  َفَ اَل ِمْهَ  َمَ اَلِتِ   َفَ اَل:(5)« اميم

ِ  هَ    َفذذذَأْقَ هَُا الن ِبذذذأُّ َصذذذل ى هللُا َعَلْيذذذِ  َوَسذذذل َم ِإَ ا ُ ْلِ َلذذذِ  اْرَْ ُض َ ت ذذذى َفذذذَ َ  (7)ْقِ ْ ِنذذذأ ُسذذذوَ ً  َ اِمَعذذذةً َ ُسذذذوَل َّللا 
ن ِبأُّ َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  لِمْنَها  َفَ اَل ال  ُ ُ : َوال ِ ي َكَعَهَ  ِكاْلَ قِّ  اَل َهِ  ُم َعَلْيَها َهَبًما  ُهم  َهْمَبَ  ال  ُ ُ   َفَ اَل ا

َوْ ِ  ُ »َوَسل َم:  َتْينِ « َهْفَلَي ال ُّ  .(8)َم  
 تخريج الحديث

ذِ يُّ  (10)وهط    ال ذاكم  ُن َفَ،اَلَة ْبِن ِإْبَ اِهيمَ من ط  ق ُعَبْيُم هللِا بْ (9)هط    النسا أ     مذن ط  ذق الس 
 الس ي بن ط  مة(عن عبم هللا بن ي  م ك  كمهل . و  ْبُن ُطَ ْ َمَة نالهما )عبيم هللا بن ف،الة  ا

عذن (12) والب ا  من ط  ق َسَلَمُة ْبُن َحِبيبٍ  ك  بن وا  (11)وهط    ه مم من ط  ق عبم هللا بن ي  م    
 عبم هللا بن ي  م ك  بن وا .

 دراسة رجال اإلسناد

                                                 

(1:  336ش10قتكان مو،ا كعمن من كالم اليمن ارنساب للسمعانأ  ( اْلِ ْتَكاِنأُّ
(2: َمِفأِّ هأ قبيلة من  مي  ن لذ  مصذ   وهذو الصذمف بذن سذه  بذن عمذ و بذن قذيه بذن معاويذة بذن  حذم بذن  ( الص 

 286ش8عبم حمه. ارنساب للسمعانأ 
ا ار ذذ ف الهالهذذة التذذأ ت ذذ ه م طعذذة: هلذذف  الم   ا. والذذ ي فذذأ ال ذذ آن هي مذذن السذذو  التذذأ تبذذمه بهذذ  ( مذذن  ا  الذذ :3)

ب اهيم  وال   .مسنم ه مم تعليق حعيب اال نؤوف وعامل م حم  141ش11منها طمه سو : يونه  وهوم  و وسف  وا 
ْسَياِن "َوَغُلَظ  ( اْحَتم  َقْلِبأ:4)  ِلَساِنأ":َهْي َهُ َ  ِكَ ْيُت َلْم ُيَطاِوْعِنأ ِفأ َتَعلُِّم اْلُ ْ آِن  َهْي َغَلَب َعَلْيِ  ِقل ُة اْلِ ْفِظ َوَنْهَ ُ  النِّ

َواَل. م قا  المفاتيي ح   محنا  المصابيي لله وي ال ا ي  َوَ  الطِّ  2183 قم 1433ش4ِرََتَعل َم السُّ
: غذذاف   وفصذذل   هي مذذن السذذو  التذذأ تبذذمه بهذذ ين ال  فين: ذذا  مذذيم  وهذذأ فذذأ ال ذذ آن سذذكا سذذو  ( مذذن  ا   ذذم:5)

 141ش11والحو ى  وال ط ف  والمطان  وال اهية  وار  اف. مسنم ه مم تعليق حعيب اال نؤوف وعامل م حم
هي السو  التأ هولها سكي  وُيسذكُي  وسذكي  وهذأ: ال ميذم  وال حذ   والصذف  وال معذة  والتغذابن  ( من الُمسك ا :6)

 141ش11ل م حموارعلى. مسنم ه مم تعليق حعيب اال نؤوف وعام
  2183 قم 1433ش4( َهْي َبْيَن َوَ اَ ِ  اْلَمَكاِنأ َوَغَ اَ ِ  اْلَمَعاِنأ.م قا  المفاتيي ح   محنا  المصابيي .لله وي 7)
  1333 قم  57ش2( سنن هبو ماوم   الصال  َكاُب َتْ ِ  ِب اْلُ ْ آِن 8)
 262ش7( السنن الكب ى للنسا أ 9)
     3364 قم  580ش2ن لل اكم ( المستم   على الص ي ي10)
 6575 قم  133ش11( مسنم ه مم 11)
 423ش6( مسنم الب ا  12)
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 من ال اكعة.عيسى بن هالل الصدفي المصري -     
وقذذذذذال فيذذذذذ  ابذذذذذن  وهذذذذذق  (2)وقذذذذذال عنذذذذذ  الذذذذذ هبأ فذذذذذأ الكاحذذذذذف  (1)أ اله ذذذذذا  نذذذذذ ا ابذذذذذن  كذذذذذان فذذذذذ     

 .(3)   :"صموق"
 .نما قال ابن     ال اوي صموق  :قال الكا ت     
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

 الحديثاسناد الحكم على 
ذذذن  مذذذن العلماء:حذذذعيب  ال ذذذميت إسذذذناما  سذذذن؛      لو ذذذوم عيسذذذى بذذذن هذذذالل فيذذذ  وهذذذو صموق و س 
 .(5)و،عف  هي،ا الحيخ ارلكانأ .(4) نؤوف وعامل م حماال

))))) ))))) 
الِ َماُ :َمذا َ َمذَا َعذذَممًا  « َ ذّمْهنأ ِكَنِلمذة َتُكذذوُن ِ َماعذًا  َفَ ذاَل: ات ذق هللا فيَمذذا َتْعَلذم»َواْلَ ذِميُت اآْلَطذ ُ      

 .(6)َهْي َنِلمٌة َتْ َمُا َنِلَما ٍ 
 (14الحديث رقم )

 مام الت م ي   م  هللا:قال اال      
َهَنا َهن ذذذذامٌ       َهَنا َهُبذذذذو اَرْ ذذذذَوصِ  (7)"َ ذذذذم    (9)  َعذذذذْن َسذذذذِعيِم ْبذذذذِن َمْسذذذذُ وٍق  َعذذذذْن اْبذذذذِن َهْحذذذذَو َ (8)َقذذذذاَل: َ ذذذذم 

ذذذذأ َقذذذذْم َسذذذذ ِ  ِإنِّ ِمْعُ  ِمْنذذذذَ  َعذذذذْن َيِ  ذذذذَم اْبذذذذِن َسذذذذَلَمَة الُ ْعِفذذذذأِّ  َقذذذذاَل: َقذذذذاَل َيِ  ذذذذُم ْبذذذذُن َسذذذذَلَمَة: َيذذذذا َ ُسذذذذوَل َّللا 
ْهِنأ ِكَنِلَمذذذذذٍة َتُكذذذذذوُن ِ َماًعذذذذذا َقذذذذذاَل: َلذذذذذُ  آِطذذذذذُ ُا  َفَ ذذذذذمِّ ات ذذذذذِق َّللا َ ِفيَمذذذذذا »َ ذذذذذِميًها َنِهيذذذذذً ا َهَطذذذذذاُف َهْن ُيْنِسذذذذذَيِنأ َهو 

ُن َهْحذذذذذَوَ  َهذذذذذَ ا َ ذذذذذِميٌت َلذذذذذْيَه ِإْسذذذذذَناُمُا ِكُمت ِصذذذذذٍ   َوُهذذذذذَو ِعْنذذذذذِمي ُمْ َسذذذذذٌ   َوَلذذذذذْم ُيذذذذذْمِ ْ  ِعْنذذذذذِمي اْبذذذذذ«:" َتْعَلذذذذذمُ 
 .(10)َيِ  َم ْبَن َسَلَمَة َواْبُن َهْحَوَ  اْسُمُ : َسِعيُم ْبُن َهْحَوَ  "

 تخريج الحديث

                                                 

 4572 قم  213ش5( اله ا  البن  كان 1)
 4405 قم  113ش2( الكاحف لل هبأ 2)
 5338 قم  441ش1( الت   ب البن    3)
 6575 قم  133ش11( مسنم ه مم 4)
 247 قم  71ش2( ،عيف هبأ ماوم 5)
 235ش1فأ غ  ب ال ميت  ( النهاية6)
 248ش8( هنام ْبن الس ي َهُبو الس ي ال نظلأ الكوِفأ.التا  خ الكبي  للبطا ي 7)
 253ش4( سالم بن سليم هبو ار وص ال نفأ.ال    والتعمي  البن  اتم 8)
 2368 قم  233ش1( سعيم بن عم و بن هحو  الهممانأ.ت   ب الته يب البن     9)
 48ش5علم عن  سول هللا  َكاُب َما َ اَء ِفأ َفْ،ِ  الِفْ ِ  َعَلى الِعَكاَمِ  ( سنن الت م ي   ال10)
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 عن ار وص ك  كمهل . الطيالسأ من ط  ق هبأ الوليم  (1)هط    عبم ال ميم الكحأ     
ِ يُّ  (2)وهط    الطب انأ من ط  ق موسى بن ها ون        ك  كمهل .عن َهن اُم ْبُن الس 
 نالهما عن ي  م بن سلمة كمهل . (4)  والمت أ الهنمي(3)وابن ارهي  فأ  اما ارصول     

 دراسة رجال اإلسناد
 .سعيد بن عمرو بن أشوع الهمداني-     
  (7)وال ذذذاكم وقذذذال:"هو حذذذيخ مذذذن ه ذذذا  الكذذذوفيين ي مذذذا  ميهذذذ   (6)وابذذذن  كذذذان  (5)وه ذذذ  الع لذذذأ     

 .(10)وقال ابن    :"ه ة"  (9)  :"صموق محهو "وقال م  (8)وال هبأ
وقذال   (12)وقذال البطا ي:" هيذ  إسذ اق بذن  اهويذ  ي ذتج ك ميهذ "  (11)محذهو  وقال ابن معين:     

 .(13)ليه ك  كأه النسا أ:
وقذذذال عنذذذ  ابذذذن   ذذذ  هي،ذذذا: ه ذذذة  مذذذأ   (14)غذذذال  ا ذذذا ي  ذذذم التحذذذيا  وقذذذال عنذذذ  ال و  ذذذانأ:     

 .(15)كالتحيا
 
 

      

                                                 

 436 قم  162ش1( المنتطب من مسنم عبم بن  ميم 1)
 242ش22( المع م الكبي  للطب انأ 2)
 5840 قم  13ش8(  اما ارصول البن ارهي  3)
 5624 قم  83ش3( نن  العمال للمت أ الهنمي 4)
 403ش 1 لأ ( اله ا  للع5)
 8142 قم  363ش6( اله ا  البن  كان 6)
 113 قم  67ش4( ته يب الته يب البن     7)
 1327 قم  441ش1( الكاحف لل هبأ8)
 3133 قم  126ش2( مي ان االعتمال لل هبأ 9)
 3124 قم  231ش7( مي ان االعتمال لل هبأ 10)
 113 قم  67ش4( ته يب الته يب البن     11)
 113 قم  67ش4يب البن     ( ته يب الته 12)
 113 قم  67ش4( ته يب الته يب البن     13)
 3133 قم  126ش2( مي ان االعتمال لل هبأ 14)
  2353 قم  233ش1( الت   ب البن     15)
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 قال الكا ت:    
 .(2)وقم هط ج ل  البطا ي   (1)و مي  كالتحيا ال ي،  رن  غي  ما  إلى بمعت  ال واي ه ة -1     
هما كالنسكة لما قال  الت م ي عن ارسنام كأن  من طا فين سعيم بن عمذ و لذم يسذما مذن ي  ذم -2     

 .(3)قي :إن   لم يسما من  وهو م س " بن سلمة ا
 رجال اإلسناد ثقات.بقية -     

 الحديث إسناد الحكم على
رن في  ان طاعًا فال ميت م س   فسعيم بن عم و لذم يسذما مذن ي  ذم  ال ميت إسناما ،عيف؛     

 بن سلمة.ا
 .ون ل  لم ي م ل  حواهم  ولم ي م الكا ت لل ميت ما ي وي إسناما من متاكعا  يف   بها     

))))) ))))) 
ُمْ َتِمَعُة ارْعَ،اء نامَلتها َفاَل  َهْي َسِليَمة ِمَن اْلُعُيوِب «َما ُتْنَتج الَبِهيمُة َبِهيَمًة َ ْمَعاءنَ »َوِفي ِ  )هذ(     

 .(4)َ ْمَ  ِبَها َواَل َنأّ 
 (15الحديث رقم )

 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهَنا َعْبذذَمانُ         َعذذِن ال ُّْهذذِ يِّ  َهْطَبَ ِنذذأ َهُبذذو َسذذَلَمَة ْبذذُن َعْبذذِم (7)َبَ َنذذا ُيذذوُنُه   َهطْ (6)  َهْطَبَ َنذذا َعْبذذُم َّللا ِ (5)"َ ذذم 

ِ َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم:(8)ال  ْ َمنِ  َمذا ِمذْن َمْوُلذوٍم ِإال  »  َهن  َهَكا ُهَ ْ َ َ  َ ِ،َأ َّللا ُ َعْنُ   َقاَل: َقاَل َ ُسوُل َّللا 
                                                 

 ( م اهب هه  العلم فأ  م  ميت هه  البم  هو قبول :1)
 هأ م صو   فأ ه بعة م اهب:

 البمعة    ة مس ط للعمالة. الم هب ارول: ت    ميههم مطل ًا  هي:
 الم هب الهانأ: التف  ق ك سب حم  البمعة وطفتها فأ نفسها  وك سب الغلو فيها هو عمم  كالنسكة إلى صا بها.

 الم هب الهالت: التف  ق بين الماعأ إلى بمعت   وغي  الماعأ  في م ارول  وي ب  الهانأ.
نمذذذا العبذذ   كذذذال فظ  المذذ هب ال اكذذا: عذذذمم اعتكذذا  البمعذذة    ذذذًا مسذذ طاً  ل ذذميت الذذذ اوي  لمذذا ت ذذوم عليذذذ  مذذن التأو ذذ   وا 

 336ش1وارت ان والصمق  والسالمة من الفسق والك ب. انظ  ت     علوم ال ميت لعبم هللا ال ميا 
 1286 قم  1032ش3( التعمي  والت   ي لمن هط ج ل  البطا ي فأ الص يي  ربأ الوليم الكا أ2)
 240 قم  183ش1عال أ(  اما الت صي  لل3)
 236ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت اره  البن ارهي  4)
.ت   ب الته يب البن      ( َعْبَماُن:5)  3465 قم  313ش1َعْبُم هللِا بُن ُعْهَماَن بِن َ َبَلَة اَرْ ِميُّ
.ت   ب الته يب البن    6)  3570 قم  320ش1 ( َعْبُم هللِا بُن الُمَكاَ ِ  بِن َواِ،ٍي الَ ْنَظِلأُّ
.ت   ب الته يب البن     7) َ اِم ُمْحَناَن اَرْيِلأُّ  7313 قم  614ش1( ُيْوُنُه بُن َيِ ْ َم بِن َهِبأ النِّ
 385 قم  130ش5( عبم هللا بن عبم ال  من بن عوف.التا  خ الكبي  للبطا ي 8)
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َسذذاِن ِ   (1)ُيوَلذذُم َعَلذذى الِفْطذذَ  ِ  ذذَ اِنِ   َهْو ُيَم ِّ َماِنذذِ   َوُ َنصِّ   َنَمذذا ُتْنذذَتُج الَبِهيَمذذُة َبِهيَمذذًة َ ْمَعاَء َهذذْ  (2)َفذذَأَبَواُا ُيَهوِّ
ذذوَن ِفيَهذذا ِمذذْن َ ذذْمَعاءَ  ِ ال ِتذذأ َفَطذذَ  الن ذذاَه َعلَ « ُتِ سُّ ْيَهذذا اَل هُذذم  َيُ ذذوُل َهُبذذو ُهَ ْ ذذَ َ  َ ِ،ذذَأ َّللا ُ َعْنذذُ : ِِفْطذذَ َ  َّللا 

يُن الَ يُِّم{" ِ َ ِلَ  المِّ  .(3)َتْبِميَ  ِلَطْلِق َّللا 
 تخريج الحديث

 م ساًل عن هبأ ه     بن وا. (4) هط    البطا ي من ط  ق ال ه ي      
ومن ط  ق معم  عن   عن هبأ ه     كمهل  (5)وهط    مسلم من ط  ق سعيم بن المسيب     
 ".ولم ي ن  نلمة " معاء  ال ه ي 

 دراسة رجال اإلسناد
 .(6)ُمْحَناَن اَرْيِلأُّ سك   ت  مت   ُيْوُنُس بُن َيِزْيَد بِن َأِبي النِ َجادِ  -     
  هما الوهم عن ال ه ي في ول كالمتاكعة التأ  واها معم  عن :الطالصة في  هن  ه ةقال الكا ت     

 . ال ه ي عنم مسلم نما سبق فأ التط  ج.
 اإلسناد ثقات. بقية رجال-     

)))) )))) 
ذذَهَماِء       َهْي َتُمذذو  َوِفذذأ َكْطِنهذذا َوَلذذم. َوِقيذذَ  ال تذذأ تُمذذو  ِكْنذذ ًا. « اْلَمذذْ هَُ  َتُمذذو  ِبُ ْمذذاٍ »َوِفذذأ َ ذذِميِت الحُّ

م: كمْعنى الَمْ ُمو   نال ُّْط  كمْعنى الَمْ ُطو   ونَس  اْلِكَساِ أُّ اْلِ يَم  والمعَنى هن ها ماتَذْ   والُ ْمُا كال، 
 .(7)َمَا َحْأٍء َمْ مو  ِفيَها َغْي  ُمْنَفِص  َعْنَها  ِمْن َ ْم  َهْو َكناَ  
 (16الحديث رقم )

                                                 

ْنكذذة. َواْلَمْعَنذذى َهن ذذُ  ُيولذذم َعَلذذى َنذذْوٍ  ِمذذَن اْلِ ِبل ذذِة َوالط ْكذذِا ( الَفْطُ :االْبتذذماء واالِطت ا  والِفْطَ  :اْلَ اَلذذُة ِمْنذذ ُ 1)   نالِ ْلسذذة وال ِّ
ن َمذا يَ  ين َفَلْو ُتِ   َعَلْيَها الْسذَتمّ  َعَلذى ُل ومهذا َوَلذْم ُيفا قهذا ِإَلذى َغْيِ َهذا  َواِ  ْعذمل َعْنذُ  َمذن َيْعذِمل آلَفذٍة ِمذْن اْلُمَتَهيِِّئ ِلَ ُبول المِّ

ِنهم َعذذْن ُمْ َت،ذذى الِفْطذذَ   َفذذاِ  الَكَحذذ  والت ْ ِليذذم  هُذذم  تمه ذذ  ِكذذَأْواَلِم اْلَيُهذذوِم َوالن َصذذاَ ى ِفذذأ اتِّكذذاعهم آِلَكذذاِ ِهْم والَمْيذذ  ِإَلذذى هْميذذاآ
ِ وارْقذ ا  ِكذِ . َفذاَل َتِ ذُم هَ  ليمة َوِقيَ :َمْعَناُا ُن ُّ َمْوُلوٍم ُيولم َعَلذى َمْع فذة َّللا  ْن َسذم اا الس  َ ذًما إال  َوُهذَو ُيِ ذّ  ِكذَأن  َلذُ  صذاِنعا  َواِ 

 457ش3ِكَغْيِ  اْسِمِ   َهْو َعبم َمَعُ  َغْيَ ُا. النهاية فأ غ  ب ال ميت اره  البن ارهي  
َساِنِ : َهي يعلَماِنِ  اْلَمُ وِسي ة َقاَل اْرَْ َهِ ي اْلَمُ وه ُمع ب َوهَ 2) صل  منج َقوه َوَنذاَن   ذال َصذِغي  اْرُُ َنذْيِن ( َفَأَبَواُا ُيَم ِّ

 344ش2َوُهَو هول من َمان بمين اْلَمُ وه ومعاهم ِإَلى اْلَمُ وِسي ة فع بت  اْلَعَ ب َفَ اَل  م وه.غ  ب ال ميت لل و ي 
ذذِبأُّ َفَمذذاَ   َهذذْ  ُيَصذذل ى َعَلْيذذِ   3) ذذِبأِّ اِرْسذذاَلم ( صذذ يي البطذذا ي   ال نذذا   َكذذاُب ِإَ ا َهْسذذَلَم الص  َوَهذذْ  ُيْعذذَ ُض َعَلذذى الص 
 30  سو   ال وم :1353 قم  35ش2
ِبأُّ َفَماَ   َهْ  ُيَصل ى َعَلْيِ  4)  1358 قم  34ش2( ص يي البطا ي   ال نا   َكاُب ِإَ ا َهْسَلَم الص 
 2658 قم 2047ش4َوُ ْنِم َمْوِ  َهْطَفاِل اْلُكف اِ   ( ص يي مسلم   ال م  َكاُب َمْعَنى ُن ِّ َمْوُلوٍم ُيوَلُم َعَلى اْلِفْطَ  ِ 5)
 (10( ال ميت  قم )6)
 236ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن االهي  7)
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 قال ارمام هبو ماوم   م  هللا:     
َهَنا اْلَ ْعَنِبذذذأُّ       ِ ْبذذذِن َ ذذذاِبِ  ْبذذذِن عَ (1)"َ ذذذم  ِ ْبذذذِن َعْبذذذِم َّللا  ِتيذذذٍ   َعذذذْن َعِتيذذذِ  ْبذذذِن   َعذذذْن َماِلذذذٍ   َعذذذْن َعْبذذذِم َّللا 

ذُ  َ ذا ذِ   َهن ذُ  َهْطَبذَ ُا َهن  َعم  ِ َهُبذو ُهمِّ ِ ْبِن َعْبذِم َّللا  ِبَ  ْبذَن َعِتيذٍ   َهْطَبذَ ُا اْلَ اِ ِت اْبِن َعِتيٍ   َوُهَو َ مُّ َعْبِم َّللا 
ِ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َ اَء َيُعوُم َعْبَم  ِ َهن  َ ُسوَل َّللا  ِ ْبَن َهاِبٍ   َفَوَ َمُا َقْم ُغِلَب  َفَصذاَ  ِكذِ  َ ُسذوُل َّللا  َّللا 

ِ َصذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم  َوَقذذاَل: ُغلِ  ْبَنذا َعَلْيذذَ  َيذذا َهَكذذا َصذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم  َفَلذْم ُيِ ْكذذُ  َفاْسذذَتْ َ َا َ ُسذذوُل َّللا 
ْسذذذَو ُ  ِبيذذذِا  َفَصذذذاَ  النِّ ِ َصذذذل ى هللُا َعَلْيذذذِ  َوَسذذذل َم: ال   ُتُهن   َفَ ذذذاَل َ ُسذذذوُل َّللا    َوَكَنذذذْيَن َفَ َعذذذَ  اْبذذذُن َعِتيذذذٍ  ُيَسذذذنِّ

ِ  َقذاَل: « َمْعُهن   َفِيَ ا َوَ َب َفاَل َتْكِنَين  َكاِكَيةٌ » َقاَلذِ  اْبَنتُذُ : « اْلَمذْو ُ »َقذاُلوا: َوَمذا اْلُوُ ذوُبا َيذا َ ُسذوَل َّللا 
ِ َصذل ى هللُا َوَّللا ِ  َعَلْيذذِ   ِإْن ُنْنذُ  َرَْ ُ ذو َهْن َتُكذوَن َحذذِهيًما  َفِين ذَ  ُنْنذَ  َقذذْم َقَ،ذْيَ  ِ َهذاَ َ   َقذذاَل َ ُسذوُل َّللا 

َهاَمَ ا»َوَسل َم:  وَن الح  ِ قَ « ِإن  َّللا َ َع   َوَ    َقْم َهْوَقَا َهْ َ ُا َعَلى َقْمِ  ِني ِتِ   َوَما َتُعمُّ اُلوا: اْلَ ْتُ  ِفأ َسِبيِ  َّللا 
ِ: الْ  َهاَمُ  َسْكٌا ِسَوى اْلَ ْتِ  ِفأ َسِبيِ  َّللا  ِ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم: "الح  َمْطُعذوُن َحذِهيٌم  َتَعاَلى  َقاَل َ ُسوُل َّللا 

ِهيٌم  َوَصذاِ ُب اْلَ ِ  ذِق َحذِهيٌم  َوال ذِ ي َيُمذذوُ  َواْلَغذِ ُق َحذِهيٌم  َوَصذاِ ُب َ اِ  اْلَ ْنذِب َحذِهيٌم  َواْلَمْكُطذذوُن َحذ
 (2)َتْ َ  اْلَهْمِم َحِهيٌم  َواْلَمْ هَُ  َتُموُ  ِبُ ْمٍا َحِهيٌم "

 تخريج الحديث
 عن مال  ك  كمهل . (3)هط    النسا أ من ط  ق عتكة بن عبم هللا بن عتكة     
 ك  بن وا. (4)وه مم من ط  ق  و  عن مال      

 بن وا . (5)وابن ما   من ط  ق  اب  بن عتي      
وابذن  كذان مذن ط  ذق ه مذم بذن هبذأ كنذ    (6)وهط    الط اوي من ط  ق ابن وهب عذن مالذ       

ال ذاكم مذن ط  ذق ه مذم بذن   و (8)والطب انأ من ط  ق علأ بن عبم الع    عذن ال عنبذأ  (7)عن مال 
  ميعهم ك  بن وا.    (10)بن م مم عن ال عنبأ البي هأ من ط  ق ه مم  (9)م مم عن ال عنبأ

                                                 

 3620 قم  323ش1( عبم هللا بن مسلمة ال عنبأ ال ا هأ هبو عبم ال  من.ت   ب الته يب البن     1)
  3111 قم  188ش3ْ،ِ  َمْن َماَ  ِفأ الط اُعوِن ( سنن هبو ماوم   ال نا   َكاٌب ِفأ فَ 2)
 1846 قم  13ش4( سنن النسا أ   ال نا   كاب الن ْهُأ َعِن اْلُكَناِء َعَلى اْلَميِِّ  3)
 23753 قم  162ش33( مسنم ه مم 4)
َهاَمُ  5)   2803 قم  337ش2( سنن ابن ما     ال هام َكاُب َما ُيْ َ ى ِفيِ  الح 
 5104 قم  101ش13ها  للط اوي ( محن  اآل6)
 3183 قم  461ش7( ص يي بن  كان 7)
 1773 قم  131ش2( المع م الكبي  للطب انأ 8)
 1300 قم  503ش1( المستم   على الص ي ين لل اكم  9)
 3414 قم  288ش12( حعب اريمان للبيه أ 10)
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  والب ا  عن (2)  وابن هبأ حيكة عن عكام  بن الصام (1)وهط ج ه مم ل  حاهمًا عن هبأ ه          
 .(3)سلمان الفا سأ

 دراسة رجال اإلسناد
 حذذهم بذذم اً ه  61هبذذو ال بيذا   مذذا  سذذنة   جللابر بللن عتيللك بللن قلليس بللن الحللارث بللن َهْيشللة-      

 .(4)ما  سول هللا صلى هللا علي  وسلم  والمحاهم
 (6)وقذال عنذ  ابذن    :"م بذول"  (5) نذ ا ابذن  كذان فذأ اله ذا  :عِتيِك ْبِن اْلَحلاِرِث ْبلِن َعِتيلكٍ -      

والم بذذول عنذذم ابذذن   ذذ  هذذو مذذن لذذيه لذذ  مذذن ال ذذميت إال ال ليذذ   ولذذم يهبذذ  فيذذ  مذذا يتذذ    ميهذذ  مذذن 
لي  ارحا   بلفظ ال فلين ال ميت. "م بول" يت يتاكا  ه ل   وا   وا 

 ل  .متاكا هن  ،عيف لعمم و وم عتي  بن ال ا ت بن عتي  ال ا ي فأ  :قال الباحث     
 الحديثاسناد الحكم على 

ي ت أ  و  ط ق  وحواهماال ميت إسناما ،عيف؛ لو وم عتي  بن  اب  في  اال هن ال ميت كم م     
 .(7)ماء ارلكانأ  وممن ص    من العل سنالى ال

))))) ))))) 
 .(8)الِكْن َ  ِك ِ  ُي  مُ  َوَهَ ا «اْلَ ن ةَ  َمَطَل ِ  ُتْطَمْت  َلمْ  ِبُ ْماٍ  َماَتْ   اْم ه ً  هيُّما» اآْلَط ُ  اْلَ ِميتُ  َوِمْن ُ  ]هذ[     

 (17الحديث رقم )
 قال ارمام هبو نعيم ارصبهانأ   م  هللا:     
ممان   مهنا ال سن بن سفيان   مهنا ال سين بذن    ذت   ذمهنا الف،ذ  " مهنا هبو عم و بن       

بن موسى  عن ابن المكا    عن ال نم بن هحام  عن غطيف بن هبى سفيان  قذال: قذال  سذول هللا ا
 .(9)«َهي َما اْمَ ه  َماَتْ  ُ ْمًعا  َلْم َتْطَمُت َمَطَل  اْلَ ن ةَ : »-صلى هللا علي  وسلم  -

 تخريج الحديث

                                                 

 8032 قم  456ش13( مسنم ه مم 1)
 13474 قم 220ش4( مصنف بن هبأ حيكة 2)
 2533 قم  501ش6( مسنم الب ا  3)
 1032 قم  548ش1( ارصاكة فأ تميي  الص اكة البن     4)
 4868 قم  286ش5( اله ا  البن  كان 5)
 4447 قم  382ش1( ت   ب الته يب البن     6)
 1561 قم  432ش1( م قا  المفاتيي ح   محنا  المصابيي 7)
 236ش1ارهي  ( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن 8)
  5635 قم  2273ش4( مع فة الص اكة ربأ نعيم ارصبهانأ 9)
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 . (2)وابن نهي  فأ  اما المسانيم بنفه ه ا ارسنام  (1)هط    ابن ارهي  فأ هسم الغاكة معل اً      
 دراسة رجال اإلسناد

 ه.376ما  سنة  هبو عم و    ُمَحمَُّد بُن َأْحَمَد بِن َحْمَداَن بِن َعِليِ  بِن ِسَنان الِحْيِري  -     
: َناَن يتحيِّاَقاَل عن  الَ اِفُظ ُمَ م ُم ب      وقم تع ب  ل  ال هبأ  وقال: تحيُُّعُ   .(3)ُن َطاِهٍ  الَمْ ِمِسأُّ

 .(4)َطِفْيٌف َنالَ اِكمِ 
 :ال اوي ه ة  وال ي،  هنا التحيا رن  فأ ه ا ال ميت غي  ما  إلى بمعت . قال الكا ت     
 هذ.148  وقي : غطيف  ما  سنة غضيف بن َأبي سفيان الطائفي-     

وقذذم ن ذذ  ابذذن   (6)ووهذذم مذذن  نذذ ا فذذأ الصذذ اكة   وقذذال ابذذن    :م بذذول  (5)قذذال الذذ هبأ: وهذذق"      
    فأ ارصاكة عن الكغوي هن   ن  فأ الص اكة  ون ل  عن ابن منذما قذال:  نذ  فذأ الصذ اكة  

 .(7)وال يصي عماما فأ التاكعين
 .(8)بت  نظ وقال ولأ المين ابن الع اقأ:  ن ا الصغانأ َفمن ِفأ ص      
 ولم ه م ل  متاكا فأ ه ا ال ميت  نمذا هن الذ ا ي عذمم صذ بت    ال اوي ،عيف  قال الكا ت:     

  (9) يذت  نذ ا ابذن  كذان فذأ نتاكذ  اله ذا  فذأ التذاكعين فهو تاكعأ و ل  كذالنظ  إلذى تذا  خ وفاتذ   و 
 .(10) كة وال إم ا وعلق على  ل  ابن     ف ال: فبه ا ال تصّي ل  ص ه 184وقال: ما  سنة 

 بقية رجال اإلسناد ثقات-     
 الحكم على إسناد الحديث

 إسنام ال ميت ،عيف لو وم هكه  من علة في :     
 غ،يف بن َهبأ سفيان ،عيف. -     
 ال ميت م س  رن غ،يف بن هبأ سفيان لم يسما من النبأ صلى هللا علي  وسلم. -     

                                                 

 4185 قم  326ش4(  هسم الغاكة البن ارهي  1)
َنن البن نهي  2)  8627 قم  470ش6(  اما المسانيم والسُّ
 254 قم  358ش16( سي  هعالم النكالء لل هبأ 3)
 254 قم  358ش16( سي  هعالم النكالء لل هبأ 4)
 4428 قم  117ش22الكاحف لل هبأ ( 5)
 5363 قم  443ش1( ت   ب الته يب البن     6)
 6353 قم  264ش5( ارصاكة البن     7)
 255ش1( ت فة الت صي  لولأ المين ابن الع اقأ 8)
 4833 قم  232ش5( اله ا  البن  كان 9)
 6353 قم  264ش5( ارصاكة البن     10)
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ُي  م مْهَ  ُ ْمذِا الَكذّف  َوُهذَو َهْن َيْ َمذَا ارصذاِكا وَيُ،ذم ها. « (1)لنُّبّو  َنَأن ُ  ُ ْماٌ َ َهْيُ  طاَتم ا»َوِفيِ       
 .(2)  مبُ ْمِا َنفِّ   كَ،مِّ اْلِ ي ُيَ اُل َ،َ ب 

 (18الحديث رقم )
 قال ارمام مسلم   م  هللا:     
َهَنا َهُبذذذو َناِمذذذ ٍ       ذذذاٌم َيعْ (3)"َ ذذم  َهَنا َ م  َهَنا َعِلذذذأُّ ْبذذذُن  َ ذذم  َهِنأ ُسذذَوْ ُم ْبذذذُن َسذذذِعيٍم  َ ذذم  ِنذذذأ اْبذذَن َ ْ ذذذٍم    وَ ذذذم 

َهِنأ َ اِمذُم ْبذُن ُعَمذَ  اْلَكْنذَ اِويُّ  َهَنا َعْبذُم -َوالل ْفذُظ َلذُ   -ُمْسِهٍ   ِناَلُهَما َعْن َعاِصٍم اْرَْ َوِل    وَ ذم    َ ذم 
َهَنا َعاِصٌم  َعْن َعْبِم هللِا ْبِن َسْ ِ َه  َقاَل: َ َهْيُ  الن ِبأ  َصل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم اْلَواِ ِم َيْعِنأ اْبَن ِ َ اٍم  َ م  

ْيذذذِ  َوَسذذذل َما َوَهَكْلذذذُ  َمَعذذذُ  ُطْبذذذً ا َوَلْ ًمذذذا  َهْو َقذذذاَل َهِ  ذذذًما  َقذذذاَل َفُ ْلذذذُ  َلذذذُ : َهْسذذذَتْغَفَ  َلذذذَ  الن ِبذذذأُّ َصذذذل ى هللُا َعلَ 
َقذذذاَل: هُذذذم  ُمْ ُ  َطْلَفذذذُ   (4)َعْم  َوَلذذذَ   هُذذذم  تَذذذاَل َهذذذِ ِا اآْلَيذذذَة َِواْسذذذَتْغِفْ  ِلذذذَ ْنِكَ  َوِلْلُمذذذْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَنذذذاِ { َقذذذاَل:نَ 

َنَأْمهَذذذاِل  (6)نٌ َنِتِفذذذِ  اْلُيْسذذذَ ى. ُ ْمًعذذذا َعَلْيذذذِ  ِطذذذياَل  (5)َفَنَظذذذْ ُ  ِإَلذذذى َطذذذاَتِم النُُّبذذذو ِ  َبذذذْيَن َنِتَفْيذذذِ . ِعْنذذذَم َنذذذاِغضِ »
 .(7)اله آِليِ "

 تخريج الحديث
 تف م ك  مسلم مون البطا ي .     

 دراسة رجال اإلسناد
 هذ.  240ما  سنة  هبو م مم   ُسَوْيُد بُن َسِعْيِد بِن َسْهِل بِن َشْهَرَيارَ -     
 وقال   (10)ه ة   لأ:وقال الع  (9)وقال م  :"ه  و هن ينون صموقًا ال كأه ك "  (8)وه   ه مم      

 
                                                 

 إنما و ما كالمعنى. ي  ( لم ي م الكا ت لفظ ابن اره1)
 236ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن االهي  2)
 5426 قم  447ش1( ف،ي  بن  سين بن طل ة ال  م ي هبو نام .ت   ب الته يب البن     3)
 13( سو   م مم :4)
نما قي  َلُ  ناغض ِرَن ُ  َيَتَ     إ ا عذما ال  ذ  5) َهو  ذ   َيذما. والذنغض: اْلَ َ َنذة. ُيَ ذال: ( ناغض: ُهَو ف   اْلَكتف. وا 

ون ِإَلْيذذذذذذذ   ؤوسذذذذذذذهم{ سذذذذذذذو   نغذذذذذذذض يذذذذذذذنغض و ذذذذذذذنغض وهنغذذذذذذذض َ هسذذذذذذذ  إ ا   نذذذذذذذ  َوَقذذذذذذذاَل هللا  ذذذذذذذّ  َوعذذذذذذذ : ِفسينغ،ذذذذذذذ
 135ش2 غ  ب ال ميت البن قتيكة 52:ارس اء

 34ش2ه  البن ارهي  ( طيالن :ِهَأ َ ْمُا َطاٍل  َوُهَو الحامُة ِفأ الَ َسم.النهاية فأ غ  ب ال ميت وار6)
  "اله آِلي ":َ ْما ُهْؤُلول  وُهو َهِ ِا 2346 قم  1823ش 4( ص يي مسلم   الف،ا   َكاُب ِإْهَكاِ  َطاَتِم النُُّبو ِ   َوِصَفِتِ  7)

 205ش1ال ك ة ال ِتأ َتْظه  ِفأ الِ لم نالِ م َصة َفَما ُمونها. النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  
  2643 قم 250ش12( ته يب الكمال فأ هسماء ال  ال للم ي 8)
 4804 قم  223ش3( تا  خ كغمام للططيب الكغمامي 9)
 640 قم 211ش1( اله ا  للع لأ10)
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وقال الما  قطنذأ: ُسذَوْ ُم ْبذُن َسذِعٍيم ِهَ ذٌة  َوَلِكن ذُ  َنِبذَ   َفُ ب َمذا َقذَ َه   (1)َناَن من ال فاظ هبو اْلَ اِسِم الكغوي:
سذلمة فذأ تا  طذ :" سذو م  .وقذال(2)اْلُ وُم َعَليِ  َكْعَم َهْن َنِبَ   ُقِ َئ َعَلْيِ  َ ِميٌت ِفيِ  َكْعُض الن َناَ ِ   َفُيِ يذُ اُ 

 .(3)ه ة ه ة"
 وقم ،ع ف  نهي  من الن ام :      
  وقذال عبذذم هللا بذذن علذأ بذذن الممينأ:"سذذ   (4")قذال ي يذذى بذن معين:"سذذو م بذذن سذعيم  ذذالل الذذمم      

وقذذال البطذذا ي:" ِفيذذِ  نظذذ  َنذذاَن عمذذأ فل ذذن َمذذا َلذذْيَه مذذن (5) هبذذأ عنذذ  ف ذذ    هسذذ  وقذذال لذذيه كحذذأء"
وقذذذذال  (7)وقذذذذال يع ذذذذوب بذذذذن حذذذذيكة :"صذذذذموق م،ذذذذط ب ال فذذذذظ وال سذذذذيما كعذذذذمما عمذذذذأ"  (6)" َ ِميهذذذذ 

فذأيو  الذ  قذال هم ذا نتكذ  فصذ ا  وننذ  هتتكذا  الب  عأ:" هي  هكا   عذة يسذيىء ال ذول فيذ  ف لذ  لذ :
وينهذ  وَقذال َهُبذو  اتم:"َنذاَن صذموقًا وَنذاَن يذمله  (8)هصول  فاكتب منها فأم ا إ ا  م ت مذن  فظذ  فذال"

وقذال صذالي بذذن م مم:"صذموق إال هن ذ  نذذان عمذأ فنذان يل ذذن ه اميذت لذذيه   (9) لذ   يعنذأ: التذذمليه
وقذال هبذو كنذ  ارسذماعيلأ:"فأ ال لذب مذن سذو م حذذأء   (11)  وقذال النسذا أ:"َلْيَه ِبِهَ ذة(10)مذن  ميهذ "

 .(12)من  هة التمليه"
 .(13)صموق  وقال ال هبأ :     
فأ نفس  إال هن   عمأ فصا  يتل ن ما ليه من  ميه  ما  سنة ه بعين  وقال ابن    :"صموق      

 .(14)ول  ما ة سنة

                                                 

 2643 قم250ش12( ته يب الكمال فأ هسماء ال  ال للم ي 1)
 136 قم  121ش1( تعلي ا  الما  قطنأ على الم  و ين البن  كان للما  قطنأ2)
 481 قم  275ش4( ته يب الته يب البن     3)
 481 قم 273ش4( ته يب الته يب البن     4)
 481 قم 273ش4( ته يب الته يب البن     5)
 2323 قم 373ش2( التا  خ اروسط للبطا ي 6)
 4804 قم  230ش3( تا  خ كغمام للططيب الكغمامي 7)
 2643 قم  252ش12( ته يب الكمال للم ي 8)
 1026 قم 240ش4ال    والتعمي  ربأ  اتم( 9)
 37 قم  413ش11( سي  هعالم النكالء لل هبأ 10)
 260 قم 50ش1( ال،عفاء والمت ونون للنسا أ11)
 3885 قم  337ش72( تا  خ ممحق البن عساك  12)
 37 قم  410ش11( سي  هعالم النكالء لل هبأ 13)
 2630 قم 260ش1( ت   ب الته يب البن    14)
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إْن نذذان سذذو م بذذن سذذعيم قذذم تكلذذم فيذ  العلمذذاء مذذن  يذذت ،ذذعف  وعيذذب علذذى ارمذذام  :قذال الكا ذذت     
فذذال ينذذون  إال هن  مسذذلمًا نذذان ينت ذذأ مذذن م وياتذذ  ه ومهذذا  مسذذلم إطذذ اج ه اميذذت لذذ  فذذأ الصذذ يي  

قذال ارمذام الذ هبأ: نذان مذن هوعيذة العلذم هذم  لم وي عن  عنما ال حذا ًا وال مننذ ًا وال منفذ مًا ب او تذ   ا
حاخ وه،  ون ص  فظ  فأتى فأ  ميه  ه اميت منن   فت ى مسلمًا يت نب تل  المنذاكي  و طذ ج لذ  

َهذِ ِا َ اُلذُ   َوَلِكذْن مسذلم َ َوى عيذب علذى مسذلم ِإْطذَ اُج َ ِميِهذِ   وَ قذال ابذن ال ذيم :  (1)من هصول  المعتب  
ونذ ل  مافذا ابذن   ذ  عذن  (2)ِمْن َ ِميِهِ  َما َتاَكَعُ  َعَلْيِ  َغْيذُ ُا  َوَلذْم َيْنَفذِ ْم ِكذِ   َوَلذْم َيُنذْن ُمْنَنذً ا َواَل َحذا  ا

ْن َنذذاَن ُمْسذذِلٌم َقذذْم هطذذ ج لذذ  فينمذذا َهْطذذ َ  مسذذلم قذذال: ا َواِ  َج َلذذُ  ِفذذأ اْلُمَتاَكَعذذاِ  وهي،ذذا ُقْلذذ  َوُهذذَو َ،ذذِعيٌف ِ ذذم 
 .(3)فنان هط ا َعْنُ  َقْبَ  َهْن َيْعَمى َوَيْفُسَم َ ِميُه ُ 

وفأ هذ ا ال ذميت يذ وي سذو م بذن سذعيم عذن علذأ بذن مسذه  وهذ ا  ال اوي صموق  :قال الكا ت     
  .(4)هف،  هسانيما وه ا ما هكما الع لأ قال:من ه وى الناه عن علأ بن مسه 

وقذم  نذ ا  هم ا نسب إلي  من التمليه فلم ي   ه م من العلمذاء هن ذ  لذم يسذما مذن علذأ بذن مسذه       
  وهأ الطك ة التذأ البذم مذن التصذ  ي كالسذما  وهنذا فذأ (5)ابن     فأ الم تكة ال اكعة من المملسين
 .ه ا ال ميت ص   كالسما  ك ول  : مهنا

 وقي  كعمها. ه 176ما  سنة   َمْواَلُهْم الَكْصِ يُّ  ِدي  َعْبُد الَواِحِد بُن ِزَياٍد الَعبْ -     
 .(6)ه ة فأ  ميه  عن ارعمو و ما م ال قال ابن    :     
وهنذذا  ميهذذ  عذذن عاصذذم بذذن سذذليمان فذذال حذذأء فذذأ  ميهذذ  عذذن غيذذ   الذذ اوي ه ذذة   : قذذال الكا ذذت     

 ارعمو.
َحا-         الُمَعم ُ   َنِ ْ ُ  الَكْصَ ِ   ِمْن ُ لَفاِء َبِنأ َمْطُ ْوٍم.ِبي  عْبُد هللِا بُن َسْرِجَس الُمَزِني  الصَّ
ِ ْبن س  ه الن ِبّأ َصل ى َّللا ُ َعَلْيِ  َوَسل َم ولم ينن ل  ص كة       .(7)قال عاصم ار ول: َ َهى َعْبم َّللا 
ال فهو ص ابأ ص يي السما         مذن  ميهذ  عنذم مسذلم وقال هبو عم : ه ام الّص كة الطاصة  وا 

 .(8) وغي ا:  هي  النبّأ صلى َّللا  علي  وسّلم وهكل  مع  طب ا ول ما  و هي  الطاتم ... ال ميت
                                                 

 44-462 قم 32ش2  ال فاظ لل هبأ( ت ن  1)
 256ش4 ام المعام فأ همي طي  العكام البن ال يم  (2)
 571ش2التلطيص ال بي  فأ تط  ج ه اميت ال افعأ الكبي  البن      (3)
 640 قم 211ش1اله ا  للع لأ (4)
 120 قم  50ش1( طك ا  المملسين البن     5)
 4240 قم  367ش1( ت   ب الته يب البن     6)
  257ش3( هسم الغاكة البن ارهي  7)
 4723 قم  33ش4( ارصاكة فأ تميي  الص اكة البن     8)
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 بقية رجال اإلسناد ثقات.-
)))) )))) 

ِقيَ  َهَ اَم َهْي َلذذُ  َسذذْهم ِمذذَن الَطْيذذ  ُ ِمذذَا ِفيذذِ  َ ظ ذذان َواْلِ يُم َمْفُتوَ ذذٌة وَ « َلذذُ  َسذذْهم َ ْمذذاٌ »)ه( َوِفيذذِ       
 .(1)كالَ ْمِا اْلَ ْيو:َهْي َنَسْهم الَ ْيو ِمَن اْلَغِنيَمةِ 

 (19الحديث رقم )
 قال ارمام هبو ماوم   م  هللا:     
َهَنا َهْ َمُم ْبُن َصاِلٍي  َقاَل: َقَ ْهُ  َعَلى اْبِن َوْهبٍ       َهن ذُ    (4)  َعذْن ُكَنْيذ ٍ (3)  َقذاَل: َهْطَبَ ِنذأ َعْمذٌ و(2)"َ م 

َهِنأ َ ُ  ٌ    ِمْن َبِنأ َهَسِم ْبِن ُطَ ْ َمَة  َهن ُ  َسَأَل َهَكا َهيُّوَب (5)َسِمَا َعِفيَف ْبَن َعْمِ و ْبِن اْلُمَسيِِّب  َيُ وُل: َ م 
اَلَ   ُهم  َيْأِتأ اْلَمْسذِ َم َوُتَ ذ ذاَلُ  َفُأَصذلِّأ َمَعُهذْم َفَأِ ذُم اْرَْنَصاِ ي   َفَ اَل: ُيَصلِّأ َهَ ُمَنا ِفأ َمْنِ ِلِ  الص  اُم الص 

َ ِلذَ  َلذُ  »َ ذاَل: ِفأ َنْفِسأ ِمْن َ ِلَ  َحْيً ا  َفَ اَل َهُبو َهيُّوَب: َسَأْلَنا َعْن َ ِلَ  الن ِبذأ  َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم  فَ 
 .(6)«َسْهُم َ ْماٍ 

 تخريج الحديث
والطب انذذأ مذذن ط  ذذق يع ذذوب بذذن عفيذذف بذذن   (7)ٍ و كذذ  بن ذذواهط  ذذ  مالذذ  عذذن َعِفيذذِف ْبذذِن َعْمذذ     

  (9)  ومذذن ط  ذذق ه مذذم بذذن  حذذمين عذذن ه مذذم بذذن صذذالي كذذ  كمهلذذ (8)المسذذيب عذذن هبذذأ هيذذوب بن ذذوا
 .(10)والبيه أ من ط  ق هبأ ماوم عن ه مم بن صالي ك  كمهل  

 دراسة رجال اإلسناد
 هذ. 248بو  عف  ما  سنة ه َأْحَمُد بُن َصاِلٍ  اْبُن الطََّبِري ِ -     

                                                 

 236ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي 1)
 71ش6( عبم هللا بن وهب بن مسلم ال  حأ هبو م مم المص ي.ته يب الته يب البن     2)
 5004 قم  413ش1   ب الته يب البن     ( عم و بن ال ا ت بن يع وب ارنصا ي.ت3)
 760 قم  128ش1( كني  بن عبم هللا بن ارحج. ت   ب الته يب البن     4)
  (  ه ا ولم يتسنى للكا ت مع فة ال اوي المبهم.6المبهم سبق تع  ف   ميت  قم ) (5)
 578 قم 158ش1َ َ  اْلَ َماَعَة ُيَصلِّأ َمَعُهْم ( سنن هبأ ماوم  الصال   َكاٌب ِفيَمْن َصل ى ِفأ َمْنِ ِلِ  ُهم  َهمْ 6)
َماِم 7) اَلِ  َمَا اْرِ  434 قم  181ش2( موطأ مال    النماء للصال  كاب ِإَعاَمُ  الص 
 236ش8( المع م اروسط للطب انأ 8)
 3338 قم  158ش4( المع م الكبي  للطب انأ 9)
 3641 قم  427ش2( السنن الكب ى للبيه أ 10)
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وغالذب العلمذاء علذى  .(4)و ابن      (3)وهبو  اتم  (2)والع لأ  (1)وه   البطا ي و" ام صموق"      
و مذذذذاا ي يذذذذى   لذذذذ  وقال عنذذذذ :ليه به ذذذذة وال مذذذذأمون  توهي ذذذذ  إال مذذذذا تكل ذذذذم كذذذذ  النسذذذذا أ كسذذذذبب هوهذذذذام

 .(5)كالك ب"
ذذا كالنسذذكة روهذذام ه مذذ قذذال الكا ذذت      م بذذن صذذالي فهذذأ قليلذذة وال ت،ذذ  هنذذا  قذذال ابذذن   ذذ  فذذأ :هم 

وهذذو محذذهوم لذذ    قلذذ :فال يسذذلم ه ذذم مذذن الذذوهم  (6)الت   ذب:" تكلذذم فيذذ  النسذذا أ كسذذبب هوهذذام لذذ  قليلذذة"
ون ل  تك يب ي يى بن معين في  ت ام  قال ابن عمي:ه مم بذن صذالي مذن  فذاظ  كال فظ وارت ان 

 م ت عن  البطا ي وال هلأ واعتمامهما علي  فأ نهي  مذن  ذميت ال ميت ومن المحهو  ن كمع فت   و 
ذذا سذذوء هنذذاء النسذذا أ عليذذ  فسذذمع  م مذذم بذذن هذذا ون بذذن  ال  ذذا   ونذذالم ابذذن معذذين فيذذ  ت امذذ  وهم 
 سذذان الب قذذأ ي ول:"هذذ ا الط اسذذانأ يذذتكلم فذذأ ه مذذم بذذن صذذالي  و ،ذذ   م لذذه ه مذذم فطذذ ما مذذن 

 ".(7)  م لس  ف مل   ل  على هن  يتكلم في
مذا هن  نما وُي تم  هن النسا أ هططأ فظن هن  ابن معين إنما ن  ب ه مم بن صذالي المصذ ي       

ال ذِ ي  وى ُمَعاِوَيذة بذن  أ  وه ا ما   م ك  ابن  كذان قذال:م ام ابن معين هو ه مم بن صالي الحموم
اب َفذِين  َ ا  َهْ مذم بذن َصذالي الحذمومأ َصالي اْرَْحَعِ ّي َعذن ي يذى بذن مِعذين َهن  َهْ مذم بذن َصذالي َنذ   

ذذة ي،ذذا الَ ذذِميت َسذذَأَل ُمَعاِوَيذذة بذذن َصذذالي ي يذذى بذذن مِعذذين َعنذذُ : َفَأمذذا َهذذَ ا َفِين ذذُ  ُمَ ذذا ن  حذذيخ َنذذاَن ِكَمن 
 . (8)ي يى بن مِعين ِفأ اْلِ ْفظ وارت ان"

 : ال اوي ه ة.قال الكا ت     
 .من السادسةَسيِ ب ْبن َعْمِرو ْبن اْلمُ  َعِفيف-     
 فأ اله ا  . ( 11)وابن حاهين  (10)ابن  كان من: و ن ا ن   (9)وه   النسا أ     

                                                 

 68 قم  40ش1يب الته يب البن     ( ته 1)
 5 قم  48ش1( اله ا  للع لأ 2)
 73 قم 56ش2( ال    والتعمي  ربأ  اتم 3)
 41 قم  80ش1( ت   ب الته يب البن     4)
 68 قم  41ش1( ته يب الته يب البن     5)
 41 قم  80ش1( ت   ب الته يب البن     6)
 68 قم  40ش1( ته يب الته يب البن     7)
 12033 قم  26-25ش8( اله ا  البن  كان 8)
 426 قم  236ش7( ته يب الته يب البن     9)
 10173 قم  301ش7( اله ا  البن  كان 10)
 1033 قم  180ش1( اله ا  البن حاهين11)
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لذذ  الذذ هبأ وقذذال:"ال يذذم ى مذذن هذذو"  (1)وقذذال عنذذ  ارمذذام ه مذذم حذذيخ قذذميم      ذذا ابذذن   ذذ    (2)و ه  هم 
 . (3)م بول ف ال عن :

ن عم و رن هالهة من العلمذاء وه ذوا فذال يع ذ  هن ذ  ال ُيَسلم ت هي  ال هبأ لعفيف ب :قال الكا ت     
  فال اعذذم  عنذم ابذن   ذذ  فذأ الم بذول إن توكذذا همذذا قذول ابذن   ذذ  فيذ  كأنذ  م بذول ال يذم ى مذن هذو 

ن لم تو م المتاكعة   ال لين ال ميت  وا  فأق  ما ي ال في  هن  صموق .وقم قال كحا  عوام عذن قذول  وا 
 . (4)نظ   تى فأ قول ابن    ابن     فأ ال اوي : فيعام ال

 الحديث إسناد الحكم على 
 .       (5)وهأ و وم  اوي مبهم  و،ع ف  من العلماء ارلكانأ  إسنام ال ميت ،عيف لو وم علة في       

))))) ))))) 
َبا       ِمذَن الن طيذ  اَل ُيْعذَ ُف اْسذُمُ   ُن ُّ َلذْون « ِكِا الَ ْمَا كالم  اهم  واْبَتا ِبَها َ نيكاً »]هذ[ َوِفأ َ ِميِت ال ِّ

 لَ َماءت .َفُهَو َ ْمٌا  َوِقيَ  الَ ْمُا: َتْم  ُمْطَتِلٌط ِمْن َهْنَواٍ  ُمَتَفّ قة َوَلْيَه َمْ ُغوًكا ِفيِ   َوَما ُيْطَلُط ِإال  
َ  ِفأ اْلَ ِميتِ    .(6) َوَقْم َتَك  

 (21الحديث رقم )
 :قال ارمام البطا ي   م  هللا     
َهَنا ُقَتْيَكةُ       َعْن َماِلٍ   َعْن َعْبِم الَمِ يِم ْبِن ُسَهْيِ  ْبذِن َعْبذِم الذ  ْ َمِن  َعذْن َسذِعيِم ْبذِن الُمَسذيِِّب    (7)"َ م 

ِ َصل ى هللاُ   َعَلْيِ  َوَسل َم اْسَتْعَمَ  َعْن َهِبأ َسِعيٍم الُطْمِ يِّ  َوَعْن َهِبأ ُهَ ْ َ َ  َ ِ،َأ َّللا ُ َعْنُهَما: َهن  َ ُسوَل َّللا 
ِ َصذذذل ى هللُا َعَلْيذذذِ  َوَسذذل َم: (8)َ ُ ذذاًل َعَلذذذى َطْيَبذذذَ   َفَ ذذاَءُا ِبَتْمذذذٍ  َ ِنيذذذبٍ  َهُكذذذ ُّ َتْمذذذِ  َطْيَبذذذَ  »  َفَ ذذذاَل َ ُسذذوُل َّللا 

ذاَ  ِمذنْ « َهَنَ اا ِ ِإن ذا َلَنْأُطذُ  الص  ِ َيا َ ُسذوَل َّللا  ذاَعْيِن ِكاله اَلهَذِة  َفَ ذاَل    َقاَل: اَل َوَّللا  ذاَعْيِن  َوالص  َهذَ ا ِكالص 
ِ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم:  َ اِهِم َ ِنيًكا»َ ُسوُل َّللا  َ اِهِم  ُهم  اْبَتْا ِكالم   .(9)«اَل َتْفَعْ   ِكْا الَ ْمَا ِكالم 

 تخريج الحديث

                                                 

 4823 قم  132ش3( العل  ومع فة ال  ال1)
 5681 قم  84ش3( مي ان االعتمال لل هبأ2)
  4628 قم 334ش1  ( ت   ب الته يب البن   3)
 183ش20( ته يب الكمال للم ي. ت  يق كحا  عوام 4)
 30 قم202ش1( ،عيف هبو ماوم . لأللكانأ 5)
 236ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت اره  البن ارهي  6)
 5522 قم  454ش1( قتيكة بن سعيم اله فأ هبو   اء.ت   ب الته يب 7)
 304ش1النهاية فأ غ  ب ال ميت وااله  البن ارهي   ِمْن َهْنَواِ  الت ْم .( الَ ِنيٌب: َنْوٌ   يِّم َمْعُ وٌف 8)
 2201 قم  77ش3( ص يي البطا ي   البيو  َكاُب ِإَ ا َهَ اَم َبْيَا َتْمٍ  ِبَتْمٍ  َطْيٍ  ِمْنُ  9)
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وهط    من ط  ق    عن مال  بن هنه ك  كمهل م هللاهط    البطا ي من ط  ق إسماعي  بن عب     
    عن مال  بن هنه ك  بن وا.(1)عبم هللا بن يوسف

بذن  ومن ط  ق سليمان   عن مال  بن هنه ك  كمهل (2)وهط    مسلم من ط  ق ي يى بن ي يى     
 عن عبم الم يم بن سه  بن عبم ال  من ك  بن وا.  (3)كالل

 دراسة رجال اإلسناد
 ال الحديث كلهم ثقاترج-     

))))) ))))) 
ِ َصذل ى َّللا ُ َعَلْيذِ  َوَسذل َم ِفذأ اله َ ذ »]هذ[ َوِفأ َ ِميِت اْبِن َعك اٍه َ ِ،ذَأ َّللا ُ َعْنُهَمذا        َكَعَهِنذأ َ ُسذوُل َّللا 

َيْ  ِكِ  ِرَن  آَمَم َعَليْ « ِمْن َ ْمٍا بلَي ْ  اَلُم َوَ و اَء َلم ا هْهِكَطا اْ َتَمَعا ِبَهاَ ْمٌا: َعَلم ِلْلُمْ َمِلَفِة  ُسمِّ  .(4)ِ  الس 
 (21الحديث رقم )

 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهَنا َهُبو النُّْعَمانِ       ِ ْبِن َهِبذأ َيِ  ذَم  َقذاَل: َسذِمْعُ  اْبذَن َعك ذ(5)"َ م  َهَنا َ م اُم ْبُن َ ْ ٍم  َعْن ُعَبْيِم َّللا  اٍه   َ م 

َمِنأ الن ِبأُّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم ِفأ اله َ ِ  ِمْن َ ْمٍا ِبَلْي ٍ »َ ِ،َأ َّللا ُ َعْنُهَما  َيُ وُل:   .(6)«َكَعَهِنأ َهْو َقم 
 تخريج الحديث

نالهما عن  مام بن   م ك  ب  ام    (7)هط    مسلم من ط  ق ي يى بن ي يى  وقتيكة بن سعيم     
َعَفِة". عكا    "َهْو َقاَل ِفأ ال، 

 دراسة رجال اإلسناد

                                                 

ْ ِف َوالِميَ انِ 1)  2302 قم  38ش3( ص يي البطا ي   الونالة َكاُب الَوَناَلِة ِفأ الص 
 1533 قم  1215ش3( ص يي مسلم   المساقا   َكاُب َبْيِا الط َعاِم ِمْهاًل ِكِمْهٍ  2)
 1533 قم  1215ش3( ص يي مسلم   المساقا   َكاُب َبْيِا الط َعاِم ِمْهاًل ِكِمْهٍ  3)
وال  وايذة   همذا منذان ا تمذا  آمم و ذواء   فذال يو ذم نذص صذ يي 236ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت البن ارهي  4)

ت وم بها   ة  والم نو   واية عذن ابذن عكذاه  ن هذا الطبذ ي فذأ تا  طذ  وهذأ  وايذة ،ذعيفة وهذأ: عذن ابذن عكذاه  
َ   َفَ اَء ِفأ َطَلِبَها َ ت ى اْ َتَمَعا  َفاْ َمَلَفذْ  ِإَلْيذِ  َ ذو ا َي ِ قال: هُْهِكَط آَمُم ِكاْلِهْنِم  َوَ و اُء ِبِ م  اْلُمْ َمِلَفذَة  َوَتَعاَ َفذا  ُء  َفِلذَ ِلَ  ُسذمِّ

َيْ  َ ْمًعا.تا  خ الطب ي  َيْ  َعَ َفاٍ   َواْ َتَمَعا ِبَ ْمٍا َفِلَ ِلَ  ُسمِّ  122ش1ِكَعَ َفاٍ   َفِلَ ِلَ  ُسمِّ
 6213 قم 502ش1( م مم بن الف،  السموسأ .ت   ب الت   ب 5)
ْبَياِن 6)  1856 قم 18ش3( ص يي البطا ي   ال ج َكاُب َ جِّ الصِّ
َساِء َوَغْيِ ِهن  ِمْن ُمْ َمِلَفَة ِإَلذى ِمًنذ7) َعَفِة ِمَن النِّ ى ِفذأ َهَواِطذِ  الل ْيذِ  ( ص يي مسلم   ال ج َكاُب اْسِتْ َكاِب َتْ ِميِم َمْفِا ال، 

ْكَي ِكمُ   1233 قم  341ش2ْ َمِلَفَة َقْبَ  َ ْ َمِة الن اِه  َواْسِتْ َكاِب اْلُمْنِت ِلَغْيِ ِهْم َ ت ى ُيَصلُّوا الصُّ
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ُدْوِسللي  الَبْصللِري   -      للُد بللُن الَفْضللِل السَّ هذذذ 223مذذا  سذذنة    هبذذو النعمذذان الكصذذ ي ل كذذ  عذذا م ُمَحمَّ
 .(1)هذ124وقي  
هبأ  وابن (2)البطا ي   تهم كاالطتالف  ومن ال ين اتهمواوهو ه ة ولكن  ا  وهو من حيوخ البطا ي      
وابن  كان قال: اطتلط فأ آط  عم ا  وتغي   تى نان ال يم ى ما ال ميت فوقا فأ  ميهذ    (3) اتم

 .(4)المناكي   وا  ا لم يعلم ه ا من ه ا ت   الك   ولم ي تج كحأء من "
 اطتلف العلماء فأ وق  اطتالط :قال الكا ت:      
ُمذِ ِا َوَ اَل َعْ ُلذُ   َفَمذْن َسذِمَا ِمْنذُ  َقْبذَ  ااِلْطذِتاَلِف َفَسذَماُعُ  َصذِ يٌي َقاَل َهُبو َ اِتٍم: اْطَتَلَط ِفأ آِطذِ  عُ      

ْحذِ  َن َفَسذَماُعُ  َوَقْم َنَتْبُ  َعْنُ  َقْبَ  َسَنَة َهْ َبذَا َعْحذَ َ   َوَلذْم َهْسذَمْا ِمْنذُ  َكْعذَمُا  َوَمذْن َسذِمَا ِمْنذُ  َقْبذَ  َسذَنِة عِ 
 .(5)َ يِّمٌ 
ِسذ   بو ماوم: َبَلَغَنا َهن ُ  َهْنَنَ  َسَنَة َهاَلَت َعْحَ َ  ُهم  َ اَ َعذُ  َعْ ُلذُ  َواْسذَتْ َنَم ِكذِ  ااِلْطذِتاَلُف َسذَنَة وقال ه     
 .(6)َعْحَ  َ 
بين االقوال ينون قول هبأ ماوم هو ارقذ ب للصذواب   وبذ ل  ينذون البطذا ي   معاً قال الكا ت:     

: اْلُبَطذاِ يُّ ؛ َفِين ذُ  ِإن َمذا َسذِمَا ِمْنذُ  ِفذأ َسذَنِة هَذاَلَت ك ت   قصي    قال السطاوي  طتالط قم سما من  قب  ا
ِ  َهَ اِميَت  َبْ  َ َوى َلُ  َهْيً،ا ِبَواِسَطِة اْلمُ  ٍ  ؛ َوِلَ ا اْعَتَمَمُا ِفأ ِعم    (7)ْسَنِميِّ َفَ ْط"َعْحَ َ  َقْبَ  اْطِتاَلِطِ  ِكُمم 

نمذا هن ذ  نذان عالمذًا كعلتذ  وهذأ االطذتالف   فيت  ذق هن ذ  ت نذب م وياتذ  كعذم  كحذيوط    والبطا ي هعلم
 .(8)تغي  كآط ا  االطتالف وما يمل على علم البطا ي كاطتالف حيط  قول  :

ف ذم تع كذ  العال ذأ و م عليذ  وهو م  نالمذًا فذأ  هم ا ما قال  ابن  كان من وقو  الننا   فأ  ميه       
سذذ اف مذذذن ابذذن  كذذان  ف ذذم  وى عنذذذ  البطذذا ي الكهيذذ  فذذذأ  لذذ  للذذم ا قطنأ قذذال:" قلذذذ : هذذ ا غلذذو  وا 

الصذذ يي  وه مذذم بذذن  نبذذ   وعبذذم بذذن  ميذذم  والنذذاه  وا ذذتج كذذ  مسذذلم. وقذذال فيذذ  الذذما قطنأ: تغيذذ  

                                                 

 6226 قم 502ش1( ت   ب الته يب البن     1)
 654 قم  208ش1( التا  خ الكبي  للبطا ي 2)
 267 قم 53ش8( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 3)
 70 قم  268ش10( سي  هعالم النكالء لل هبأ 4)
 653 قم  403ش3( ته يب الته يب البن     5)
 5547 قم  231ش26م ي ( ته يب الكمال لل6)
 375ش4( فتي المغيت للسطاوي 7)
 654 قم  208ش1( التا  خ الكبي  للبطا ي 8)
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كذذذأط    ومذذذا ظهذذذ  لذذذ  كعذذذم اطتالطذذذ   ذذذميت مننذذذ   وهذذذو ه ذذذة. فهذذذ ا معذذذا ض ل ذذذول ابذذذن  كذذذان  وهللا 
 .(1)هعلم"
 .(2)وقم نص ابن    :على هن   ههب  هص اب  مام بن   م     

 بقية رجال اإلسناد ثقات.-    
))))) ))))) 

َياَم ِمَن الل ْيِ  َفاَل ِصياَم َل ُ »)ه( َوِفيِ        ي ة والَع  مة.« َمْن َلْم ُيْ ِمِا الصِّ  اِرْ َماُ : إْ نام النِّ
 .(3)َعَلْيِ  كمْعًنى َهْ َمْعُ  ال  هي وه َمْعُت  وعَ ْم ُ 

 (22الحديث رقم )
 قال هبو ماوم   م  هللا:     
َهِنأ اْبذُن َلِهيَعذةَ       ِ ْبذُن َوْهذٍب  َ ذم  َهَنا َعْبذُم َّللا  َهَنا َهْ َمُم ْبذُن َصذاِلٍي  َ ذم    َوَيْ َيذى ْبذُن َهيُّذوَب  َعذْن (4)"َ م 

ِ ْبِن َهِبأ َكْنِ  ْبِن َ ْ ٍم  عَ  ِ  َعذْن َهِبيذ ِ َعْبِم َّللا    َعذْن َ ْفَصذَة َ ْوِج (5)ِن اْبِن ِحَهاٍب  َعذْن َسذاِلِم ْبذِن َعْبذِم َّللا 
ِ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َقذذاَل:  ذذَياَم َقْبذذَ  »الن ِبذذأِّ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم  َهن  َ ُسذذوَل َّللا  َمذذْن َلذذْم ُيْ ِمذذِا الصِّ

 .(6)«َل ُ  اْلَفْ ِ   َفاَل ِصَيامَ 
 تخريج الحديث

   عن ي يى بن هيوب ك  كمهل .(7)هط    الت م ي من ط  ق ابن هبأ م  م     
  عن ي يى بن هيوب ك  بلفظ مت ا ب  ون ل  من (8)والنسا أ من ط  ق هحهب بن عبم الع        

 موقوفا. (9)ط  ق سفيان بن عيينة ومعم  عن  فصة
 ابن عم  بن وا   ون ل  موقوفا عن عا حة و فصة. عن موقوفاً  (10)وهط    مال      

                                                 

 41 قم  117ش1( المطتلطين للعال أ 1)
 653 قم  403ش3( ته يب الته يب البن     2)
 236ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن االهي  3)
 3552 قم  313ش1( عبم هللا بن لهيعة ت   ب الته يب 4)
 ( عبم هللا بن عم  بن الططاب5)
َياِم 6) ي ِة ِفأ الصِّ  2454 قم 323ش2( سنن هبو ماوم   الصوم  َكاُب النِّ
 730 قم 33ش3( سنن الت م ي   الصوم عن  سول هللا َكاُب َما َ اَء اَل ِصَياَم ِلَمْن َلْم َيْعِ ْم ِمَن الل ْيِ  7)
 170ش3. والسنن لكب ى 2333 قم  136ش4ُ  اْطِتاَلِف الن اِقِليَن ِلَطَبِ  َ ْفَصَة ِفأ َ ِلَ  ( سنن النسا أ   الصيام ِ نْ 8)

 2654 قم 
 2653 قم  173ش3( السنن الكب ى للنسا أ 9)
 5 قم  288ش1( موطأ مال  10)
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 عن  فصة كمهل .  (1)وه مم من ط  ق سالم     
كذذذذذ   بذذذذماًل مذذذذن نلمذذذذذة  ف ذذذذط    عذذذذن ي يذذذذى بذذذذذن هيذذذذوب(2)والذذذذما مأ مذذذذن ط  ذذذذذق الليذذذذت بذذذذن سذذذذذعم     

 "ُي ما""ُيبي ".
   عن ابن وهب ك  كمهل  .(3)وابن ط  مة من ط  ق يونه بن عبم ارعلى     
 عن الليت وي يى بن هيوب ك  كمهل .  (4)والطب انأ من ط  ق عبم هللا بن عبم ال نم     
 عن ابن وهب ك  كمهل .  (5)والما  قطنأ من ط  ق يونه بن عبم ارعلى     
 وابن   م من ط  ق ابن    ج عن ابن حهاب ك  بن وا.     

 دراسة رجال اإلسناد
 الطالصة في  هن  ه ة.و   (6):سك   ت  مت  أحمد بن صال -     
مذذذذا  سذذذذنة  هبذذذذو عبذذذذم الذذذذ  من المصذذذذ ي ال ا،ذذذذأ  َعْبذذذذُم هللِا بذذذذُن َلِهْيَعذذذذَة بذذذذِن ُعْ َكذذذذَة الَ ْ،ذذذذَ ِمأُّ -     
 .(7)هذ174
فمذن هطذ  منذ  قبذ  االطذتالف   كعذم هن ا ت قذ  نتكذ  ،ع ف  نهي  من العلمذاء كسذبب اطتالطذ         

 ف ففي  نظ .ومن هط  عن  كعم االطتال فسماع  ص يي  
 .(9)وابن سكط الع مأ (8)وقم قال  ل  العال أ فعلة ابن لهيعة هأ االطتالف       
وايتهم عن  ص ي ة وه وم وقم نص العلماء على ه بعة ممن هط وا عن  قب  االطتالف واعتب وا        

ي  وهذم ابذن قال عبم الغنأ بن سعيم اال مي: إ ا  وى العكاملة عذن ابذن لهيعذة فهذو صذ ي  من غي ها
 .(10) وعبم هللا بن مسلمة ال عنبأالمكا   وابن وهب والم  ي 

وقم علق عالء الذمين  ،ذا علذى ابذن لهيعذة قذال قلذ : وعبذم هللا بذن لهيعذة ذ نمذا  هينذاا مذن نذالم      
نما  اء ،ذعف  واطتالطذ  هنذ   ذمت  ار مة ذ صموق فأ نفس  غي  متهم كالك ب ولم ي صم الك ب  وا 

                                                 

 26457 قم  53ش44( مسنم ه مم 1)
َيا2)  7740 قم 1057ش2َم ِمَن الل ْيِ  ( سنن الما مأ   الصوم  َكاُب َمْن َلْم ُيْ ِمِا الصِّ
 1333 قم  212ش3( ص يي ابن ط  مة 3)
 2216 قم  136ش23( المع م الكبي  للطب انأ 4)
 2216 قم  130ش3( سنن الما قطنأ 5)
 (13( فأ  ميت  قم )6)
 3563 قم 313ش1( ت   ب الته يب البن     7)
 26 قم  65ش1( المطتلطين للعال أ8)
 58 قم 130ش1سكط الع مأ( االغتكاف البن 9)
 648 قم  378ش5( ته يب الته يب البن     10)
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ا ت اق نتك   واطتالط  ه ا ينسب له ا العلة هكه  مما ينسب ل هاب ع ل  وتغي ا قبذ   من  فظ  كعم
ن نان قذم وقذا لذ  هذ ا هي،ذًا قبذ  موتذ  نمذا قذال هبذو  عفذ  الطبذ ي فذأ تهذ يب اآلهذا  وعليذ   موت   وا 
فاطتالطذذ  هذذ ا ينسذذب إلذذى سذذوء  فظذذ  هكهذذ  ممذذا ينسذذب إلذذى المعنذذى االصذذطال أ لالطذذتالف  و وايذذة 

ملة عن  نابن المكا   وابن وهب ص ي ة وهعمل من  واية اآلط  ن  وقم هنصف  ال اكم ك ول :"لم العكا
 .(1)ي صم الك ب إنما  م ت من  فظ  كعم ا ت اق نتك  فأططأ"

وهذو   ال ي  وي عنذ  هذو عبذم هللا بذن وهذب لكن فأ ه ا ال ميتو   ال اوي ،عيف قال الكا ت:     
  عن . يت مما نص العلماء على ص ة  وا

 هذ.168ما  سنة   َيْحَيى بُن َأي ْوَب َأُبو الَعبَّاِس الَغاِفِقي  -     
وقذال إبذ اهيم   (5)وقال يع وب بن سفيان:"ه ة  ذافظ"  (4)والع لأ  (3)  والبطا ي (2)وه   ابن معين     

 .(7)  و ن ا ابن  كان فأ اله ا (6)ال  بأ:ه ة
 .(8)ان ه م الطاّلبين للعلم  كاآلفاق"وقال عبم ال  من بن يونه:" ن     
وسذ   هبذو  ذذاتم عذن هبذذأ ي يذى بذذن هيذوب ه ذذب إليذ  هو اْبذذُن َهِبذأ اْلَمذذَواِل ف ذال: ي يذذى بذن هيذذوب      

وقال اآل  ي قل  ربأ ماوم: ابن هيوب   (9)ه ب إلى  وم   ي يى الصمق ينتب  ميه  وال ي تج ك "
وقال ابن   (12)وقال م  : ليه ب ا  ال وي  (11): ليه ك  كأه  وقال النسا أ(10)ه ة  ف ال: هو صالي"

 .(13)   :"صموق  بما هططأ"
 و،ع ف  عمم من الن ام:     

                                                 

 58 قم  130ش1( االغتكاف البن سكط الع مأ1)
 713 قم  136ش1 واية الما مأ –( تا  خ ابن معين 2)
 315 قم  187ش11( ته يب الته يب البن     3)
 1731 قم 468ش1( اله ا  للع لأ4)
 315 قم  187ش11( ته يب الته يب البن     5)
 315 قم  187ش11( ته يب الته يب البن     6)
 11656 قم  600ش7( اله ا  البن  كان 7)
 1381 قم 506ش1( تا  خ ابن يونه المص ي 8)
 542 قم  128ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 9)
 315 قم  187ش11( ته يب الته يب البن     10)
 315 قم  187ش11( ته يب الته يب البن     11)
 1443 قم  1203ش3( التعمي  والت   ي لمن ط ج ل  البطا ي فأ ال اما الص يي للكا أ 12)
 7511 قم  588ش1( ت   ب الته يب البن     13)



52 
 

"  وقذذذال ابذذذن (2)وقذذذال مذذذ  :" ي يذذذى بذذذن هيذذذوب يططذذذىء ططذذذأ نهيذذذ ًا" " (1)قذذذال ه مم:"سذذذأء ال فذذذظ     
وقذال ارسذماعيلأ:"ال ي ذتج   (4)  وقال الما قطنأ: فأ كعض  ميه  ا،ط اب"(3)سعم:"منن  ال ميت"

وقذال هبذو   عذة الممحذ أ  (6)  وقال ابن ال طان الفاسى: هو ممن علم   ال  وهنذ  ال ي ذتج كذ "(5)ك "
و نذذ ا   (7)عذذن ه مذذم بذذن صذذالي:" نذذان ي يذذى بذذن هيذذوب مذذن و ذذوا ههذذ  الكصذذ   و بمذذا طذذ  فذذأ  فظذذ "

َهَنا ُمَ م ُم ْبذُن إِ  الع يلأ فأ ال،عفاء  َهَنا َعْمذُ و ْبذُن َعِلذأٍّ َقذاَل: َسذِمْعُ  وقال عن :"َ م  ْسذَماِعيَ  َقذاَل: َ ذم 
َهَنا ِكِ  َيْ َيى ْبُن َهيُّذوَب َعْنذُ    َفَسذَأْلُتُ  َعْنذُ    ْهُ  َماِلًكا ِكَ ِميٍت َ م  َفَ ذاَل: َنذَ َب    اْبَن َهِبأ َمْ َ َم َقاَل: َ م 

ْهُتُ  ِكآَطَ   َعْنُ  َفَ اَل: َنَ َب"  .(9)وقال ال هبأ:" ميه  فأ الكتب الستة  و ميه  في  مناكي "  (8)َوَ م 
" وي يذذذى بذذذن هيذذذوب لذذذ  ه اميذذذت عذذذمي: قذذذال عنذذذ  ابذذذن الذذذ اوي صذذذموق لذذذ  هططذذذاء  قذذذال الكا ذذذت:     

  َوهو من ف هاء مصذ  ومذن علمذا هم وي ذال إن ذ  نذان قا،ذيًا بهذا  واَل ه ى فذأ  ميهذ  إ ا  وى صال ة
 .(10)ه ة  ميهًا منن ًا فأ ن ا  َوهو عنمي صموق ال كأه ك " عن  ه ة هو ي وى هو عن

وهنا فأ ه ا ال ميت ال ي  وى عن  ه ة  وهو عبم هللا بن وهب  وال ي ي وي هو عن  ه ة هي،ذا     
 وهو عبم هللا بن هبأ كن  بن   م.

 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     
 الحديث إسناد الحكم على

و ميذذا المتاكعذذا   وهذذو ي يذذى بذذن هيذذوب الغذذاف أ   ذذوم  او صذذموق فيذذ  ال ذذميت إسذذناما  سذذن لو      
الذذ ي  وي عنذذ  هذذو عبذذم هللا بذذن  ار هنذذ  فذذأ هذذ ا ال ذذميت   همذذا ابذذن لهيعذذة فهذذو ،ذذعيف مذذن ط   ذذ  

  عن   نما هن  م  ون بي يى بن هيوب.   وهو مما نص العلماء على ص ة  وايت وهب
 .(12)وارلكانأ (11)  مة ابن ط وقم ص ي ال ميت من العلماء:     

                                                 

 315 قم  187ش11( ته يب الته يب البن     1)
 103ش4طلي   م موم م مم -ه مم عبم ال  اق عيم  -( موسوعة هقوال ارمام ه مم .لسيم هبو المعاطأ النو ي 2)
 4070 قم  357ش7( الطك ا  الكب ى البن سعم 3)
 6331 قم  731ش2( المغنأ فأ ال،عفاء لل هبأ 4)
 315 قم  187ش11( ته يب الته يب البن     5)
 3462 قم 362ش4( مي ان االعتمال لل هبأ6)
 315 قم  187ش11( ته يب الته يب البن     7)
 2011قم    331ش4( ال،عفاء الكبي  للع يلأ 8)
 167ش1( ت ن   ال فاظ لل هبأ9)
 53ش3( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 10)
 1333 قم  212ش3( ص يي ابن ط  مة 11)
 2118 قم  213ش7( ص يي هبو ماوم لأللكانأ 12)
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َهْي ُمْ َتِمُا الَطْلق َقذوّي َلذْم َيْهذَ م « َهن ُ  سمَا َهَنَه ْبَن َماِلٍ  َوُهَو يوم ٍ  َ ِميا»َوِمْنُ  َ ِميُت الَ سِن      
مي  َ اِ ٌا ِإَلى هَنه  .(1) َوِلَم َيْ،ُعف. وال، 

 (23الحديث رقم )
 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهَنا َمْعَبذذُم ْبذذُن ِهذذاَلٍل الَعَنذذِ يُّ       ذذاُم ْبذذُن َ ْ ذذٍم  َ ذذم  َهَنا َ م  َهَنا ُسذذَلْيَماُن ْبذذُن َ ذذْ ٍب  َ ذذم    َقذذاَل: اْ َتَمْعَنذذا (2)"َ ذذم 

َلْيذذِ  َيْسذذَأُلُ  َلَنذذا َعذذْن إِ  (3)َنذذاٌه ِمذذْن هَْهذذِ  الَكْصذذَ ِ  َفذذَ َهْبَنا ِإَلذذى َهَنذذِه ْبذذِن َماِلذذٍ   َوَ َهْبَنذذا َمَعَنذذا ِبَهاِبذذٍ  الُبَنذذاِنأِّ 
ذذَفاَعِة  َفذذِيَ ا ُهذذَو ِفذذأ َقْصذذِ ِا  ذذَ ى  َفاْسذذَتْأَ ن ا  َفذذَأِ َن َلَنذذا َوُهذذَو َقاِعذذٌم َعَلذذى  (4)َ ذذِميِت الح  َفَواَفْ َنذذاُا ُيَصذذلِّأ ال،ُّ

فَ  َل ِمْن َ ِميِت الح  اَعِة  َفَ اَل: َيا َهَكا َ ْمذَ َ  َهذؤاَُلِء ِإْطَواُنذَ  ِمذْن ِفَ اِحِ   َفُ ْلَنا ِلَهاِبٍ : اَل َتْسَأْلُ  َعْن َحْأٍء َهو 
َهَنا ُمَ م ٌم َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسذل   َفاَعِة  َفَ اَل: َ م  َم َقذاَل: " ِإَ ا هَْهِ  الَكْصَ ِ  َ اُءوَ  َيْسَأُلوَنَ  َعْن َ ِميِت الح 

ُهْم ِفذأ َكْعذٍض  َفَيذْأُتوَن آَمَم  َفَيُ وُلذوَن: اْحذَفْا َلَنذا ِإَلذى َ بِّذَ   َفَيُ ذوُل: َكْعُ،ذ (5)َناَن َيْوُم الِ َياَمذِة َمذاَج الن ذاُه 
َهذذا  َوَلِكذذْن َعَلذذْيُنْم َلْسذذُ  َلَهذذا  َوَلِكذذْن َعَلذذْيُنْم ِبذذِيْبَ اِهيَم َفِين ذذُ  َطِليذذُ  الذذ  ْ َمِن  َفَيذذْأُتوَن ِإْبذذَ اِهيَم  َفَيُ ذذوُل: َلْسذذُ  لَ 

ِ  َوَنِلمَ ِكُموَسذذى َفِين ذذ ِ  َفَيذذْأُتوَن ُموَسذذى َفَيُ ذذوُل: َلْسذذُ  َلَهذذا  َوَلِكذذْن َعَلذذْيُنْم ِكِعيَسذذى َفِين ذذُ  ُ وُ  َّللا  تُذذُ   ُ  َنِلذذيُم َّللا 
َفذَأُقوُل: َهَنذا َلَهذا   َفَيْأُتوَن ِعيَسى  َفَيُ وُل: َلْسُ  َلَها  َوَلِكْن َعَلْيُنْم ِكُمَ م ٍم َصل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم  َفَيذْأُتوِنأ 

ْلذَ  الَمَ اِمذِم  َفَأْسَتْأِ ُن َعَلى َ بِّأ  َفُيْؤَ ُن ِلأ  َوُ ْلِهُمِنأ َمَ اِمذَم َهْ َمذُمُا ِبَهذا اَل َتْ ُ،ذُ ِنأ اآلَن  َفَأْ َمذُمُا ِبتِ 
ذذُم اْ َفذذْا َ ْهَسذذَ   َوُقذذْ  ُيْسذذَمْا َلذذ َ    َوَسذذْ  ُتْعذذَط  َواْحذذَفْا ُتَحذذف ْا  َفذذَأُقوُل: َيذذا َوَهِطذذ ُّ َلذذُ  َسذذاِ ًما  َفَيُ ذذوُل: َيذذا ُمَ م 

َفَأْنَطِلُق َفَأْفَعُ   َ بِّ  ُهم ِتأ ُهم ِتأ  َفَيُ وُل: اْنَطِلْق َفَأْطِ ْج ِمْنَها َمْن َناَن ِفأ َقْلِكِ  ِمْهَ اُل َحِعيَ ٍ  ِمْن ِإيَماٍن  
م  َهِط ُّ َلُ  َساِ ًما  َفُيَ اُل: َيا ُمَ م ُم اْ َفْا َ ْهَسَ   َوُقذْ  ُيْسذَمْا َلذَ   َوَسذْ  ُهم  هَُعوُم  َفَأْ َمُمُا ِبِتْلَ  الَمَ اِمِم  هُ 

َقْلِكِ  ِمْهَ اُل َ   ٍ  ُتْعَط  َواْحَفْا ُتَحف ْا  َفَأُقوُل: َيا َ بِّ  ُهم ِتأ ُهم ِتأ  َفَيُ وُل: اْنَطِلْق َفَأْطِ ْج ِمْنَها َمْن َناَن ِفأ 
ِ ًما  ِمْن ِإيَماٍن َفَأْطِ ْ ُ   َفَأْنَطِلُق  َفَأْفَعُ   ُهم  هَُعوُم َفَأْ َمُمُا ِبِتْلَ  الَمَ اِمِم  ُهم  َهِط ُّ َلُ  َسا -َطْ َمَلٍة  َهوْ  -

ذذُم اْ َفذذْا َ ْهَسذذَ   َوُقذذْ  ُيْسذذَمْا َلذذَ   َوَسذذْ  ُتْعذذَط  َواْحذذَفْا ُتَحذذف ْا  َفذذَأُقولُ  ِتذذأ  َفَيُ ذذوُل: َيذذا ُمَ م  ِتذذأ ُهم  : َيذذا َ بِّ ُهم 

                                                 

 237ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  1)
ه ا النسكة إلى عن    وهو  أ من  بيعة  وهو عن   بن هسم بن ( العن ي: كفتي العين المهملة والنون ونس  ال اى  2)

 2823 قم 331ش3 بيعة بن ن ا  بن معم بن عمنان.ارنساب للسمعانأ
ك،م الكاء المن وطة من ت تها بن طة والنون المفتو ة فه ا النسذكة الذى بنانذة وهذو بنانذة بذن سذعم بذن لذؤّي  ( الُبَناِنى:3)
بذن  كذذان الكسذتأ  قلذذ : وصذا   بنانذذة م لذة كالكصذذ   لنذ ول هذذ ا ال بيلذة بها.ارنسذذاب  بذن غالذذب هنذ ا قذذال هبذو  ذذاتما

 585 قم  330-323ش2للسمعانأ 
 166ش25( قص  هنه: ِكمو،ا ُيسمى ال اوية على َنْ و ف سطين من اْلَكْصَ  .عمم  ال ا ي للعينأ 4)
َيْوم  ُيَ ال: ماج اْلَكْ   اْ،َطَ َبْ  هموا  . عمم  ال ذا ي للعينذأ ( ماج الن اه: هي اْ،َطَ ُبوا واطتلطوا من َهْيَكة َ ِل  الْ 5)

 166ش25
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ِمذْن ِإيَمذاٍن  َفَأْطِ ْ ذُ  ِمذَن  (1)َفَيُ وُل: اْنَطِلْق َفَأْطِ ْج َمْن َناَن ِفأ َقْلِكِ  َهْمَنذى َهْمَنذى َهْمَنذى ِمْهَ ذاِل َ ك ذِة َطذْ َملٍ 
ذذا َطَ ْ َنذذا ِمذذْن ِعْنذذِم َهَنذذٍه ُقْلذذُ   َوُهذذَو  (2)ِلذذَكْعِض َهْصذذَ اِبَنا: َلذذْو َمَ ْ َنذذا ِكالَ َسذذنِ الن ذذاِ   َفذذَأْنَطِلُق َفَأْفَعذذُ  " َفَلم 

َهَنا َهَنُه ْبُن َماِلٍ   َفَأَتْيَناُا َفَسل ْمَنا َعَلْيِ   َفَأِ َن َلَنا َفُ ْلَنذا َلذُ :  (3)ُمَتَواٍ  ِفأ َمْنِ ِل َهِبأ َطِليَفةَ  ْهَناُا ِكَما َ م  َفَ م 
ذَفاَعِة  َفَ ذاَل: ِهيذ ْ َيا َهَكا َسِعيٍم  ِ ْ َناَ  ِمْن  َهَنا ِفذأ الح   (4)ِعْنذِم َهِطيذَ  َهَنذِه ْبذِن َماِلذٍ   َفَلذْم َنذَ  ِمْهذَ  َمذا َ ذم 

ْهَناُا ِكالَ ِميِت  َفاْنَتَهى ِإَلى َهَ ا الَمْوِ،ِا  َفَ اَل: ِهيذْ   َفُ ْلَنذا َلذْم َيذِ ْم َلَنذا َعَلذى َهذَ ا  َفَ ذا َهِنأ َفَ م  َل: َلَ ذْم َ ذم 
ْهَنا َفَ،ذذِ َ    ِعْشللِرينَ َو َ ِميذذٌا ُمْنذذُ  َوُهذذ َسذذَنًة َفذذاَل َهْمِ ي َهَنِسذذَأ َهْم َنذذِ َا َهْن َتت ِكُلذذوا  ُقْلَنذذا: َيذذا َهَكذذا َسذذِعيٍم َفَ ذذمِّ

هَ  َهِنأ َنَمذا َ ذم  َهُكْم َ ذم  ُكْم ِكذِ   َقذاَل: " هُذم  هَُعذوُم َوَقاَل: ُطِلَق اِرْنَساُن َعُ واًل َمذا َ َنْ تُذُ  ِإال  َوَهَنذا ُهِ  ذُم َهْن ُهَ ذمِّ
ذذُم اْ َفذذْا َ ْهَسذذَ   َوُقذذ ْ   ُيْسذذَمْا  َوَسذذْ  ال  اِكَعذذَة َفَأْ َمذذُمُا ِبِتْلذذَ  الَمَ اِمذذِم  هُذذم  َهِطذذ ُّ َلذذُ  َسذذاِ ًما  َفُيَ ذذاُل: َيذذا ُمَ م 

ِتذذذأ َوَ اَلِلذذذأ  ُتْعَطذذذْ   َواْحذذذَفْا ُتَحذذذف ْا  َفذذذَأُقوُل: َيذذذا َ بِّ اْ ذذذَ ْن ِلذذذأ ِفذذذيَمْن َقذذذالَ  : اَل ِإَلذذذَ  ِإال  َّللا ُ  َفَيُ ذذذوُل: َوِع  
 .(5)َوِنْبِ َ اِ أ َوَعَظَمِتأ َرُْطِ َ ن  ِمْنَها َمْن َقاَل اَل ِإَلَ  ِإال  َّللا ُ "

 تخريج الحديث
  ومذذن ط  ذذق سذذعيم بذذن منصذذو  ا العتكذذأ مذذن ط  ذذق هبذذأ ال بيذذ  (6)هط  ذذ  مسذذلم مذذن طذذ   ين     

 )هبو ال بيا العتكأ وسعيم بن منصو ( عن  مام بن   م ك  بن وا.نالهما 
 دراسة رجال اإلسناد

واسذذذم هبيذذذ  يسذذذا  ه ذذذة ف يذذذ  فا،ذذذ  محذذذهو  ونذذذان ي سذذذ   الحسلللن بلللن أبلللي الحسلللن البصلللري  -     
 .(7)ما  سنة عح  وما ة   نهي اً و مله

 
 

                                                 

( قال اْبن َعك اه ِإ ا و،ذع  نفذ  علذى التُّذَ اب هذم  نف،ذتها َفَمذا سذ ط مذن التُّذَ اب َفُهذَو     َو نذأ َهن الذّ    ُ ذْ ء مذن 1)
ن َه بذا   ا  ط ملذة َوقيذذ  الذّ    ُ ذْ ء مذذن هلذف َوَه ْ  َبَعذة َوعْحذذ  ن ُ ذْ ءا مذن حعيَ  .محذذا ق االنذوا  علذى صذذ ا  ط ملذة َواِ 

 263ش1اآلها  
 ( هو: ال سن ابن هبأ ال سن الكص ي 2)
ذذاج بذذن ُيوُسذذف اله َ ِفّأ.عمذذم  ال ذذا ي  :( َوُهذذَو متذذوا ٍ 3) هي مطتذذف ِفذذأ منذذ ل هبذذأ َطليَفذذة الط ذذاِ أ اْلَكْصذذِ ّي طوًفذذا مذذن اْل   

 167ش25ح   ص يي البطا ي 
 : ِكَنْس  الهاءين َوِهأ نلمة است ام  ِفأ الَ ِميت َوقم تنون  َوَقاَل اْبن التِّذين: ق هنذاا ِكَنْسذ  اْلَهذاء مذن غيذ  َتْنذِو ن ( هي4)

 167ش25َوَمْعَناُا:  م من َهَ ا الَ ِميت  َواْلَهاء بمل من اْلهمَ  .عمم  ال ا ي 
 7510 قم146ش3َوَ    َيْوَم الِ َياَمِة َمَا اَرْنِبَياِء َوَغْيِ ِهْم  ( ص يي البطا ي   التو يم َكاُب َناَلِم ال  بِّ َع   5)
 133 قم 182ش1( ص يي مسلم   االيمان  َكاُب َهْمَنى هَْهِ  اْلَ ن ِة َمْنِ َلًة ِفيَها6)
 1227 قم 160ش1( ت   ب الته يب البن     7)
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 .(3)ابن سكط الع مأو   (2)والعال أ  (1)النسا أ وممن وصف  كالتمليه وار سال:     
ن ال سن بن هبأ ال سن سذما ر منتفيتان  علتا ار سال والتمليه فأ ه ا ال ميت :قال الكا ت     

مذنهم ارمذام ه مذم بذن  نبذ  قذال: سذما ال سذن مذن   من وا م من العلماء  ل  وههب  هكه   من هنه
: ومذذنهم هبذذو  ذذاتم قذذال. (4)ابذذن عمذذ  وهنذذه بذذن مالذذ  وابذذن مغفذذ  وسذذما مذذن عمذذ و بذذن تغلذذب ه اميذذت

 .(5)يصي لل سن سما  من هنه بن مال 
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

)))) )))) 
َعْ  َكْعَم اْلَمِميَنِة ِبُ َواَهى»َوِفأ َ ِميِت اْلُ ُمَعِة       ُل ُ ُمَعٍة ُ مِّ َعْ  كالت ْحميم: َهْي ُصّلَيْ .« َهو   ُ مِّ

 .(6) ْ ِتَماِ  الن اِه ِفي ِ َوَ ْوُم الُ ُمَعة ُسّمأ ِكِ  اِل 
 (24الحديث رقم )

 قال ارمام البطا ي   م  هللا :     
ذذذٍم الُ ْعِفذذذأُّ       ِ ْبذذذُن ُمَ م  َهِنأ َعْبذذذُم َّللا  َهَنا ِإْبذذذَ اِهيُم ُهذذذَو اْبذذذُن (7)"َ ذذذم  َهَنا َهُبذذذو َعذذذاِمٍ  َعْبذذذُم الَمِلذذذِ   َ ذذذم    َ ذذذم 

َعذذْ   َكْعذذَم ُ ُمَعذذٍة   (8)َطْهَمذذاَن  َعذذْن َهِبذذأ َ ْمذذَ  َ  ُل ُ ُمَعذذٍة ُ مِّ َعذذِن اْبذذِن َعك ذذاٍه َ ِ،ذذَأ َّللا ُ َعْنُهَمذذا  َقذذاَل:" َهو 
ِ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسذل َم  ِفذأ َمْسذِ ِم َعْبذِم الَ ذْيِه ِبُ ذَواَهى َعْ  ِفأ َمْسِ ِم َ ُسوِل َّللا    َيْعِنذأ َقْ َ ذًة ِمذَن (9)ُ مِّ

 .(10)الَكْ َ ْ نِ 
 تخريج الحديث

                                                 

 40 قم  23ش1( طك ا  المملسين البن     1)
  28ش1صي  فأ ه نام الم اسي  للعال أ (  اما الت 2)
 12 قم  20ش1( التبيين رسماء المملسين البن سكط 3)
 17 قم  41ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 4)
 135 قم 165ش1(  اما الت صي  فأ ه نام الم اسي  للعال أ 5)
 237ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن االهي 6)
لة وهأ  عفأ بذن سذعم العحذي   ال يم وسنون العين المهملة وفأ آط ها الفاء  ه ا النسكة إلى ال بي ك،م :( الُ ْعِفىّ 7)

من م  ج  ونان وفم على النبذأ صذلى هللا عليذ  وسذلم فذأ وفذم  عفذة فذأ اريذام التذأ تذوفى فيهذا النبذأ صذلى هللا وهو 
 عفذذ  عبذذم هللا بذذن م مذذم بذذن  عفذذ  ابذذن يمذذان عليذذ  وسذذلم   وقذذم نسذذب  ماعذذة إلذذى وال هذذم فأمذذا الع  ذذق مذذنهم فهذذو هبذذو 

نما قي  ل  المسنمي رن  نان يطلب المسانيم فأ صغ ا.ارنساب للسمعانأ   231ش3ال عفأ المع وف كالمسنمي  وا 
َكعأ.ت   ب الته يب البن     8)  7122 قم  561ش1( نص  بن عم ان بن عصام ال،ُّ
و ن فعذالى: ممينذة كذالك   ن لعبذم ال ذيه. مع ذم مذا اسذتع م مذن هسذماء (  واهأ: ك،ذّم هّولذ   وكالهذاء المهلهذة  علذى 9)

 401ش2الكالم والموا،ا لعبم هللا الكن ي ارنملسأ 
 4371 قم 163ش5( ص يي البطا ي   المغا ي َكاُب َوْفِم َعْبِم الَ ْيِه 10)
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عن هبأ عام  الع ذمي كذ    (1)وهط    من ط  ق م مم بن المهنى انف م ك  البطا ي مون مسلم       
 كمهل .

 دراسة رجال اإلسناد
 .(2)هذ 68ما  سنة   هبو سعيم ِإْبَراِهْيُم بُن َطْهَماَن بِن ُشْعَبَة الَهَرِوي  الخراساني-     
وقال وم  :"َلْيَه ِكذِ    (4)  وقال ي يى بن معين:" ه ة"(3) يي الكتاب":"صقال عبم هللا بن المكا       
  وقال إس اق بن  اهوي : "نان ص يي ال ميت  سن ال واية نهي  السما   ما نان بط اسان (5)َكْأه"

 . (7)قال عن  ارمام َهْ مم:"ُهَو َصِ يي ِإال  َهن  َناَن ي ى ار  اء"  و (6)هكه   ميهًا من  وهو ه ة"
وقال عهمان   (9) سن الَ ِميت"هبو  اتم ال ا ي:"ُهَو َصُموق وَ وقال   (8)وقال الع لأ:"ال كأه ك "     

 (10)ْبن َسِعيم الما مأ: "نان ه ة فأ ال ميت  لذم يذ ل ار مذة يحذتهون  ميهذ   و  غبذون فيذ  و وه ونذ "ا
اريمذان  بذب هللا  ميهذ  إلذى  إلذى ار  ذاء فذأ و قال صالي بن م مم:"ه ذة  سذن ال ذميت يميذ  حذي اً 

 .(11)الناه   يم ال واية"
ذَعَفاء       و ن ا ابن  كان فأ اله ا  وقال:" َوَلِكن همذ ا محذتك  َلذُ  مذْمط  ِفذأ الهَِّ ذا  ومذمط  ِفذأ ال،ُّ

وقذذال   (12)َوقذم  وى َهَ اِميذت ُمْسذَتِ يَمة تحذك  َهَ اِميذذت اْرَْهَكذا  َوقذم تفذ م َعذذن الهَِّ ذا  كَأْحذَياء مع،ذال "
  .(13)وقال وم   :"صالي ال ميت"  ابن حاهين:"ه ة"

همذذا ار  ذذاء فذال ي،ذذ  هو هن ذذ    ذذا عنذذ  نمذذا قذذال ابذذن   ذذ :   الذذ ا ي فيذذ  هن ذذ  ه ذذة :قذال الكا ذذت     
 ولم يهب  غلوا فأ ار  اء ولم ينن  قل : ال ق في  هن   "ه ة ص يي ال ميت إ ا  وى عن  ه ة" 

                                                 

 832 قم  5ش2( ص يي البطا ي   ال معة  َكاُب الُ ُمَعِة ِفأ الُ َ ى َوالُمُمِن 1)
  183 قم 30ش1( ت   ب الته يب البن     2)
 307 قم  108ش2( ال    والتعمي  الب  اتم 3)
 4741 قم  354ش4 واية المو ي –( تا  خ بن معين 4)
 173 قم  77ش1 واية الما مأ –( تا  خ بن معين 5)
 231 قم 123ش1( ته يب الته يب البن     6)
 553 قم  353ش1  فأ     ال وا  وتعميلهم ( سؤاال  هبو ماوم لإلمام ه مم بن  نب7)
 27 قم  52ش1( اله ا  للع لأ 8)
 41 قم 346ش1( التعمي  والت   ي لمن ط ج ل  البطا ي فأ ال اما الص يي ربأ الوليم الكا أ ارنملسأ 9)
  186 قم 111ش2( ته يب الكمال للم ي 10)
 231 قم 123ش1( ته يب الته يب البن     11)
 6573 قم  27ش6بن  كان ( اله ا  ال12)
 38 قم  32ش1( اله ا  البن حاهين 13)
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 .(1)  ال اكم هن    ا عن ماعية إلي   ب   ن
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

))))) ))))) 
اَلُم       َهْي َحذميم الَ َ َنذة  َقذِوي  ارْعَ،ذاء  « َنذاَن ِإَ ا َمَحذى َمَحذى ُمْ َتِمعذاً »]هذ[ َوِفأ ِصَفِتِ  َعَلْيِ  الس 

 .(2)غْي  ُمْسَتْ ٍخ ِفأ المْحأ
 (25الحديث رقم )

 م   م  هللا :قال ارمام ه م    
ذذانُ      َهَنا َعف  َهِنأ ُفذذالنٌ (3)"َ ذذم  ذذاُم ْبذذُن َسذذَلَمَة  َعذذْن َماُوَم ْبذذِن َهِبذذأ ِهْنذذٍم  َقذذاَل: َ ذذم  َهَنا َ م    َعذذِن اْبذذِن (4)  َ ذذم 

 .(5)ِفيِ  َنَسٌ "َعك اٍه: َهن  الن ِبأ  َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم " َناَن ِإَ ا َمَحى  َمَحى ُمْ َتِمًعا  َلْيَه 
 تخريج الحديث

عذن ماوم بذن هبذأ هنذم عذن عن مذة عذن ابذن عكذاه   (6)هط    الكغوي من ط  ق ي يى بن  احذم     
 بن وا.
 من ط  ق ابن عكاه كمهل . (8)وابن     (7)وهط    الهيهمأ     

 دراسة رجال اإلسناد
 هذ.140ما  سن   َداُوَد ْبِن َأِبي ِهْندٍ -     
   وقال سفيان الهو ي:"هو (9):" ل ي  ماوم ابن هبأ هنم في ا هو يف   العلم ف عاً ابن    جقال       

 
 

                                                 

 231 قم 131ش1( ته يب الته يب البن     1)
 237ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن االهي  2)
 4625 قم  333ش1( عفان بن مسلم بن عبم هللا الكاهلأ الكص ي .ت   ب الته يب البن     3)
 فالن هو: عن مة مولى ابن عكاه وسيأتأ فأ ال نم على ال ميتقال الكا ت: الم صوم ك (4)
 3033 قم  160ش5( مسنم ه مم 5)
 3354 قم  320ش12( ح   السنة للكغوي 6)
 14048 قم  281ش8م ما ال وا م ومنكا الفوا م للهيهمأ  (7)
 3163 قم  178ش8إت اف المه   البن      (8)
 1881 قم 411ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 9)
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وقذال ي يذى بذن معذين:" ه ذة   (2)َناَن ِهَ ذًة َنِهيذَ  اْلَ ذِميِت"وه   ابن سعم قال:"و   (1)"من  فاظ الَكْصِ ّ ين
وقذذذذال الع لأ:"ه ذذذذة  يذذذذم   (5) ُ َومهذذذذ  َماُوم يسذذذذ   َعنذذذذ وقذذذذال مذذذذ  :  (4)وقذذذذال عنذذذذ  ه مذذذذم :ه ذذذذة ه ذذذذة (3)"

 . (7)  وقال ابن    :" ه ة مت ن نان يهم كآط  (6)ارسنام"
:ال ا ي فأ ال اوي هن   ه ة   هم ا كالنسكة لوهم  فهو غي  فا و وال يسلم من  ه م  قال الكا ت     

وَ  اَيا  ِإال  ِإن   َناَن يهم ِإ ا  م ت قال ابن  كان: َوَناَن َماُوم من ِطَيا  هه  اْلَكْصَ   من المت نين ِفأ ال ِّ
ْنَسان الّتْ   كاْلَطَطأ اْلَيِسي  يطط   َوالوهم اْلَ ِلي  يهم  َ ت ى يف و َ ِل  ِمْنُ   من  فظ  َواَل يْسَت ق اْرِ

َ ا  اْرَِ م ة َرنهم لم ِرَن َهَ ا ِمم ا اَل َيْنَفّ  ِمْنُ  اْلكح  َوَلو ُنن ا سلكناا المسل  لل منا ت    َماَعة من الهِّ 
َواب ِفأ َهَ ا ت   من ف و َ ِل  ِمْنُ  واال ت اج ِكمن َناَن ِمْنُ   َيُنوُنوا معصومين من اْلَطَطأ ب  الص 

 .(8)َما اَل َيْنَفّ  ِمْنُ  اْلكح 
بأ قال ال ه وما يع،م  ل  هي ه ة ماوم بن هبأ هنم  استغ اب ال هبأ عمم إط اج البطا ي ل       

 .(9)ما هم ى ِلَمَ لم يط ج ل  البطا ي  عن :  ة 
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

 الحديثاسناد الحكم على 
فذذأ حذذ   السذذنة وهذذو عن مذذة مذذولى بذذن  (10)ال ذذميت إسذذناما صذذ يي والذذ اوي المذذبهم سذذماا الكغذذوي      

 عكاه. 
))))) ))))) 

ذذذ  ه َبعذذذين َيْوًمذذذاِإن  َطْلذذذق هَ ذذذِمُنم ُيْ َمذذذُا ِفذذذ»)ه( َوِفيذذذِ        َهْي إن  النُّْطَفذذذَة ِإَ ا وقَعذذذْ  ِفذذذأ « أ َكْطذذذن همِّ
ْ َبِعذذيَن الذذ  ِ م َفذذَأَ اَم َّللا ُ َهْن َيْطُلذذَق ِمْنَهذذا َكَحذذً ا طذذاَ ْ  ِفذذأ ِ سذذم اْلَمذذْ هَِ  َتْ ذذَ  ُنذذ ِّ ُظُفذذ  وَحذذَع   هُذذم  تمنذذُت هَ 

ذَ ُا اْبذُن َمْسذُعوٍم ِفيَمذا ِقيذَ . َوَ ُ ذوُ  َهْن ُي  ذم كذالَ ْمِا  َلْيَلًة  ُهم  َتْنذ ل َممذًا ِفذأ الذ   م  َفذَ ِل َ  َ ْمُعَهذا. َنذَ ا َفس 

                                                 

 1730 قم  465ش8( ته يب الكمال للم ي 1)
 3208 قم  130ش7( الطك ا  الكب ى البن سعم 2)
 311 قم 107ش1( تا  خ ابن معين 3)
 741 قم 381ش1( العل  ومع فة ال  ال لإلمام ه مم 4)
 832 قم 415ش1( العل  ومع فة ال  ال لإلمام ه مم 5)
 400 قم  148ش1( اله ا  للع لأ 6)
 1817 قم  200ش1ت   ب الته يب البن     ( 7)
 7728 قم 278ش6( اله ا  البن  كان 8)
 2623 قم  11ش2( مي ان االعتمال لل هبأ 9)
 3354 قم  320ش12( ح   السنة للكغوي 10)
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 ُمْنَت النُّطفة ِفأ الذ   م ه َبعذين َيْوًمذا َتَتَطم ذ  ِفيذِ  َ ت ذى َتَتهي ذأ للَطْلذق والّتصذو    هذم تطلذق كعذم ار بعذين

(1). 
 (26الحديث رقم )

 قال البطا ي   م  هللا:     
َهَنا َهُبو اَرْ َوصِ       ِبيِا  َ م  َهَنا الَ َسُن ْبُن ال   ِ: (2)"َ م   َعِن اَرْعَمِو  َعْن َ ْ ِم ْبِن َوْهذٍب  َقذاَل َعْبذُم َّللا 

اِمُق الَمْصذُموُق  َقذاَل:"ِإن  َهَ ذَمُنْم ُي ْ  ِ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َوُهَو الص  َهَنا َ ُسوُل َّللا  َمذُا َطْلُ ذُ  ِفذأ َكْطذِن َ م 
ِ  َهْ َبِعيَن َيْوًما  ُهم  َيُنوُن َعَلَ ًة ِمْهَ  َ ِلَ   ُهم  َيُنوُن ُمْ،َغًة ِمْهَ  َ ِلَ   ُهم  َيْكَعُت َّللا ُ   َمَلًكذا َفُيذْؤَمُ  ِكذَأْ َبِا ُهمِّ

وُ   َفذِين  ال  ُ ذَ  ِمذْنُنْم َنِلَماٍ   َوُيَ اُل َلُ : اْكُتْب َعَمَلُ   َوِ ْ َقُ   َوَهَ َلُ   َوحَ  ِ أٌّ َهْو َسذِعيٌم  هُذم  ُيذْنَفُخ ِفيذِ  الذ ُّ
هَْهذِ  الن ذاِ   َوَيْعَمذُ  َلَيْعَمُ  َ ت ذى َمذا َيُنذوُن َبْيَنذُ  َوَبذْيَن الَ ن ذِة ِإال  ِ َ اٌ   َفَيْسذِبُق َعَلْيذِ  ِنَتاُكذُ   َفَيْعَمذُ  ِكَعَمذِ  

 ".(3)ُ  َوَبْيَن الن اِ  ِإال  ِ َ اٌ   َفَيْسِبُق َعَلْيِ  الِكَتاُب  َفَيْعَمُ  ِكَعَمِ  هَْهِ  الَ ن ةِ َ ت ى َما َيُنوُن َبْينَ 
 تخريج الحديث

نالهمذا عذن   (5)ومذن ط  ذق حذعكة بذن ال  ذاج   (4)هط    البطا ي من ط  ق  فص بن غيذات     
 ارعمو ك  بن وا.

مذن  ومذن ط  ذق ونيذا بذن ال ذ ا  "بذمالً  ة م مذم بذن طذا م  وهط    مسذلم مذن ط  ذق هبذأ معاويذ     
 و مذن ط  ذق    ذ  بذن عبذم ال ميذم   ومن ط  ق عبم هللا بن نميذ   ه بعين ليلة "  نلمة ه بعين يوماً 

 مذذيعهم مذذن ط  ذذق ارعمذذو كذذ   ومذذن ط  ذذق حذذعكة بذذن ال  ذذاج   ومذذن ط  ذذق عيسذذى بذذن يذذونه  
 .(6)كمهل 

 دراسة رجال اإلسناد
 .(7).سك   ت  مت سليمان بن مهران األسدي الكاهلي م :األع-     
 الطالصة في  هن  ه ة يمله".  :قال الكا ت     

                                                 

 237ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  1)
 ( هبو ار وص:سالم بن سليم 2)
 3208 قم 111ش4طلق َكاُب ِ ْنِ  الَماَلِ َنةِ ( ص يي البطا ي   بمء ال3)
ِ َعَلْيِ  َوُ  ِّ  ِت ِ 4)  3332 قم133ش4( ص يي البطا ي   ه اميت ارنبياء َكاُب َطْلِق آَمَم َصَلَواُ  َّللا 
 135ش3[171ِليَن{ ]الصذذافا : ( صذذ يي البطذذا ي   التو يذذم  َكذذاُب َقْوِلذذِ  َتَعذذاَلى: َِوَلَ ذذْم َسذذَكَ ْ  َنِلَمُتَنذذا ِلِعَكاِمَنذذا الُمْ َسذذ5)

 7454 قم
ذذذِ  َوِنَتاَكذذذِة ِ ْ ِقذذذِ  َوَهَ ِلذذذِ  َوَعَمِلذذذِ  َوَحذذذ َ 6) اَوِتِ  َوَسذذذَعاَمِتِ  ( صذذذ يي مسذذذلم   ال ذذذم  َكذذذاُب َنْيِفي ذذذِة َطْلذذذِق اآْلَمِمذذذأِّ ِفذذذأ َكْطذذذِن ُهمِّ
 2643 قم  2036ش4
 (7( فأ  ميت  قم )7)
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 .(1)ف م ص   كالسما  من   م بن وهب :علة تمليه ارعمو هنا منتفية  قال الكا ت     
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

))))) ))))) 
اٌب ِفيذِ  هْسذماء هَْهذذِ  اْلَ ن ذِة وهْهذذ  الن ذاِ  ُهْ ِمذَ  َعَلذذى آِطذِ هم َفاَل ُيذذَ اُم نتذذ»)َ ُمذَ ( ِفذأ َ ذذِميِت الَ ذَم        
َهْ َمْلُ  الِ َسذاب ِإَ ا َ َمْعذَ  آ ذاَما ونّمْلذ  هْفذ اَما: َهْي ُهْ ُصذوا وُ ِمعذوا َفذاَل ُيذ ام ِفذيِهْم « َواَل ُيْنَ ص ِفيِهمْ 

 .(2)َواَل ُيْنَ ص
 (27الحديث رقم )

 ارمام الت م ي   م  هللا:قال      
َهَنا ُقَتْيَكذذةُ       َهَنا الل ْيذذتُ  (3)"َ ذذم  ِ ْبذذِن (5)  َعذذْن َهِبذذأ َقِبيذذ ٍ (4)َقذذاَل: َ ذذم    َعذذْن ُحذذَفأِّ ْبذذِن َمذذاِتٍا  َعذذْن َعْبذذِم َّللا 

ِ َصذل ى َّللا ُ َعَلْيذِ  َوَسذل   َهتَذْمُ وَن »َم َوِفذأ َيذِمِا ِنَتاَكذاِن  َفَ ذاَل: َعْمِ و اْبِن الَعاِص َقاَل: َطَ َج َعَلْيَنا َ ُسوُل َّللا 
ِ ِإال  َهْن ُتْطِبَ َنا  َفَ اَل ِلل ذِ ي ِفذأ َيذِمِا الُيْمَنذى: « َما َهَ اِن الِكَتاَكاِنا َهذَ ا ِنتَذاٌب ِمذْن »َفُ ْلَنا: اَل َيا َ ُسوَل َّللا 

َفذاَل ُيذَ اُم ِفذيِهْم َواَل  (6)اُء آَكاِ ِهْم َوَقَكذاِ ِلِهْم  هُذم  ُهْ ِمذَ  َعَلذى آِطذِ ِهمْ َ بِّ الَعاَلِميَن ِفيِ  َهْسَماُء هَْهِ  الَ ن ِة َوَهْسمَ 
َهذذَ ا ِنتَذذاٌب ِمذذْن َ بِّ الَعذذاَلِميَن ِفيذذِ  َهْسذذَماُء هَْهذذِ  الن ذذاِ  »  هُذذم  َقذذاَل ِلل ذذِ ي ِفذذأ ِحذذَماِلِ : « ُيذذْنَ ُص ِمذذْنُهْم َهَبذذًما
  َفَ ذاَل َهْصذَ اُكُ : « َقَكذاِ ِلِهْم  هُذم  ُهْ ِمذَ  َعَلذى آِطذِ ِهْم َفذاَل ُيذَ اُم ِفذيِهْم َواَل ُيذْنَ ُص ِمذْنُهْم َهَبذًماَوَهْسَماُء آَكذاِ ِهْم وَ 

ِ ِإْن َنذذاَن َهْمذذٌ  َقذذْم ُفذذِ َ  ِمْنذذُ ا َفَ ذذاَل:  ُموا»َفِفذذيَم الَعَمذذُ  َيذذا َ ُسذذوَل َّللا  َ ن ذذِة   َفذذِين  َصذذاِ َب ال(8)َوَقذذاِ ُبوا (7)َسذذمِّ
ن  َصاِ َب الن اِ   ُيْطَتُم َلذُ  ِكَعَمذِ  هَْهذِ  ا ْن َعِمَ  َهي  َعَمٍ   َواِ  ْن َعِمذَ  ُيْطَتُم َلُ  ِكَعَمِ  هَْهِ  الَ ن ِة َواِ  لن ذاِ  َواِ 

                                                 

        135ش3[171ْوِلذذِ  َتَعذذاَلى: َِوَلَ ذذْم َسذذَكَ ْ  َنِلَمُتَنذذا ِلِعَكاِمَنذذا الُمْ َسذذِليَن{ ]الصذذافا : ( صذذ يي البطذذا ي   التو يذذم َكذذاُب قَ 1)
 7454 قم
 238ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  2)
 5522 قم 454ش1( قتيكة بن سعيم بن  مي  .ت   ب الته يب 3)
 5684 قم 464ش1هبو ال ا ت المص ي. ت   ب الته يب ( الليت بن سعم بن عبم ال  من الفهمأ 4)
 1606 قم 185ش1 يأ بن هانئ بن نا،  ت   ب الته يب  ( هبو قبي :5)
ْ َمذذذاِل  6) ذذذَم َوُ م  الت ْفِصذذذيُ  ِإَلذذذى اْرِ اْلَوَ َقذذذِة      َوُهْهِبذذذَ  ِفذذذأ آِطذذذ ِ ( هُذذذم  ُهْ ِمذذذَ  َعَلذذذى آِطذذذِ ِهْم:ِمْن َقذذذْوِلِهْم: ُهْ ِمذذذَ  اْلِ َسذذذاُب ِإَ ا ُتمِّ

ذَلًة  هُذم  ُيَوقُِّعذوا  ِفذأ آِطِ َهذا َفْ َلَكذًة تَذُ مُّ الت ْفِصذيَ  ِإَلذى َمْ ُموُ  َ ِلَ  َوُ ْمَلُتُ  َنَما ُهَو َعاَمُ  اْلُمَ اِسِبيَن َهْن َيْنُتُبذوا اْرَْحذَياَء ُمَفص 
ْ َماِل    76 قم  172ش1ال ا ي م قا  المفاتيي ح   محنا  المصابيي   علأ بن م مم  اْرِ

َماَم واالست امَة  َوُهَو الَ ْصم ِفأ اْرَْمِ  والَعْمُل ِفيِ .النهاية فأ غ  ب ال ميت وار ( سمموا:7) هذ  َهِي اطُلبوا ِكَأْعَماِلُكُم الس 
  352ش2البن ارهي 

والت ْ صذي . ُيَ ذاُل: قذاَ ب ُفذالٌن ِفذأ ُهُمذوِ ِا ِإَ ا اْقَتصذم.النهاية  َهِي اْقَتِصموا ِفأ اْرُُموِ  ُنلَِّها  واْتُ نوا الُغُلو  ِفيَهذا ( قا بوا:8)
 33ش4فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  
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ِ َصذذل ى َّللا ُ َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم ِبَيَمْيذذِ  َفَنَبذذَ ُهمَ « َهي  َعَمذذ ٍ  َفذذَ َ  َ بُُّنذذْم ِمذذَن الِعَكذذاِم »ا  هُذذم  َقذذاَل:   هُذذم  َقذذاَل َ ُسذذوُل َّللا 
ِعي ِ   .(1)«َفِ  ٌق ِفأ الَ ن ِة َوَفِ  ٌق ِفأ الس 

 تخريج الحديث
 عن هبأ قبي  ك  بن وا.   (2)هط    الت م ي من ط  ق كن  بن م،      
 انذذأ مذذن   والطب(4)وابذذن هبذذأ عاصذذم مذذن ط  ذذق حذذكانة   (3)وه مذذم مذذن ط  ذذق هاحذذم بذذن ال اسذذم      
  هالهتهم )هاحم بن ال اسم   حكانة   عبم هللا بن صالي ( عذن الليذت ابذن (5)عبم هللا بن صالي ط  ق

 سعم ك  بن وا  .
  عن قتيكة بن سعيم ك  بن وا .(6)  ي من ط  ق الف  ابأواآل     
كذذ    (7)هالهذذتهم مذذن ط  ذذق هبذذأ قبيذذ  وابذذن كطذذة مذذن ط  ذذق كنذذ  بذذن م،ذذ  والليذذت وابذذن لهيعذذة       
 بن وا.

 دراسة رجال اإلسناد
 هذ.128ما  سنة   حيي بن هانئ-     
وقذال هبذذو   (12)والع لذأ  (11)  والذما  قطنذذأ(10)هبذذو   عذة  و (9)  وي يذذى بذن معذين(8)وه ذ   ه مذم      

 و نذذذ ا السذذذا أ فذذذأ (14)و نذذذ ا ابذذن  كذذذان فذذذأ اله ذذذا  وقذذذال: نذذان يططذذذئ  (13) ذذاتم :صذذذالي ال ذذذميت
 .(15)ابن معين هن   ،عف ال،عفاء ل  و نى عن 

                                                 

َ َنَتَب ِنَتاًكا ِرَْهِ  الَ ن ِة َوهَْهِ  الن ا ِ 1)  2141 قم 443ش4( سنن الت م ي   ال م  عن ال سول هللا َكاُب َما َ اَء َهن  َّللا 
َ َنَتَب ِنَتاًكا ِرَْهِ  الَ ن ِة َوهَْهِ  الن ا ِ ( سنن ال2)  2141 قم 443ش4ت م ي   ال م  عن ال سول هللا َكاُب َما َ اَء َهن  َّللا 
 6563 قم  121ش11( مسنم ه مم 3)
 348 قم  154ش1( السنة البن هبأ عاصم 4)
 17 قم  14ش13( المع م الكبي  للطب انأ 5)
 333 قم  752ش2( الح  عة لال  ي 6)
 1327 قم 305ش3( اركانة الكب ى البن كطة 7)
 3151 قم 480ش2( العل  ومع فة ال  ال 8)
 1227 قم 275ش3( ال    التعمي  البن هبأ  اتم 9)
 166 قم  863ش3( ال،عفاء ربأ   عة 10)
 123 قم 161ش1( سؤاال  السلمأ للما قطنأ 11)
 360 قم 133ش1( اله ا  للع لأ 12)
 1227 قم  275ش3تعمي  البن هبأ  اتم ( ال    ال13)
 2367 قم 178ش4( اله ا  البن  كان 14)
 140 قم73ش3( ته يب الته يب البن     15)
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  ووصف  هي،ا كال،عف  وهنذ  َنذاَن ينهذ  الن ْ ذ  (1)صموق يهم وقال عن  ابن     فأ الت   ب:     
 .(2)َعن اْلكتب اْلَ ِميَمة

 .ال اوي ،عيف: قال الكا ت     
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

 الحكم على إسناد الحديث
 وهو  يأ بن هانئ هبو قبي  . ،عيفاٍو لو وم    ،عيفال ميت إسناما      
 (3)ال يف   ك    هط    الاللكا أ كن ل  حاهم عن ابن عم   ولنما هن  ال ميت ليه ل  متاكعا      

من ط  ق عبم هللا بن ميمون ال ما   عن عبيم هللا بن عم   عن نافا  عن ابن عم   م فوعًا. وعبم 
  (5)والنسا أ:،ذعيف  (4) اهذب ال ذميت :قال عنذ  البطذا ي ن ميمون ال ما  متفذق علذى ت،ذعيف .هللا ب

: َوَعامة َمذا ي ويذِ  اَل ُيتَذاكا وابن عمي  (7): واهأ ال ميت  وهبو   عة(6)منن  ال ميت :وابن هبأ  اتم
 .(9) وى عن عبيم هللا بن عم  ه اميت مو،وعة :وال اكم .(8)َعَلْي ِ 

))))) ))))) 
ُ وم َفَ َمُلوها وَكاُعوها وهَكُلوا هْهماَنهالعَن هللُا »]هذ[ َوِفيِ        ذْ م « اْلَيُهوَم  ُ  َِّم  َعَلْيِهُم الحُّ َ َمْلُ  الح 

 .(10)وَهْ َمْلُتُ : ِإَ ا هَ ْبَت  واْسَتْطَ ْ   ُمْهن . وَ َمْلُ  هْفصي ِمْن َهْ َمْل ُ 
 (28الحديث رقم )

     
 
 
 

                                                 

 1606 قم 185ش1( ت   ب الته يب البن     1)
 705 قم  853ش1( تع ي  المنفعة البن     2)
 1088 قم  672ش4( ح   هصول اعت ام هه  السنة وال ماعة هبو ال اسم الاللكا أ 3)
 653 قم  206ش5( التا  خ الكبي  للبطا ي 4)
 336 قم  63ش1( ال،عفاء والمت ونون للنسا أ 5)
 733 قم 172ش5( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 6)
  733 قم  172ش5( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 7)
 1002 قم 460ش1( مطتص  الكام  فأ ال،عفاء ر مم ت أ المين الم    ي 8)
 32 قم 43ش6( ته يب الته يب البن     9)
 238ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت وااله  البن ارهي  10)
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 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهَنا ُسذْفَيانُ "َ ذ     ِ  َ ذم  َهَنا َعِلذأُّ ْبذُن َعْبذِم َّللا    َعذِن اْبذِن َعك ذاٍه  َقذاَل: (3)  َعذْن َطذاُوهٍ (2)  َعذْن َعْمذٍ و(1)م 

َوَسذل َم  َقذاَل:    َهَلذْم َيْعَلذْم َهن  الن ِبذأ  َصذل ى هللُا َعَلْيذ ِ (4)َسِمْعُ  ُعَمَ  َ ِ،َأ َّللا ُ َعْنُ   َيُ ذوُل: َقاتَذَ  َّللا ُ ُفاَلًنذا
ُ وُم َفَ م ُلوَها  َفَكاُعوَها» َتاَكَعُ  َ اِبٌ   َوَهُبو ُهَ ْ َ َ   َعِن الن ِبأِّ َصل ى « َلَعَن َّللا ُ الَيُهوَم  ُ  َِّمْ  َعَلْيِهُم الحُّ

 .(5)هللُا َعَلْيِ  َوَسل مَ 
 تخريج الحديث

ن بن عيينة ك  بماًل من "لعن هللا اليهوم " "قات  عن سفيا  (6)هط    البطا ي من ط  ق ال ميمي     
 هللا اليهوم".

 .(7)ون ل  هط ج ل  حاهماً من ط  ق  اب  بن عبم هللا     
سذ اق بذن إبذ اهيم  هالهذتهم عذن  و هيذ  بذن  ذ ب  ومسلم من ط  ذق هبذأ كنذ  بذن هبذأ حذيكة        وا 

 بن مينا  ك  كمهل .عن عم و   (9)ومن ط  ق  و  بن ال اسم  (8)سفيان بن عيينة
 بن وا.  (10)وهط ج مسلم ل  حاهمًا من ط  ق هبأ ه         

                                                 

 2451 قم 245ش1( سفيان بن عيينة بن هبأ عم ان .ت   ب الته يب 1)
 5024 قم 421ش1( عم و بن مينا  المنأ هبو م مم اره م ال م أ. ت   ب الته يب 2)
 2336 قم 281ش1ل اسم   نوان وطاوه ل ب.ت   ب الته يب ( طاووه بن نيسان اليمانأ ي ا3)
( الم صذوم هذذو سذم   بذذن  نذذمب   َوَنذاَن واليذذاً علذى اْلَكْصذذَ   مذذن قبذ  عمذذ   وقذم و م هنذذ  كذذا  طم ًا َوِفذأ َنْيفي ذذة َبْيعذذ  4)

 للطم  َهاَلَهة َهْقَوال:
ن َما َنذاَن َيْنَكِغذأ َلذُ  َهن َه مَها: َهن  َناَن َيْأُط َها من هه  اْلكتاب َعن قيَمة اْلِ  ْ  َ ة فيبيعها ِمْنُهم ظنا ِمْنُ  َهن َ ِل  َ اِ    َواِ 

  َبذين يوليهم بيعَهذا  َقذاَل اْبذن ع يذ  فهذم ِإ ا كاعوهذا هطذُ وا همنَهذا َون ذن َنْأُطذ  ِمذْنُهم َ ِلذ  الذّهمن عحذ ًا  َوَهذَ ا اْل ذم  اْلَ اِ ذ
  386ش5لَنا َهِمي ة "مسنم ه مم ن اْسم الهمنية  َنَما َقاَل لب    : "ُهَو َعَلْيَها َصَمَقة  وَ ارط ين يط ج اْسم ْلَمْأُطو  ِمْنُهم عَ 

ول ِإَلذى اْلطمذ   َواله اِنأ: َهن ينون َسُمَ   َكاَ  اْلعصي  ِمم ن َيت ِط ُا طمً ا  َوَ ِلَ  َمْنُ وا  َوقم ُيسمى اْلعصي  طمً ا ِرَن ُ  يذؤ 
 [ .36 : ِهعص  طمً ا{ ]ُيوُسف: َنَما َقاَل ع  َو 

اِبّأ. َواله اِلت: َهن ينون طل  اْلطم  وكاعها  َواِ  ا طلل  لم تطه  َولم ت   عنمَنا.  ن  هَ ْين اْلَوْ َهْيِن َهُبو ُسَلْيَمان اْلطط
ِ يي ارول. نحف المحن  من  ميت الص ي ين البن ال و ي   23 قم  77ش1َوالص 

 3460 قم  170ش4ميت ارنبياء َكاُب َما ُ ِنَ  َعْن َبِنأ ِإْسَ اِ ي  َ ( ص يي البطا ي   ه ا5)
 2223 قم 82ش3( ص يي البطا ي   البيو  َكاٌب: اَل ُيَ اُب َحْ ُم الَمْيَتِة َواَل ُيَكاُ  َوَمُنُ  6)
 2236 قم 84ش3( ص يي البطا ي   البيو   َكاُب َبْيِا الَمْيَتِة َواَرْصَنامِ 7)
 1582 قم  1207ش3لم    المساقا   َكاُب َتْ ِ  ِم َبْيِا اْلَطْمِ   َواْلَمْيَتِة  َواْلِطْنِ  ِ   َواْرَْصَناِم ( ص يي مس8)
 1582 قم  1207ش3( ص يي مسلم    المساقا   َكاُب َتْ ِ  ِم َبْيِا اْلَطْمِ   َواْلَمْيَتِة  َواْلِطْنِ  ِ   َواْرَْصَناِم 9)
 1583 قم  1208ش3قا  َكاُب َتْ ِ  ِم َبْيِا اْلَطْمِ   َواْلَمْيَتِة  َواْلِطْنِ  ِ   َواْرَْصَناِم ( ص يي مسلم   المسا10)
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 دراسة رجال اإلسناد
 . (1)الهاللأ.سك   ت  مت  سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون -     
 :الطالصة في  هن   ه ة.قال الكا ت     
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-    

))))) ))))) 
َ اء َيْ ُمُلوَن ِفيِ  الَوَم »ِميُت َوِمْنُ  اْل َ       هَن ا َ اَء ِفأ ِ َواَيٍة. وُ  وى ِكاْلَ ذاِء الُمْهملذة. « َيأُتوَننا كالسِّ

 .(2)«َيْ َعُلون ِفيِ  الوَم »وِعْنم ارْكَه  ن 
 (29الحديث رقم )

 وفي  هالت  وايا :     
  الرواية األولى:     
 قال ارمام النسا أ   م  هللا:     
َهَنا َيْ َيذذى      ِ ْبذذُن َسذذِعيٍم َقذذاَل: َ ذذم  ِ ْبذذُن َهِبذذأ َكْنذذٍ   (3)"َهْطَبَ َنذذا ُعَبْيذذُم َّللا  َهِنأ َعْبذذُم َّللا    َعذذْن َماِلذذٍ  َقذذاَل: َ ذذم 

ِ َصذل ى هللُا َعْن َعْمَ َ   َعْن َعاِ َحَة َقاَلْ : َمف ْ  َماف ٌة ِمْن هَْهِ  اْلَكاِمَيِة  َ ْ،ذَ َ  اْرَْ،ذَ ى  َفَ ذاَل  َ  ُسذوُل َّللا 
ِطُ وا َهاَلًها»َعَلْيِ  َوَسل َم:  ِ  ِإن  الن ذاَه َنذاُنوا َيْنَتِفُعذوَن « ُنُلوا  َوام    َفَلم ا َناَن َكْعَم َ ِلَ   َقاُلوا: َيذا َ ُسذوَل َّللا 

َقذاَل: ال ذِ ي َنَهْيذَ  « َوَما َ اَ ا»ا اْرَْسِ َيَة  َقاَل:   ِمْنَها  اْلَوَمَ   َوَ ت ِطُ وَن ِمْنهَ (4)ِمْن َهَ،اِ يِِّهْم  َيْ ُمُلونَ 
ُقوا»ِمْن ِإْمَساِ  ُلُ وِم اْرََ،اِ أِّ  َقاَل:  ِطُ وا  َوَتَصم  اف ِة ال ِتأ َمف ْ   ُنُلوا َوام   .(5)«ِإن َما َنَهْيُ  ِللم 

 تخريج الرواية األولى
 وه مم من  (7)والحافعأ من ط  ق مال  ك   (6)بأ كن  ك هط    مال  من ط  ق عبم هللا بن ه     

 والبيه أ من ط  ق  (9)وال وه ي من ط  ق ال نعبأ عن مال  ك   (8)ط  ق ي يى بن سعيم ك  

                                                 

 (3( فأ  ميت  قم )1)
 238ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  2)
 7557 قم  531ش1( ي يى بن سعيم بن ف وخ.ت   ب الته يب البن     3)
ذذْ م وَهْ َمْلتُذذُ : ِإَ ا هَ ْبتَذذ  واْسذذَتْطَ ْ   ُمْهن .النهايذذة فذذأ غ  ذذب ال ذذميت وارهذذ  البذذن ارهيذذ  : مذذن َ َمْلذذي ملذذون  (4) ُ  الح 
 238ش1
َطاُ  ِمَن اْرََ،اِ ّأ ِ 5)  4431 قم  235ش7( سنن النسا أ نار، ية كاب ااِلمِّ
 634 قم  215ش1( موطأ مال  ب واية م مم بن ال سن الحيكانأ6)
 473 قم  162ش1افعأ( مسنم الح7)
 242434 قم 233( مسنم ا مم ش8)
 502 قم 425ش1( مسنم الموطأ لل وه ي 9)
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 . " ميا الط ق كألفاظ مت ا بة".(1)الحافعأ عن مال  
 دراسة رجال اإلسناد

  رجال الحديث كلهم ثقات. -    
 ثالحديإسناد الحكم على 

 ف ميا  وات  ه ا . ال ميت إسناما ص يي       
 

 الرواية الثانية:     
 قال ارمام الط اوي   م :     
َهَنا ِإْبَ اِهيُم ْبُن َمْ ُ وٍق  َقاَل: هنا ُعْهَماُن ْبُن ُعَمَ   َقاَل: َهْطَبَ َنا َماِلُ  ْبُن َهَنٍه  َعْن َعْبمِ       هللِا ْبذِن "َ م 

ْن َعْمذذَ َ   َعذذْن َعاِ َحذذَة  َ ِ،ذذَأ هللُا َعْنَهذذا َقاَلذذْ : َمف  الن ذذاُه ِمذذْن هَْهذذِ  اْلَكاِمَيذذِة   َفَ َ،ذذْ ُ  َهِبذذأ َكْنذذٍ   َعذذ
َأ   َفَ اَل َ ُسذوُل هللِا َصذل ى َّللا ُ َعَلْيذِ  َوَسذل َم:  ُقوا ِكَمذا َكِ ذأَ »ِرَُ، ِّ ِطذُ وا الهُُّلذَت   َوَتَصذم  َقاَلذْ : َفَلم ذا « . ام 

َمَ  َنذذذاَن َكْعذذذَم َ ِلذذذَ    ُقْلذذذُ : َيذذذا َ ُسذذذوَل هللِا   َقذذذْم َنذذذاَن الن ذذذاُه َيْنَتِفُعذذذوَن ِكَ،ذذذَ اَياُهْم   َيْ ِمُلذذذوَن ِمْنَهذذذا اْلذذذوَ 
. َفَ ذذاَل: َوَ ت ِطذذُ وَن ِمْنَهذذا اْرَْسذذِ َيَة. َقذذاَل: َوَمذذا َ اَ ا َقذذاَل: َنَهْيذذَ  َعذذْن ِإْمَسذذاِ  ُلُ ذذوِم اْرََ،ذذاِ أِّ َكْعذذَم هَذذاَلتٍ 

ُموا» ُقوا   َوَتَ و  اف ِة ال ِتأ َمف ْ    َفُنُلوا   َوَتَصم   .(2)«ِإن َما ُنْنُ  َنَهْيُتُكْم ِللم 
 تخريج الرواية الثانية:

 عن مال  بن هنه ك  بن وا. (3)هط    هبو كن  الهممانأ من ط  ق الحافعأ     
 دراسة رجال اإلسناد

 . (4)هذذ270سنة ما    ن    مص  ن دينار األموي البصري إبراهيم بن مرزوق ب-     
  (6)وه مذذم بذن يذذونه قال:"نذان ه ذذة هبتذذًا"  (5)وهذذو ه ذذة صذموق" وه ذ  هبذذو  ذاتم قال:"نتبذذ  عنذ       

وقذذال فذذأ مو،ذذا آطذذ :"ال كذذأه كذذ "  (8)وقذذال عنذذ  النسا أ:"صذذالي"   (7)و نذذ ا ابذذن  كذذان فذذأ اله ذذا 

                                                 

 13221 قم 433ش3( السنن الكب ى للبيه أ 1)
 6285 قم 188ش4( ح   معانأ اآلها  للط اوي 2)
 155ش1( االعتكا  فأ الناسخ والمنسوخ من اآلها  ربأ كن  الهممانأ 3)
 248 قم 34ش1   ( ت   ب الته يب البن  4)
 433 قم 137ش2( ال    والتعمي  ربأ  اتم 5)
 30 قم 16ش2( تا  خ ابن يونه 6)
 12356 قم86ش8( اله ا  البن  كان 7)
 230 قم 163ش1( ته يب الته يب البن     8)
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والصمقأ قال:" قال لذأ سذعيم بذن عهمذان إبذ اهيم بذن مذ  وق:  (1)وفأ مو،ا آط :"ليه لأ ك  علم"
 .(3)وقال الما  قطنأ:" ه ة إال هن   نان يططئ في ال ل  فال ي  ا"  (2)"ه ة"
 .(4)وقال ال هبأ :"ال افظ ال  ة"     
وايذة هنذا نمذا هن  لل    ر ما  هغلذب العلمذاء علذى توهي ذ  :ال ا ي فأ ال اوي هن   ه ة قال الكا ت     

 متاكعة  فهأ نافية الططأ عن  وهللا هعلم.
وقيذ  هبذو عبذم هللا الكصذ ي  وقيذ  هبذو عذمي  هبذو م مذم  عثمان بن عملر بلن فلارس العبلدي-     

 .(5)هذذذ203ما  سنة  قي  هصل  من بطا ي 
  (9)يت"وقذذال الع لذذأ: "كصذذ ى ِهَ ذذة َهبذذ  ِفذذأ الَ ذذمِ   (8)وابذذن سذذعم  (7)وابذذن معذذين  (6)وه ذذ  ه مذذم     

 .(10)و ن ا ابن  كان فأ اله ا 
 .(12) وقال ابن    :"ه ة"  (11)ونان ي يى بن سعيم ال ي ،اا" وقال هبو  اتم:"صموق      
وقم تع ب ارمام ال هبأ قول ي يى بن سعيم ومافا عن عهمان بن عم  واصفًا ي يى بذن سذعيم      

ال  َفُعْهَماُن بُن ُعَمَ  ِهَ ذٌة  كالتعن  فأ ن م ال  ال قال"ُقْلُ : َيْ َيى بُن َسعِ  ْيٍم َنِهْيُ  الت َعنُِّ  ِفأ ال َِّ اِل  َواِ 
 .(13)َما ِفْيِ  َمْغَمٌ "

 :الطالصة فأ عهمان بن عم  هن   ه ة. قال الكا ت     
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-    

 الحديثاسناد الحكم على 
 له ا .رن  ميا  وات  من ا ؛ال ميت إسناما ص يي    

                                                 

 33 قم 61ش1( محيطة النسا أ 1)
 230 قم 163ش1( ته يب الته يب البن     2)
 230 قم 163ش1 ( ته يب الته يب البن    3)
 211 قم 58ش10( سي  هعالم النكالء 4)
 230 قم  142ش7( ته يب الته يب 5)
 6005 قم 157ش13( تا  خ كغمام للططيب الكغمامي 6)
 877 قم 153ش6( ال    والتعمي  ربأ  اتم 7)
 3342 قم217ش7( الطك ا  الكب ى البن سعم8)
 1216 قم 123ش2( اله ا  للع لأ9)
 14378 قم  451ش8 كان  ( اله ا  البن10)
 877 قم  153ش6( ال    والتعمي  ربأ  اتم 11)
  قم 385ش1( ت   ب الته يب البن     12)
 216 قم  558ش3( سي  هعالم النكالء لل هبأ 13)
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 الرواية الثالثة:     
 قال ارمام مسلم   م  هللا:     
َهِنأ ِإْسَ اُق ْبُن َمْنُصوٍ   َوَهُبو َكْنِ  ْبُن ِإْسَ اَق       َهَنا َوَقاَل اْبُن َمْنُصوٍ  هْطَبَ َنا  "َ م  َقاَل: َهُبو َكْنٍ  َ م 

ِبيِا  َهْطَبَ َنا َيْ َيى ْبُن َهيُّ  هَذُ  َقذاَل: َ َهْيذُ  (1)وَب  َعْن َيِ  َم ْبِن َهِبأ َ ِبيٍب  َهن  َهَكذا اْلَطْيذ َعْمُ و ْبُن ال     َ م 
ذذُ ا َقذذْم َسذذَأْلُ  َعْبذذَم هللِا ْبذذَن َعك ذذاهٍ  ذذَبِ أِّ  َفذذْ ًوا َفَمِسْسذذُتُ   َفَ ذذاَل: َمذذا َلذذَ  َتَمسُّ  ُقْلذذُ : ِإن ذذا َعَلذذى اْبذذِن َوْعَلذذَة الس 

َعَنذذذا اْلَبْ َبذذذُ  َواْلَمُ ذذذوُه ُنذذذْؤَتى ِكذذذاْلَكْكِو َقذذذْم َ َكُ ذذذوُا  َوَنْ ذذذُن اَل َنْأُكذذذُ  َ َكذذذاِ َ ُهْم  َوَيْأُتوَنذذذا َنُنذذذوُن ِكاْلَمْغِ ِب َومَ 
ذذَ اِء َيْ َعُلذذوَن ِفيذذِ  اْلذذَوَمَ   َفَ ذذاَل: اْبذذُن َعك ذذاٍه  َقذذْم َسذذَأْلَنا َ ُسذذوَل هللِا َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل   ا َم َعذذْن َ ِلذذ َ ِكالسِّ

 .(2)«ِمَكاُغُ  َطُهوُ اُ »َفَ اَل: 
 تخريج الرواية الثالثة:

  (3)هط    هبو عوان  ارسذف ايينأ مذن ط  ذق هبذأ  ذاتم الذ ا ي  وهبذأ كنذ  ابذن إسذ اق الصذغانأ     
عذذن  نالهمذذا)هبو  ذذاتم الذذ ا ي وهبذذو كنذذ  الصذذغانأ(  (4)وهط  ذذ  البيه ذذأ مذذن ط  ذذق هبذذأ  ذذاتم الذذ ا ي 

 هل .عم  بن ال بيا ك  كم
   عن م مم بن إس اق ك  بن وا.(5)وهط    هبو نعيم ارصبهانأ من ط  ق م مم بن  م       

 دراسة رجال اإلسناد
 .(6)هبو العكاه المص ي.سك   ت  مت  يحيى بن أيوب الغافقي-     
 و وايذة مسذلم عنذ  مليذ  علذى هن هذ ا ال وايذة مذن ه ذوم الطالصذة فيذ  هن ذ  صذموق  :قال الباحث     

  وايات  وهص ها.
مذذذا   هبذذذو   ذذذاء واسذذذم هبيذذذ  سذذذو م ه ذذذة ف يذذذ  ونذذذان ي سذذذ    يزيلللد بلللن أبلللي حبيلللب المصلللري -     
 .(7)هذذ128سنة
 علة ار سال هنا منتفية عن  رن   ص   كالسما  من هبأ الطي . :قال الكا ت     
 .(8)كفتي الواو وسنون المهملة المص ي من الساكعة عبد الرحمن بن َوْعلة-     

                                                 

 6547 قم  524ش1( م هم بن عبم هللا الي نأ.ت   ب الته يب البن     1)
َكاِ   ( ص يي مسلم   ال يض َكاُب َطَهاَ ِ  ُ ُلومِ 2)  366 قم  278ش1اْلَمْيَتِة ِكالمِّ
 563 قم 181ش1( مستط ج هبأ عوانة ربأ عوانة ارسف ايينأ 3)
  85 قم  38ش1( السنن الكب ى للبيه أ 4)
 807 قم401ش1( المسنم المستط ج على ص يي ارمام مسلم ربأ نعيم ارصبهانأ 5)
 (22( فأ  ميت  قم )6)
 7701 قم 600ش1( ت   ب الته يب البن     7)
 4033 قم  352ش1( ت   ب الته يب البن    8)
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وقذال ابذن   (5)وابذن  كذان (4)والنسذا أ (3)ويع وب بن سذفيان  (2)والع لأ  (1)وه   ي يى بن معين     
 .(8)وقال عن  ابن    :"صموق"  (7)و،عف  ه مم  (6)حيخ هبأ  اتم:

ط اج مسذلم   وعلة هن   نما قال ابن     صموق ال ا ي فأ عبم ال  من بن هبأ  قال الكا ت:      وا 
 اب انت اء ه وم الم ويا  نما هو مع وف.ل  من ك
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

))))) ))))) 
الُ َمذذذذذاِلأُّ كالت ْحميم:ال،ذذذذذْطم « إْن َ ذذذذذاَءْ  ِكذذذذذِ  هْوَ َق َ ْعذذذذذمًا ُ َماِلّيذذذذذاً »]هذذذذذذ[ َوِفذذذذذأ َ ذذذذذِميِت الُماَلَعنذذذذذة      

 .(9)هة كالَ َمِ  ِعَظمًا وَبَماَنةً ارعَ،اء الت اّم اروَصال. ُيَ اُل َناَقٌة ُ َماِلي ٌة ُمحب  
 (31الحديث رقم )

 قال هبو ماوم   م  هللا:     
َهَنا َعك اُم ْبُن  َمْنُصوٍ   َعْن ِعْنِ َمذَة  َعذ      َهَنا َيِ  ُم ْبُن َهاُ وَن  َ م  َهَنا اْلَ َسُن ْبُن َعِلأٍّ  َ م  ِن اْبذِن "َ م 

عنذذة هذذالل بذذن هميذذة  و ت ...وفيذذ  قذذال  سذذول هللا صذذلى هللا عليذذ  َعك ذذاٍه و نذذ   ذذميها طذذوياًل عذذن مال
ْن َ اَءْ  ِكِ   (13)َ ْمَو  (12)ُهُهْيِبَج  (11)ُهَ ْ ِصيَ  (10)وسلم:" ِإْن َ اَءْ  ِكِ  ُهَصْيِهبَ  اَقْيِن َفُهَو ِلِهاَلٍل  َواِ   الس 

 

                                                 

 1402 قم 236ش5( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 1)
 330 قم 300ش1( اله ا  للع لأ2)
 577 قم 234ش6( ته يب الته يب البن    3)
 3383 قم 478ش17( ته يب الكمال للم ي 4)
 4068 قم 105ش5( اله ا  البن  كان 5)
 1402 قم 236ش5لتعمي  البن هبأ  اتم ( ال    وا6)
 317ش1ربأ ال سين بن هبأ يعلى  ( طك ا  ال نابلة7)
 4033 قم 352ش1( ت   ب الته يب البن    8)
 238ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  9)
ة فذأ غ  ذب ال ذميت وارهذ  البذن ( اَرْصَهب: ال ي يعلو لون  ُصْهَكة  َوِهَأ نالحُّ    وهأ مطتصذة كالحذع . النهايذ10)

 62ش3ارهي 
يِن وُهَو اْلَطِفيذُف َلْ ذم ارْلَيتَذين . النهايذة فذأ غ  ذب ال ذميت وارهذ  البذن ار11) هيذ  ( ُهَو َتْصِغيُ  اْرَْ َصِي َوَ ُ وُ  ِكالسِّ
 226ش2
اْلَكاِهذِ . و ُ ذ  َهْهذَبج َهْيً،ذا: َعِظذيُم اْلَ ذْوِف. النهايذة فذأ ( َتْصِغيُ  اَرْهذَبج  َوُهذَو الن ذاتئ اله ذَبج: َهْي َمذا َبذْيَن الَكِتفذين وَ 12)

 206ش1غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  
اَقْيِن: َهْي َمِقيُ ُهَما. النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  13) اَقْيِن  وَهْ َمُو الس   440ش1( ُيَ اُل َ ُ ٌ  َ ْمُو الس 
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ذذاَقْينِ  (2)َ ْعذذًما (1)َهْوَ قَ    َفَ ذذاَءْ  ِكذذِ  َهْوَ َق « َفُهذذَو ِلل ذذِ ي ُ ِمَيذذْ  ِكذذ ِ  (4)َغ اْرَْلَيتَذذْينِ َسذذاكِ   (3)ُ َماِلي ذذا َطذذَمل َج الس 
ِ َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم:  اَقْيِن َساِكَغ اْرَْلَيتَذْيِن  َفَ ذاَل َ ُسذوُل َّللا  َلذْواَل اْرَْيَمذاُن َلَكذاَن »َ ْعًما َ َماِلي ا َطَمل َج الس 

 .(5)«َفَناَن َكْعَم َ ِلَ  َهِميً ا َعَلى ُمَ،َ  َوَما ُيْمَعى ِرَبٍ »َقاَل ِعْنِ َمُة:   « ِلأ َوَلَها َحْأنٌ 
 تخريج الحديث

)نالهمذا( مذن ط  ذق هبذأ ماوم عذن عكذام بذن منصذو  (7)وابذن حذك   (6)هط    هبو ماوم الطيالسذأ     
 ك  بن وا. 

 (9)يعلذى الموصذلأ مذن ط  ذق  هيذ  وهبذو كذ  بن ذوا  (8)وهط    ه مم مذن ط  ذق ي  ذم بذن هذا ون      
 0بن ها ون ك  بن واعن ي  م 

 عن عكام بن منصو  ك  بن وا. (10)وهط    البيه أ من ط  ق هبأ ماوم الطيالسأ     
 دراسة رجال اإلسناد

 .(11)هذذ152هبو سلمة الكص ي ال ا،أ  ما  سنة  عباد بن منصور الناجي-     
،ذذعف  ابذذن سذذعم   و (12)غذذى هن يتذذ    ميهذذ  لذذ هى هططذذأ فيذذ قذذال ي يذذى بذذن سذذعيم:" ه ذذة لذذيه ينك    

وقذذال ابذذن معذذين:" عكذذام بذذن َمْنُصذذو  َنذذاَن َقاِ،ذذأ اْلَكْصذذَ   َوَنذذاَن   (13)قال:"،ذذعيف لذذ  ه اميذذت مننذذ  "

                                                 

ْم  . ُيَ اُل: َ َمٌ  َهْوَ ُق  وناَقٌة َوْ َقاُء. . النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  ( اْرَْوَ ُق: ارْسمَ 1)  . واْلُوْ َقُة: السُّ
 175ش5
ذَع   ْعذَم ( الَ ْعُم ِفأ ِصفا  ال َِّ اِل َيُنذوُن َمذْم ا َوَ ّمذا: فالمذْم  َمْعنذاا َهْن َيُنذوَن َحذِميم ارْسذِ  والَطْلذق  َهْو َيُنذوَن  َ 2) الح 

ا ال  م َفُهَو الَ صي  الُمَت ّمم الَطْلق. َوقَ  ُبوطة هْكَهُ ها ِفأ ُحعو  العَ م. َوَهم  ْكط  ِرَن  السُّ ْم ُيْطلذق َعَلذى البِطيذ  َوُهَو ِ،مُّ الس 
 275ش1البن ارهي  َهْيً،ا  ُيَ اُل: َ ُ   َ ْعُم الَيَمْين  وُ ْ َما َعَلى الِ َعام. النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  

 15ش2( َهْي عظيَمهما.النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  3)
 338ش2( هى تاّمها وَعِظيَمهما  ِمْن ُسُبوِ  اله وب والّنعِمة. النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  4)
 2256 قم 276ش2( سنن هبو ماوم   الطالق َكاٌب ِفأ اللَِّعاِن 5)
 2783 قم  388ش4سنم هبو ماوم الطيالسأ ( م6)
 373ش2( تا  خ الممينة البن حكة 7)
 2131 قم  35ش4( مسنم ه مم 8)
 2740 قم 124ش5( مسنم هبو يعلى الموصلأ 9)
 15232 قم  647ش7( السنن الكب ى للبيه أ 10)
 3142 قم  231( ت   ب الته يب البن     ش11)
 438 قم  86ش6( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 12)
 3240 قم 200ش7( الطك ا  الكب ى البن سعم 13)
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وقال هبو كن  بن هبأ حذيكة:" هذ ا   ذ  لذيه كذال وى فذى   (2)وقال م  :" َلْيَه ِكَحْأء"  (1)"َيْ ِمأ ِكاْل م 
وقال إبذ اهيم بذن يع ذوب:" نذان يذ ى بذ هيهم يعنذأ  هي الكصذ  ين ونذان سذأء ال فذظ فيمذا   (3)ال ميت"

  وسذذذ   هبذذذو   عذذذة عنذذذ  ف ذذذال: (5)ال كذذذأه كذذذ   ينتذذذب  ميهذذذ  وقذذذال الع لذذذأ:"  (4)سذذذمع  وتغيذذذ  هطيذذذ ًا"
وقذذال ابذذن   ذذ :" صذذموق  مذذأ  (7)َ،ذذِعيف َوقذذم َنذذاَن َهْي،ذذا قذذم تغيذذ " وقذذال النسذذا أ:"  (6)كصذذ ى لذذين

 .(8)كال م  ونان يمله وتغي  كأط  "
ا مذذن وعذذم    (9)همذذا كالنسذكة لتمليسذذ  ف ذذم  نذ ا ابذذن   ذذ  فذأ نتاكذذ  طك ذذا  المملسذين :قذال الكا ذذت     

الم تكة ال اكعة وهأ التأ اتفق على هن   ال ي تج كحئ مذن  ذميههم إال كمذا صذ  وا فيذ  كالسذما  لكهذ   
سذذماع  مذذن عن مذذة فيذذ  حذذيئ وقذذم صذذ   بذذ ل  ابذذن  كذذان  تمليسذذهم علذذى ال،ذذعفاء والم اهي  نمذذا هن  

قال:"ونذذ  َمذذا  وى َعذذن ِعْنِ َمذذة َسذذمع  مذذن ِإْبذذَ اِهيم بذذن هبذذأ ي يذذى َعذذن َماُوم بذذن اْل صذذين فملسذذها َعذذن 
 . (10)ِعْنِ َمة"
لذ ل  فهذو   (11)ون ل  نفذى البذ ا  سذماع  كالكليذة مذن عن مذة قذال:" َعك ذاًما َلذْم َيْسذَمْا ِمذْن ِعْنِ َمذَة"     

 ،عيف.
 الحديثإسناد الحكم على 

 .(12)وممن ،ع ف ال ميت من العلماء:ارلكانأ لو وم عكام بن منصو   إسنام ال ميت ،عيف؛     
)))) )))) 

 .(13)َهْي َ َسُن ارْفعال َناِم  ارْوصاف« ِإن  َّللا َ َتَعاَلى َ ِميٌ  ُيِ بُّ الَ َمال»َوِمْنُ  اْلَ ِميُت      
 (31يث رقم )الحد

                                                 

 3513 قم 128ش4( تا  خ ابن معين ) واية المو ي(1)
 3601 قم 142ش4( تا  خ ابن معين ) واية المو ي(2)
 220ش2( تا  خ بن معين  واية ه مم بن م مم بن ال اسم بن م   3)
 180 قم 130ش1( ه وال ال  ال رب اهيم بن يع وب 4)
 767 قم  247ش1( اله ا  للع لأ5)
 438 قم  86ش6( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 6)
 414 قم 74ش1( ال،عفاء والمت ونون للنسا أ7)
 3142 قم  231ش1( ت   ب الته يب البن    8)
 121 قم  50ش1( طك ا  المملسين البن     9)
 730 قم 166ش2( الم  و ين البن  كان 10)
 4317 قم  177ش11( مسنم الب ا  11)
 388 قم  246ش2( ،عيف هبو ماوم لأللكانأ 12)
 233ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره البن ارهي 13)
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 قال ارمام مسلم   م  هللا:     
ْبَ اِهيُم ْبُن ِميَناٍ   َ ِميًعا عَ       اٍ   َواِ  َهَنا ُمَ م ُم ْبُن اْلُمَهن ى  َوُمَ م ُم ْبُن َكح  ذاٍم  َقذالَ "َوَ م   ْن َيْ َيى ْبذِن َ م 

َهِنأ َيْ َيى ْبُن َ م اٍم  َهْطَبَ َنا    َعذْن (2)  َعْن َهَكاَن ْبِن َتْغِلَب  َعْن ُفَ،ْيٍ  اْلُفَ ْيِمأِّ (1)ُحْعَكةُ اْبُن اْلُمَهن ى: َ م 
اَل »  َعذذْن َعْبذذِم هللِا ْبذذِن َمْسذذُعوٍم  َعذذِن الن ِبذذأِّ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َقذذاَل: (3)ِإْبذذَ اِهيَم الن َطِعذذأِّ  َعذذْن َعْلَ َمذذةَ 
َقذذاَل َ ُ ذٌ : ِإن  ال  ُ ذذَ  ُيِ ذبُّ َهْن َيُنذذوَن َهْوُكذُ  َ َسذذًنا « ْلِكذِ  ِمْهَ ذذاُل َ   ٍ  ِمذْن ِنْبذ ٍ َيذْمُطُ  اْلَ ن ذَة َمذذْن َنذاَن ِفذذأ قَ 

 .(6)«الن اهِ  (5)  َوَغْمطُ (4)ِإن  هللَا َ ِميٌ  ُيِ بُّ اْلَ َماَل  اْلِكْبُ  َكَطُ  اْلَ قِّ »َوَنْعُلُ  َ َسَنًة  َقاَل: 
 تخريج الحديث

 مسلم مون البطا ي . بيط ا  انف م      
 دراسة رجال اإلسناد

 .(7)هذذ240ما  سنة  ه ة تكلم في  للتحيا   َأَباَن ْبِن َتْغِلَب أبو سعد الكوفي-     
وقذم مافذا ارمذام  : علة ال اوي هنا التحيا إال هنها ال ت،  فال يط ج عن نونذ  ه ذة  قال الكا ت     

: لذذم  لكنذذ  صذذموق  فلنذذذا صذذمق  وعليذذ  بمعت ".واسذذتم   قذذذا الً الذذ هبأ عذذن  لذذ  قذذا اًل عنذذذ : حذذيعأ  
فل ا ذذ  هْن ي ذذذول: نيذذذف سذذذا  توهيذذذق مبتذذم  و ذذذم اله ذذذة العمالذذذة وارت ذذذانا فنيذذف ينذذذون عذذذماًل مذذذن هذذذو 
صا ب بمعةا و واك : إن  البمعة على ، بين: فبمعة صغ ى نغلو التحيا  هو نالتحيا كال غلو وال 

ن وتذاكعيهم مذا الذمين والذو   والصذمق. فلذو  م  ذميت هذؤالء لذ هب  ملذة ت  ق  فه ا نهي  فأ التاكعي
من اآلهذا  النبويذة  وهذ ا مفسذم  بينذة. هذم بمعذة نبذ ى  نذال فض الكامذ  والغلذو فيذ   وال ذط علذى هبذأ 
كن  وُعَم   ،أ هللا عنهما  والمعاء إلى  ل   فه ا النو  ال ي تج بهم وال ن امة...ولم ينذن هكذان بذن 

 .(8)ض للحيطين هصاًل ب  قم يعت م عليًا هف،  منهما"تغلب يع  
                                                 

 2730 قم 266ش1( حعكة بن ال  اج بن الو م العتكأ هبو كسطام الت   ب الته يب البن     1)
ْسذَكة ِإَلذى ف ذيم بذن ما م بذن  -ن طتذان َوِفذأ آط َهذا ِمذيم ِكَ،م اْلَفاء َوفتي اْلَ اف َوُسُنون اْلَياء ت تَها  ( اْلُف ْيِمأ:2) َهذِ ا النِّ

َمال  بن َ ْنَظَلة بن َمال  بن   م َمَنا  ْبن َتِميم َوقي  ف يم بن      بن ما م كطن من َتِميم يْنسب ِإَلْيِ  نهي . اللكاب فأ 
 437ش2ته يب ارنساب لع  المين بن االهي 

 4681 قم  337ش1 النطعأ الكوفأ.ت   ب الته يب البن     ( عل مة بن قيه بن عبم هللا3)
ُ َ   ا ِمْن َتْوِ يما َوِعَكاَمِتِ  َكاِطاًل. َوِقيَ  ُهَو هَ 4) :ُهَو َهْن يْ ع  َما َ َعَلُ  َّللا  ْن يَت ب   ِعْنَم اْلَ قِّ َفاَل َيَ اُا ( اْلِكْبُ  َكَطُ  اْلَ قِّ

 135ش1  َعِن اْلَ قِّ َفاَل ي بُل .النهاية فأ غ  ب ال ميت وااله  البن ارهي َ   ا. َوِقيَ  ُهَو َهْن يتكب  
( الَغْمذذط: االْسذذِتهانة واالْسذذتْ  ا   وهذذو مْهذذ  الغمذذص. ُيَ ذذاُل: َغِمذذَط َيْغَمذذُط  وَغَمذذَط َيْغِمُط.النهايذذة فذذأ غ  ذذب ال ذذميت 5)

 387ش3وااله  البن ارهي  
 31 قم 33ش1ِ  ِم اْلِكْبِ  َوَبَياِنِ  ( ص يي مسلم   اريمان َكاُب َت ْ 6)
 136 قم  87ش1( ت   ب الته يب البن     7)
 2 قم 6ش1( مي ان االعتمال لل هبأ8)
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هبذذو عمذذ ان الكذذوفأ الف يذذ  ه ذذة إال هنذذ  ي سذذ    إبللراهيم بللن يزيللد بللن قلليس بللن األسللود النخعللي-     
 .(1)هذ136ما   نهي ًا 
: ِإْبَ اِهيُم اْلن َطِعأُّ َلْم َيْلَق َهَ ًما ِمْن َهْص َ       اِب الن ِبأِّ َصل ى َّللا ُ َعَلْيذِ  َوَسذل َم ُقْلذُ  َقاَل َعِلأُّ ْبُن اْلَمِميِنأِّ

َوُهَو َ،ذِعيٌف َلُ  َفَعاِ َحُة َقاَل: َهَ ا َحْأٌء َلْم َيْ ِوِا َغْيُ  َسِعيِم ْبِن َهِبأ َعُ وَكَة َعْن َهِبأ َمْعَحٍ  َعْن ِإْبَ اِهيَم 
ِ َوَلْم َيْسَمْا ِمْنُهمْ  َوْقم َ َهى َهَكا ُ َ ْيَفَة َوَ ْ َم ْبَن َهْ َقَم َواْبنَ   .(2)َهِبأ َهْوَفى َيْعِنأ َعْبَم َّللا 

م مذن العلمذاء لذم يذ ن  ه ذال ميت لم ي و عن ص ابأ   و  اب اهيم النطعأ فأ ه ا : قال الكا ت     
 ه س  عن عل مة. هن 
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-    

))))) ))))) 
ِ َصذل ى َّللا ُ َعَلْيذِ  َوَسذل َم ِبُ ْمُ َمذٍة ِفيَهذا َمذاءٌ  ُهِتذَأ َ ُسذولُ »)َ ْمَ َم()هذ( ِفيذِ        الُ ْمُ َمذة: َقذم  ِمذْن « َّللا 

ذاج  َطَحب. والَ ْما الَ َماِ م  َوِكِ  ُسَمأ َمْيُ  ال ماِ م  َوُهَو ال ِ ي َناَنْ  ِكِ  وْقَعة اْبِن ارْحَعِت ما ال   
ْن َطَحذب. َوِقيذَ  ُسذّمأ ِكذِ  ِرَن ذُ  ُبِنذأ ِمذْن َ َمذاِ م الَ ْتلذى ِلَكْهذ   َمذْن كالِعَ اق  رن  نذان ُيْعَمذ  ِكذِ  هقذماٌ  ِمذ

 .(3)ُقِت  ِك ِ 
 (32الحديث رقم )

 .لم أعثر على تخريج له :قال الكا ت    
))))) ))))) 

ُسذذ ا قذذال: َهالَ »)َ َمَم()هذذذ( ِفذذأ َ ذذِميِت َهِبذذأ َ  ٍّ       ِ نذذم ال ُّ  -هما ذذة وطمسذذَة عحذذ قلذذُ : َيذذا َ ُسذذوَل َّللا 
َهَنذَ ا َ ذاَءِ  ال وايذة. قذالوا: والصذواب َ م ذاء غفيذ ًا. ُيَ ذاُل: َ ذاَء « هالهَة َعَحَ   َ م  اْلَغفي  -وفأ ِ َواَيةٍ 

ذذذاء َغفيذذذ ًا: َهْي ُمْ تمعذذذين َنهيذذذ  َن. َوال ذذذِ ي ُهْننذذذَ  مذذذن الّ َوايذذذة  ذذذاء الَغِفيذذذ   وَ م  ذذذا َغفيذذذ ًا  والَ م  اْلَ ذذذْوُم َ م 
َم  َوَهَ،ذذذاَف  ِمذذن َكذذذاِب َصذذال  اْرُوَلذذذى   صذذ يي  فينذذ  ُي ذذذال  ذذاؤا الَ ذذذمُّ اْلغفيذذ   هذذذم  َ ذذَ ف اْرَِلذذذَف َوالذذال 

ذذة  َوُهذذَو ااِلْ ِتَمذذاُ  والَكْهذذ    َواْلَغِفيذذُ  ِمذذَن الَغْفذذ   وَ  ُهذذَو وَمْسذذ م اْلَ ذذاِمِا. وهْصذذُ  اْلَكِلَمذذِة ِمذذَن الُ ُمذذوم والَ م 
َ اَطِة. َوَلْم َتُ   الَع ب الَ م اء ِإال  َمْوُصذوفًا  الَتغطية َوالس   ُمول َواْرِ ْتُ   فُ ِعَل  الكِلَمتان ِفأ َمو،ا الحُّ

 .(4)َوُهَو َمْنُصوٌب َعَلى اْلَمْصَمِ   نُط  ا  وقاِطَكًة  َفِين َها َهْسَماٌء ُوِ،َعْ  َمْوِ،َا اْلَمْصَم ِ 
 (33الحديث رقم )

                                                 

 270 قم 35ش1( ت   ب الته يب البن     1)
 13 قم  3ش1الم اسي  البن هبأ  اتم  (2)
 233ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي 3)
 233ش1غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  ( النهاية فأ4)
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 وفيه روايتان:
 اية األولى:الرو 

 قال ارمام ه مم   م  هللا:     
َهَنا َوِنياٌ  َمْحِ أُّ (1)"َ م  َهَنا اْلَمْسُعوِميُّ  َهْنَكَأِنأ َهُبو ُعَمَ  المِّ   َعذْن َهِبذأ (3)  َعْن ُعَبْيِم ْبِن اْلَطْحذَطاوِ (2)  َ م 

َوُهذذَو ِفذذأ اْلَمْسذذِ ِم َفَ َلْسذذُ   َفَ ذذاَل: "َيذذا َهَكذذا َ  ٍّ  َهذذْ  َ  ٍّ  َقذذاَل: َهَتْيذذُ  َ ُسذذوَل هللِا َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم 
ْ  ِكذاهلِل ِمذْن َصل ْيَ ا " ُقْلُ : اَل. َقاَل: "ُقْم َفَص ِّ " َقاَل: َفُ ْمُ  َفَصل ْيُ  ُهم  َ َلْسُ   َفَ اَل: "َيا َهَكا َ  ٍّ  َتَعو  

ْنِه َواْلِ نِّ " َقاَل: َحذَياِطيُنا َقذاَل: "َنَعذْم " ُقْلذُ : َيذا َ ُسذوَل  ُقْلُ : َيذا َ ُسذوَل هللِا  َوِلإْلِْنذهِ  َح ِّ َحَياِطيِن اْرِ
اَلُ ا َقاَل: "َطْيٌ  َمْوُ،وٌ   َمْن َحاَء َهَق    َوَمْن َحذاَء َهْكهَذَ  " َقذاَل: ُقْلذُ : َيذا َ ُسذوَل هللِا  فَ  ذْوُم  هللِا  الص  الص 

ذذَمَقُةا َقذذاَل: "َهْ،ذذَعاٌف ُمَ،ذذاَعَفٌة " ا َقذذاَل: "َقذذْ ٌض ُمْ ذذِ ٌئ   وَ  ِعْنذذَم هللِا َمِ  ذذٌم " ُقْلذذُ : َيذذا َ ُسذذوَل هللِا  َفالص 
"ُقْلذُ : َيذا َ ُسذوَل هللِا  َهيُّ (5)  َهْو ِسذ ٌّ ِإَلذى َفِ يذ (4)ُقْلُ : َيا َ ُسوَل هللِا  َفَأيَُّها َهْفَ،ُ ا َقاَل: "َ ْهٌم ِمْن ُمِ ذ ٍّ 

ُلا َقذاَل: "آَمُم " ُقْلذذُ : َيذا َ ُسذذوَل هللِا  َوَنِبذأٌّ َنذذاَنا َقذاَل: "َنَعذذْم َنِبذأٌّ ُمَنل ذذٌم " َقذاَل: ُقْلذذُ : َيذذا  اْرَْنِبَيذاِء َنذذانَ  َهو 
ذا َغِفيذً ا "  َوَقذاَل َمذ  ً : "َطْمَسذَة  "   َعَحذ َ َ ُسوَل هللِا  َنِم اْلُمْ َسُلوَنا َقاَل: "َهاَلُت ِماَ ذٍة َوِكْ،ذَعَة َعَحذَ   َ م 
َهيَُّمذذا ُهْنذذِ َل َقذذاَل: ُقْلذذُ : َيذذا َ ُسذذوَل هللِا  آَمُم َهَنِبذذأٌّ َنذذاَنا َقذذاَل: "َنَعذذْم  َنِبذذأٌّ ُمَنل ذذٌم َقذذاَل: ُقْلذذُ : َيذذا َ ُسذذوَل هللِا  

 .(6)َعَلْيَ  هَْعَظُما َقاَل: "آَيُة اْلُكْ ِسأِّ )هللُا اَل ِإَلَ  ِإال  ُهَو اْلَ أُّ اْلَ يُّوُم("
 الرواية األولىتخريج 

  والبيه ذأ (8)ه مم من ط  ذق ي  ذم بذن هذا ون و   (7)هط    هبو ماوم الطيالسأ من ط  ق هبأ ماوم    
 وهبو ماوم (عن المسعومي ك  بن وا .     نالهما) ي  م بن ها ون (9)من ط  ق هبأ ماوم

  وا .عن هبأ همامة الكاهلأ بن  (10)والطب انأ من ط  ق ال اسم هبأ عبم ال  من     
                                                 

 7414 قم 581ش1( ونيا بن ال  ا  بن مليي .ت   ب الته يب البن     1)
 832 قم 175ش12هبو عم و  ته يب الته يب البن      ( وقي :2)
 317ش2المؤتلف والمطتلف للما  قطنأ.وقي  ال س اه  ( الطحطاو:3)
ينذون ب هذم ومحذذ ة ل لذة مالذ  وهذذو صذعب حذميم علذذى مذن  الذ  ارقذذالل. ( و هذم مذن م ذ : هي بذذ ل مذن ف يذ  رنذذ  4)

 1270 قم  40ش2فيض ال مي  ح   ال اما الصغي  للميناوي 
 قذم  40ش2( س  إلى ف ي : هي إس ا  بهذا إليذ  فهذأ هف،ذ  مذن العالنيذة لكعذمها عذن ال  ذاء. فذيض ال ذمي  للمينذاوي 5)

1270 
 255   الك   :  سو 21546 قم432-431ش35( مسنم ه مم 6)
 480 قم 384ش1( مسنم هبو ماوم الطيالسأ7)
 21552 قم  438-437ش35( مسنم ه مم 8)
 3238 قم  137ش5( حعب اريمان للبيه أ 9)
 361 قم  217ش8( المع م الكبي  للطب انأ10)
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 عن هبأ همامة الكاهلأ بلفظ مطتلف.  (1)وال اكم من ط  ق هبأ سالم ممطو  ال كحأ     
 دراسة رجال اإلسناد

  مذذا  سذذنة عبلد الللرحمن بللن عبللد هللا بللن عتبللة بللن عبللد هللا بللن مسللعود الكلوفي المسللعودي-     
 .(2)هذذ165وقي :سنة  هذذ  160
وعهمذان   (8)والع لذأ  (7)وه مذم  (6)وابذن نميذ   (5)وابن معذين  (4)وابن الممينأ  (3)وه   ابن سعم     

 .(10)وابن حاهين  (9)الما مأ
وقال ابن   (13)وقال النسا أ:ليه ك  كأه  (12)وقال ابن ط او:صموق   (11)وقال حعكة:صموق      
 .(14)صموق     :
   وهأ:ب غم ما  اء في  من تعمي  إال هن  هنا  كعض العل  نسب  إلي :قال الكا ت    
قال ي يى بن معذين:  وَقْلك  لما ي وي من ه اميت عنهم  غلط  فأ ال واية عن كعض ال وا  -1     
نان يغلط فيمذا يذ وي َعذْن عاصذم وسذلمة وارعمذو والصذغا   يططذئ ِفذأ  لذ   ويصذ ي لذ  مذا  "وقم

 وى عذن عاصذم وقذال ابذن المذمينأ:" قذم نذان يغلذط فيمذا   (15) وى عن اْلَ اِسم ومعن وحيوط  الككا "

                                                 

 3033 قم  288ش2( المستم   على الص ي ين لل اكم 1)
  3313 قم 344ش1( ت   ب الته يب البن    2)
 2620 قم  346ش6( الطك ا  الكب ى البن سعم 3)
 40 قم  34ش7( سي  هعالم النكالء لل هبأ 4)
 3872 قم  222ش17( ته يب الكمال للم ي 5)
 3233 قم  633ش1( الكاحف لل هبأ 6)
 40 قم  34ش7( سي  هعالم النكالء لل هبأ 7)
 12 قم  138ش1( اله ا  للع لأ 8)
 3872 قم  223ش17( ته يب الكمال للم ي 9)
 778 قم  143ش1( اله ا  البن حاهين 10)
 40 قم  34ش7( سي  هعالم النكالء لل هبأ 11)
 212ش6( ته يب الته يب البن     12)
 3233 قم  633ش1( الكاحف لل هبأ 13)
 3313 قم  344ش1( ت   ب الته يب البن     14)
 1607 قم  333ش3( تا  خ ابن معين ) واية المو ي( 15)
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وعن َقْلك  لل واية قال ي يى بن معين:" ه اميه  عن ارعمو م لوكة وعن َعبم   (1)ْبن بهملة  وسلمة"ا
 .(2)الَمِل  هي،ًا"

ذذئ ه ذذم مذذن العلمذذاء المسذذعومي فذذأ   ميهذذ  هنذذا عذذن هبذذأ عمذذ  الممحذذ أ : قللال الباحللث     ولذذم ُيططِّ
 ال واية عن .

وقذم تحذمم ابذن  ف م ه ما العلماء علذى اطتالطذ  فذأ آطذ  عمذ ا   ما نسب إلي  من االطتالف-2     
 .(3) كان فأ  ل  و هى هْن يت    ميه  قال:" اطتلط  ميه  فلم يتمي  فاست ق الت  "

 المنان  وارحطاص: لكن ال،اكط فأ  ل  ال مان  قال الباحث:     
آط  ما  قال ي يى بن سعيم:" هذذ 158 : فيبمو هن  العلماء امتنعوا عن ارط  من  سنةأمَّا الزمان     

" ونذان عبذم هللا بذن عهمذان  لذ  58ل ي  المسعومي سذنة سذكا هو همذان وه بعذين هذم ل يتذ  كمنذة سذنة "
:"تغي  قبذ  موتذ  كسذنة هو همذا هبذو  ذاتم ف ذال  (4)العام معأ وعبم هللا بذن مهذمي فلذم يسذأل  عذن حذأء"

وقذم نذان يسذي ًا  همذا آطذ  سذنتين  58ة اطتالطذ  نذان سذنة  معذًا بذين ال ذولين إن  بمايذ قل : (5)سنتين"
 من عم ا ف م ا مام واحتم اطتالط .

قذال  ومن سما من  فأ الكوفذة والكصذ   فصذ يي  : فمن سما من  فأ كغمام فمطتلط أمَّا المكان     
 .(6)إنما اطتلط المسعومي بكغمام ومن سما من  كالكوفة والكص   فسماع   يم"هبو نعيم:"

ي  م بن ها ون عن  وهو مطتلط  قال  وابن مهمي  وعاصم  :فسما  هبأ الن،  أمَّا األشخاص     
ه مم:"سذما  َهِبذأ الن،ذ  وعاصذذم وهذؤالء مذن المسذذعومي كعذمما اطذتلط  إال هنهذذم ا تملذوا السذما  منذذ  

 .(7)فسمعوا"
ه مذم  قال:سذما  سما  ونيا من المسعومي قميم قب  االطتالف وقم نص على  لذ  :قال الكا ت    

 الي،  االطتالف هنا. فال اوي إ ن ه ة و  (8)ونيا من المسعومي كالكوفة قميم
 : الطالصة فأ ال اوي هن  ه ة.قال الكا ت    

                                                 

 5355 قم  213ش10غمام لططيب الكغمامي ( تا  خ ك1)
 2105 قم  423ش3( تا  خ ابن معين ) واية المو ي( 2)
 585 قم  48ش2( الم  و ين البن  كان 3)
 430 قم  211ش6( ته يب الته يب البن     4)
 430 قم  211ش6( ته يب الته يب البن     5)
 575 قم  325ش1( العل  ومع فة ال  ال ر مم 6)
 40 قم  34ش7هعالم النكالء لل هبأ ( سي  7)
 575 قم  325ش1( العل  ومع فة ال  ال ر مم 8)
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و نذذ ا ابذذن  كذذان فذذأ   (1): قذذال البطذذا ي: لذذم يذذ ن  سذذماعًا مذذن هبذذأ   ُعَبْيللِد ْبللِن اْلَخْشللَخا ِ -     
وقذذذذال عنذذذذ  ابذذذذن   (4)و نذذذذ ا الذذذذ هبأ فذذذذأ المغنذذذذأ فذذذذأ ال،ذذذذعفاء  (3)الذذذذما  قطنذذذذأ و،ذذذذعف   (2)اله ذذذذا 

 .(5)   :"لين"
فمعذ وف تسذاه   همذا توهيذق ابذن  كذان لذ   الذ ا ي مذن هقذوال العلمذاء هن ذ  ،ذعيف  :قال الكا ذت     

 ابن  كان فأ  ل .
 الحديث إسناد الحكم على

وعبيذذذم بذذذذن  الممحذذذذ أ وهمذذذا هبذذذذو عمذذذ   لو ذذذوم  او ذذذذين ،ذذذعيفين فيذذذذ   إسذذذنام ال ذذذميت ،ذذذذعيف      
 الطحطاو.

))))) ))))) 
 الرواية الثانية:     
 قال ابن  كان   م  هللا:    
ق ذِة َواْبذُن ُقتَ      ِ اْلَ ط ذاُن ِكال   ْيَكاِنأُّ َواْلُ َسذْيُن ْبذُن َعْبذِم َّللا  ْيَكذَة َوالل ْفذُظ ِلْلَ َسذِن "َهْطَبَ َنا اْلَ َسُن ْبُن ُسْفَياَن الح 
ي َعذذْن َهِبذذأ َقذذاُلوا  َهَنا َهِبذذأ َعذذْن َ ذذمِّ ذذاِنأُّ َقذذاَل َ ذذم  َهَنا ِإْبذذَ اِهيُم ْبذذُن ِهَحذذاِم بذذن ي يذذى بذذن ي يذذى بذذن اْلَغس  َ ذذم 

ِ َصذذل ى َّللا ُ َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم  َ ذذالِ  (6)ِإْمِ  ذذَه اْلَطذذْواَلِنأِّ  ٌه َعذذْن َهِبذذأ َ  ٍّ َقاَل:"َمَطْلذذُ  اْلَمْسذذِ َم  َفذذِيَ ا َ ُسذذوُل َّللا 
ن  َتِ ي َتُ  َ ْنَعَتاِن  َفُ ْم َفاْ َنْعُهَما»َوْ َمُا  َقاَل:    َقاَل: َفُ ْمذُ  َفَ َنْعُتُهَمذا  « َيا َهَكا َ  ٍّ ِإن  ِلْلَمْسِ ِم َتِ ي ًة  َواِ 

اَلِ   ِ  ِإن َ  َهَمْ َتِنأ ِكالص  اَلُ ا  َقاَل:  ُهم  ُعْمُ  َفَ َلْسُ  ِإَلْيِ   َفُ ْلُ : َيا َ ُسوَل َّللا  َطْيُ  َمْوُ،وٍ   »َفَما الص 
ِ  َهيُّ اْلَعَمذذِ  َهْفَ،ذذُ ا  َقذذاَل: « اْسذذَتْكِهْ  َهِو اْسذذَتِ     ِ  َوِ َهذذاٌم ِفذذأ »  َقذذاَل: ُقْلذذُ : َيذذا َ ُسذذوَل َّللا  ِإيَمذذاٌن ِكذذا  

ِ  َفذذَأيُّ اْلُمذذْؤِمنِ « َسذذِبيِ  َّللا ِ  ُقْلذذُ : َيذذا « َهْ َسذذُنُهْم ُطُلً ذذا»يَن َهْكَمذذُ  ِإيَماًنذذاا  َقذذاَل:   َقذذاَل: ُقْلذذُ : َيذذا َ ُسذذوَل َّللا 
ِ  َفَأيُّ اْلُمْؤِمِنيَن َهْسَلُما  َقاَل:  ِ  « َمذْن َسذِلَم الن ذاُه ِمذْن ِلَسذاِنِ  َوَ ذِماِ »َ ُسوَل َّللا    َقذاَل: ُقْلذُ : َيذا َ ُسذوَل َّللا 

ذذاَلِ  َهْفَ،ذذُ ا  َقذذاَل:  ِ  َفذذَأيُّ اْلِهْ ذذَ ِ  َهْفَ،ذذُ ا  َقذذاَل: « ُ ُنذذو ِ ُطذذوُل الْ »َفذذَأيُّ الص    َقذذاَل: ُقْلذذُ : َيذذا َ ُسذذوَل َّللا 
ذذذيَِّ ا ِ » ذذذَياُما  َقذذذاَل: « َمذذذْن َهَ ذذذَ  الس  ِ  َفَمذذذا الصِّ ِ »  َقذذذاَل: ُقْلذذذُ : َيذذذا َ ُسذذذوَل َّللا  َفذذذْ ٌض  ُمْ ذذذِ ٌئ  َوِعْنذذذَم َّللا 

ِ  َفذذَأيُّ اْلِ َهذذاِم َهْفَ،ذذُ ا  َقذذاَل:   َقذذاَل: ُقْلذذُ : َيذذا « َهْ،ذذَعاٌف َنِهيذذَ  ٌ  َمذذْن ُعِ ذذَ  َ ذذَواُمُا  َوهُْهِ  ذذَق »َ ُسذذوَل َّللا 
ذَمَقِة َهْفَ،ذُ ا  َقذاَل: « َمُم ُ  ِ  َفذَأيُّ الص  ُقْلذُ : َيذا « َ ْهذُم اْلُمِ ذ ِّ ُيَسذ ُّ ِإَلذى َفِ يذ ٍ »  َقاَل: ُقْلُ : َيذا َ ُسذوَل َّللا 

                                                 

 1456 قم 447ش5( التا  خ الكبي  للبطا ي 1)
 4230 قم  136ش5( اله ا  البن  كان 2)
 132 قم  65ش7( ته يب الته يب البن     3)
 3360 قم  413ش2( المغنأ فأ ال،عفاء لل هبأ4)
 4371 قم 376ش1بن     ( ت   ب الته يب ال5)
 3115 قم  283ش1( عا   هللا بن عبم هللا.ت   ب الته يب البن     6)
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ِ  َفذذَأيُّ َمذذا ذذَماَواُ  »هُذذم   َقذذاَل: « آَيذُة اْلُكْ ِسذذأِّ »َهْنذذَ َل َّللا ُ َعَلْيذذَ  هَْعَظذذُما  َقذذاَل:  َ ُسذوَل َّللا  َيذذا َهَكذذا َ  ٍّ  َمذذا الس 
ذذذْكُا َمذذذَا اْلُكْ ِسذذذأِّ ِإال  َنَ ْلَ ذذذٍة ُمْلَ ذذذاٍ  ِكذذذَأْ ٍض َفذذذاَلٍ  َوَفْ،ذذذُ  اْلَعذذذْ ِو َعَلذذذى اْلُكْ ِسذذذأِّ َنَفْ،ذذذِ  اْلَفذذذ اَلِ  َعَلذذذى الس 

ِ  َنِم اْرَْنِبَياُءا  َقاَل: « َ ْلَ ةِ الْ  ِ  « ِماَ ُة َهْلٍف َوِعْحُ وَن َهْلًفا»  َقاَل: ُقْلُ : َيا َ ُسوَل َّللا  ُقْلُ : َيا َ ُسذوَل َّللا 
 .(1)"... و ن   ميهًا مطوالً   «َهاَلُت ِماَ ٍة َوَهاَلَهَة َعَحَ  َ م ا َغِفيً ا»َنِم ال ُُّسُ  ِمْن َ ِلَ ا  َقاَل: 

 تخريج الرواية الثانية
 عن هبأ    بن وا "مطتص ًا".  (2)هط    الطب انأ من ط  ق ابن عا       
 عن إب اهيم بن هحام ك  بن وا.  (3)من ط  ق ه مم بن هنه بن مال   وهبو نعيم االصبهانأ    
 ك  كمهل . (4)وهبو ال سن الهيهمأ من ط  ق ال سن بن سفيان الحيكانأ    

 جال اإلسناددراسة ر 
 .(6)والطب انأ  (5)وه   ابن  كان : إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني-     
ال ت ذذمت عذذن إبذذ اهيم بذذن هحذذام بذذن ي يذذى   يذذت قذذال ربذذأ   عذذة:" ،ووصذذف  هبذذو  ذذاتم كالكذذ اب     

   فيذ  فذي ا فيذ  فينأ   هب  إلى ق  ت  وهط ج إلى  نتاكًا  عم هن   سمع  من سعيم بن عبم الع    فنظ
ذذيكاِنأّ    (7)ه اميذذت ،ذذم   عذذن   ذذاء بذذن هبذذأ سذذلمة وعذذن ابذذن حذذو ب وعذذن ي يذذى بذذن هبذذأ عمذذ و الس 

فنظذذ   إلذذى  ذذميت فاست سذذنت  مذذن  ذذميت ليذذت بذذن سذذعم عذذن ع يذذ  ف لذذ  لذذ  ا نذذ  هذذ ا ف ذذال  ذذمهنا 
سذو م  و هيذ  فذأ نتاكذ  ه اميذت عذن  -كالكسذ  -سعيم بن عبم الع    عن ليت ابن سعم عذن ع يذ  

هذ ا ه اميذت سذو م  بن عبم الع    عن مغي   و صين قم هقلبها على سعيم بن عبم الع  ذ  ف لذ  لذ :ا
 .(8)وهظن  لم يطلب العلم وهو ن اب" -نا سعيم بن عبم الع    عن سو م  بن عبم الع    ف ال:ا

نيذم قذال:" صذمق وقم هكم ما  هب إلي  هبو  اتم بوصف  رب اهيم ن اب  علأ بن ال سين بذن ال      
  (9)هبو  اتم  ينكغأ هْن ال ُيَ م ت عن "

                                                 

 361 قم  76ش2( ص يي ابن  كان 1)
 1373 قم  154ش3( مسنم الحاميين للطب انأ2)
 166ش1(  لية ارولياء لألصبهانأ 3)
 14 قم 54-53-52ش1( موا م الظمآن إلى  وا م ابن  كان ربأ ال سن الهيهمأ4)
 244 قم 73ش1( مي ان االعتمال لل هبأ5)
 537 قم  268ش7( تا  خ ممحق البن عساك 6)
كفتي السين المهملة وسذنون اليذاء المن وطذة بن طتذين مذن ت تهذا وكعذمها كذاء من وطذة بوا ذم  وفذأ آط هذا  ( الَسْيكانى:7)

 2223 قم  332ش7نأ نون كعم ارلف  ه ا النسكة إلى سيكان وهو كطن من  مي .ارنساب للسمعا
 463 قم 142ش2( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 8)
 463 قم 142ش2( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 9)
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 (1)وقال عن  هبو   عة :"ن اب" 
همذذا كالنسذذكة لتوهيذذق ابذذن  كذذان ف ذذم   ل فذذأ الذذ اوي هن ذذ  ه ذذم المتذذ ونينطالصذذة ال ذذو  :قذذال الكا ذذت     

بذن هحذام ه ذم الصذواب: إبذ اهيم ابن  كان لم يصب فذأ  لذ  قذال:  تع ك  ال هبأ فأ المي ان مبينًا هن  
 .(2)المت ونين ال ين محاهم ابن  كان  فلم يصب"

 من الطامسة. ِهَشاِم بن يحيى بن يحيى-     
وقالِ َهْ َمم: ِهَحام بذن ي يذى   (5)صالي ال ميت :وقال هبو  اتم  (4)والطب انأ  (3)وه   ابن  كان     

 .(6)الغسانأ َما ه ى ِكِ  َكْأسا"
 ول فأ ال اوي هن   صموق.طالصة ال  :قال الكا ت     
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

 الحديثإسناد الحكم على 
 لو وم  اوي مت و  هو إب اهيم بن هحام بن ي يى . ؛ ماً  إسنام ال ميت ،عيف     

))))) ))))) 
ذذاء ِمذذْن َ اِ  اْلَ ذذْ نِ »)ه( َوِفيذذِ        ذذ« ِإن  َّللا َ َتَعذذاَلى َلَيذذِمين  الَ م  اء: ال ِتذذأ اَل َقذذْ ن َلَهذذا  وَ ذذِمي: َهْي الَ م 
 .(7)َيْ  ي 

 (34الحديث رقم )
 قال ارمام ه مم   م  هللا:    
َهَنا َهُبذو َعذاِم ٍ      ذٍم  َعذِن اْلَعذاَلِء ْبذذِن َعْبذِم الذ  ْ َمِن  َعذْن َهِبيذِ   َعذذْن (8)"َ ذم  َهَنا ُ َهْيذٌ  َيْعِنذذأ اْبذَن ُمَ م    َ ذم 

ذاُ  الْ  َهِبأ ُهَ ْ َ َ   ن  اْلُ ُ ذوُق ِإَلذى هَْهِلَهذا  َ ت ذى ُتَ ذاَم الح  ذاُء َعِن الن ِبأِّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسذل َم:" َقذاَل: َلتُذَؤمُّ َ م 
اِ  اْلَ ْ َناِء َيْوَم اْلِ َياَمِة "  .(9)ِمَن الح 

 تخريج الحديث
                                                 

 133 قم 53ش1( ال،عفاء والمت ونون البن ال و ي 1)
 3514 قم  378ش4( مي ان االعتمال لل هبأ 2)
 16171 قم 232ش3( اله ا  البن  كان 3)
 537 قم  268ش7ك ( تا  خ ممحق البن عسا4)
 270 قم 70ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 5)
 283 قم 258ش1( سؤاال  هبو ماوم لإلمام ه مم 6)
 300ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت وااله  البن ارهي  7)
 4133 قم 364ش1( هبو عام : عبم المل  بن عم و ال يسأ الع مي ت   ب الته يب البن    8)
 8288 قم  43ش14( مسنم ه مم 9)
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هم من ط  ق حعكة بن ال  اج عن العذالء بذن هالهت  (3)والاللكا أ (2)وابن  كان  (1)هط    ه مم     
 عبم ال  من بن يع وب ك  بن وا.

 عن العالء ك  بن وا. (4)والبطا ي فأ ارمب المف م من ط  ق إسماعي  بن  عف     
 عن هبأ ه    . (5)وهبو كن  المينو ي من ط  ق ي يى بن ع ي     
 بن وا .عن هبأ ه      (6)والطب انأ من ط  ق نهي  بن عبيم    

 دراسة رجال اإلسناد
 . (7)هذذ162ما  سنة  هبو المن   الط اسانأ   زهير بن محمد التميمي-     
وم  :"م ذذذذا ب  (10)وم  :"مسذذذذت يم ال ذذذذميت"(9)وقذذذذال مذذذذ  :"ال كذذذذأه كذذذذ "  (8)قذذذذال عنذذذذ  ه مم:"ه ذذذذة"      

همذا  وايذذة هصذذ ابنا  ومذذ   :" فذأ  وايذذة الحذاميين عذذن  هيذ  يذذ وون عنذ  منذذاكي  هذم قذذال:  (11)ال ذميت"
 عن  فمست يمة.

 وعهمذذذان الذذذما مأ ،(14)  ومذذذ   :"،ذذذعيف"(13)ي يذذذى بذذذن معذذذين وقذذذال مذذذ  :"ال كذذذأه كذذذ " (12)ووه ذذذ     
و نذذذذذذ ا ابذذذذذذن  كذذذذذذان فذذذذذذأ اله ذذذذذذا  و ام:"يططذذذذذذئ   (15)وصذذذذذذالي بذذذذذذن م مذذذذذذم قاال:"ه ذذذذذذة"  و اما"صذذذذذذموق"

                                                 

 7204 قم  137ش12( مسنم ه مم 1)
 7363 قم  364ش16( ص يي ابن  كان 2)
 2228 قم 1254ش6( ح   هصول اعت ام هه  السنة وال ماعة لاللكا أ 3)
 183 قم 74ش1( ارمب المف م للبطا ي 4)
 3102 قم 201ش7( الم السة و واه  العلم 5)
 5477 قم  335ش5( المع م اروسط 6)
 2043 قم  217ش1  ب الته يب البن    ( ت 7)
 416ش3( ته يب الكمال للم ي 8)
 228 قم 233ش1( سؤاال  هبو ماوم لإلمام ه مم9)
 2675 530ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 10)
 123ش13( تا  خ ممحق البن عساك  11)
 4752 قم 354ش4( تا  خ ابن معين  واية المو ي 12)
 30ش1بن م   ( تا  خ ابن معين  واية ا13)
 543 قم  32ش2( ال،عفاء الكبي  للع يلأ14)
 645 قم  343ش3( ته يب الته يب البن     15)
 8007 قم  337ش6( اله ا  البن  كان16)
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  وقذال هبذو  اتم:"م لذ  (2)فذأ هسذامأ ال،ذعفاء   و ن ا هبو   عذة(1)وقال الع لأ :" ا   ال ميت"    
الصمق وفأ  فظ  سوء ونذان  ميهذ  كالحذام هننذ  مذن  ميهذ  كذالع اق لسذوء  فظذ  فمذا  ذمت كذ  مذن 

 .(3) فظ  ففي  هغاليط وما  مت من نتك  فهو صالي"
 وقذال فذأ مو،ذا آطذ :" لذيه (5):"ليه كال وي"وقال فأ مو،ا آط  (4)وقال النسا أ:" ،عيف"     

 وقال يع وب بن حيكة :"صموق صالي ال ميت". (6)ك  كأه"
رن فذذأ  : الطالصذذة فذذأ الذذ اوي هن ذذ  ه ذذة  إال هن ذذ  ُ،ذذعِّف فذذأ  وايتذذ  عذذن الحذذاميين قذذال الكا ذذت     

نا فأ ه ا ال واية  تى قال كع،هم: هو  هيُ  آطُ  غي  ه ا. وه  وايت  عنهم وقع  كعض المناكي  
وهذ ا مذا هكذما البطذا ي قال:"مذا  الملذ  بذن عمذ و ال يسذأ  ولذيه حذامأ  وهو عبذم  ي وي عن  كص ي 

 .(7) وى عن  هه  الحام فين  مناكي  وما  وى عن  هه  الكص   فين  ص يي"
 .(8).سك   ت  مت العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي-     
 فين ذ  ينذون ،ذعيفًا  لذم يتذاكا عليهذا ال ا ي فأ ال اوي هن   ه ة إال إ ا انف م ب وايا   :قال الباحث     

.وهذ ا ال ذميت لذ  متاكعذا  (9)وقم قال الطليلأ:"ممنأ مطتلذف فيذ  رن ذ  ينفذ م كأ اميذت ال يتذاكا عليهذا"
 فهو ه ة. قم ه  ل    (10)وحواهم  ن   فأ تط  ج ال ميت  فتكون العلة الوهم التأ  ن ها ابن    

 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     
 الحديث إسناد علىالحكم 

حذعيب ار نذؤوف  وقذم صذ    مذن العلمذاء: رن  ميا  وات  من اله ا   إسنام ال ميت ص يي      
 (11)وقاال:" إسناما ص يي على ح ف مسلم" وعامل م حم 

))))) ))))) 

                                                 

 464 قم  166ش1( اله ا  للع لأ 1)
 112 قم  618ش2( ال،عفاء ربأ   عة 2)
 2675 530ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 3)
 2018 قم 418ش3للم ي ( ته يب الكمال 4)
 218 قم  43ش1( ال،عفاء والمت ونون للنسا أ 5)
 2018 قم  418ش3( ته يب الكمال للم ي 6)
 2017 قم  418ش3( ته يب الكمال للم ي 7)
 (2( فأ  ميت  قم )8)
 336 قم  187ش8( ته يب الته يب البن     9)
 5247 قم  435ش1( ت   ب الته يب البن     10)
 8288 قم  43ش14 ( مسنم ه مم11)
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ذذٌة َ ْعذذَم »]هذذذ[ َوِفيذذِ        ِ َصذذل ى َّللا ُ َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم ُ م  ذذة ِمذذْن َحذذَعِ  ال  ْهِه:َمذذا َسذذَ ط « َنذذاَن ِل سذذول َّللا  الُ م 
 .(1)َعَلى الَمْنِنبين

 (35الحديث رقم )
 قال ابن ال عم   م  هللا:     
َهِنأ َعِلأُّ ْبُن ُمْسِلِم الطُّوِسأُّ  نا ُمَ م ُم ْبُن اْلَ اِسِم اْرََسِميُّ  نا ُحْعَكةُ         (3) َعْن َعْبِم اْلَعِ   (2)"َ م 

ِ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم ُ م ٌة َ ْعَمٌ " َعْن َهَنهٍ   .(4)َقاَل:"َناَنْ  ِلَ ُسوِل َّللا 
 تخريج الحديث

    نالهما عن م مم بذن ال اسذم(5)وها ون بن سفيان     الب ا  من ط  ق م مم بن مسنينهط       
 ك  كمهل .

 ك  كمهل . عن م مم بن ال اسم   (6)والطب انأ من ط  ق م مم بن مسنين    
 دراسة رجال اإلسناد

 متفق على ت،عيف . محمد بن القاسم األسدي-    
 بقية رجال اإلسناد ثقات.- 

 الحديث إسناد الحكم على
ليه لل ميت لو وم م مم بن ال اسم ارسمي في   وهو ،عيف  مًا  و   إسنام ال ميت ،عيف    

 ون ل  ليه لل ميت حواهم.  متاكعا  إال من ط    
))))))))) ) 

ِ َصذذل ى َّللا ُ َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم       َقاَلْ :وَقذذْم »َوِمْنذذُ  َ ذذِميُت َعاِ َحذذَة َ ِ،ذذَأ َّللا ُ َعْنَهذذا ِ ذذيَن َبَنذذى ِبَهذذا  سذذوَل َّللا 
 .(7)َهْي َنُه  . والُ َمْيَمة. َتْصغي  الُ م ة« َوَفْ  ِلأ ُ َمْيَمة

 (36الحديث رقم )
      

                                                 

 300ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  1)
 2730 قم  266ش1( حعكة بن ال  اج بن الو م العتكأ ت   ب الته يب البن     2)
 4035 قم  357ش1( عبم الع    بن ُ َفْيا ارسمي.ت   ب الته يب البن     3)
 1440 قم  217ش1( مسنم علأ بن ال عم ال وه ي 4)
 6410 قم  70ش13( مسنم الب ا  5)
 2177 قم  344ش2( المع م اروسط للطب انأ 6)
 300ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  7)
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   م  هللا:قال ارمام البطا ي       
َهَنا َعِلذذأُّ ْبذذُن ُمْسذذِهٍ   َعذذْن ِهَحذذامٍ       َهِنأ َفذذْ َوُ  ْبذذُن َهِبذذأ الَمْغذذَ اِء  َ ذذم    َعذذْن َهِبيذذِ   َعذذْن َعاِ َحذذَة (1)"َ ذذم 

َ ِنذذأ الن ِبذذأُّ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َوَهَنذذا ِبْنذذُ  ِسذذ ِّ ِسذذنِ »َ ِ،ذذَأ َّللا ُ َعْنَهذذا  َقاَلذذْ :  يَن  َفَ ذذِمْمَنا الَمِميَنذذَة َتَ و 
ذأ ُهمُّ  ُ  ذأ َفَنَ ْلَنا ِفأ َبِنأ الَ اِ ِت ْبذِن َطذْ َ ٍج  َفُوِعْنذُ  َفَتَمذ  َق َحذَعِ ي  َفذَوَفى ُ َمْيَمذًة َفذَأَتْتِنأ ُهمِّ نِّ وَمذاَن  َواِ 

ا ُتِ  ذذُم ِبذذأ َفَأَطذذَ ْ  ِبَيذذِمي َ ت ذذى َلِفذذأ ُهْ ُ وَ ذذٍة  َوَمِعذذأ َصذذَواِ ُب ِلذذأ  َفَصذذَ َطْ  ِبذذأ َفَأَتْيُتَهذذا  اَل َهْمِ ي َمذذ
ذأ َرُْنِهذُج َ ت ذى َسذَنَن َكْعذُض َنَفِسذأ  هُذم  َهَطذَ ْ  َحذْيً ا ِمذْن َمذاٍء َفَمَسذ نِّ اِ   َواِ  َ ْ  ِكذِ  َهْوَقَفْتِنأ َعَلى َكاِب الذم 

اَ   َفِيَ ا ِنْسَوٌ  ِمَن اَرْنَص  اِ  ِفأ الَبْيِ   َفُ ْلَن َعَلذى الَطْيذِ  َوالَبَ َنذِة  َوَعَلذى َوْ ِهأ َوَ ْهِسأ  ُهم  َهْمَطَلْتِنأ الم 
ِ َصذذل ى هللُا  َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َطْيذذِ  َطذذاِ ٍ   َفَأْسذذَلَمْتِنأ ِإَلذذْيِهن   َفَأْصذذَلْ َن ِمذذْن َحذذْأِنأ  َفَلذذْم َيُ ْعِنذذأ ِإال  َ ُسذذوُل َّللا 

 .(2)«ٍ  ِبْنُ  ِتْسِا ِسِنينَ ُ،ً ى  َفَأْسَلَمْتِنأ ِإَلْيِ   َوَهَنا َيْوَم ِ 
 تخريج الحديث

 عن هحام بن ع و  ك  بن وا . (3) مام بن هسامة هبو هسامة هط    مسلم من ط  ق      
 دراسة رجال اإلسناد

 .(4)هذذ225  هكا ال اسم َفْرَوُة ْبُن َأِبي الَمْغَراِء فروة-     
 .(6)طنأ:"ه ة"وقال عن  الما  ق  (5) ن ا ابن  كان فأ اله ا     
 .(8)  ون ل  ابن    (7)وقال هبو  اتم :صموق     
 فذ و  وقذم تذاكا  مذام بذن هسذامة  و  ت ذأ  ميهذ  الذى م تكذة الصذ يي  هذو صذموق  :قال الكا ت    

 التط  ج. فأ سبق نماعن هحام بن ع و   بن المغ اء فأ  وايت  ه ا ال ميت ا
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

))))) ))))) 
 

                                                 

 7237 قم 573ش1( هحام بن ع و  بن ال بي  بن العوام ارسمي ت   ب الته يب البن     1)
 3834 قم  55ش5أِّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َعاِ َحة َ ( ص يي البطا ي   المناقب َكاُب َتْ ِو ِج الن بِ 2)
ِغيَ   َ 3)  1422 قم  1038ش2( ص يي مسلم   الننا  َكاُب َتْ ِو ِج اْرَِب اْلِكْنَ  الص 
 5330 قم  445ش1( ت   ب الته يب البن     4)
 14301 قم  11ش3( اله ا  البن  كان 5)
 433 قم  265ش8( ته يب الته يب البن     6)
 473 قم  83ش7( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 7)
 5330 قم  445ش1( ت   ب الته يب البن     8)
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ِ َصذذذل ى َّللا ُ َعَلْيذذذِ  َوَسذذذل َم ِكَسذذذَفْ َ َلٍة »)هذذذذ( َوِفذذذأ َ ذذذِميِت َطْلَ ذذذَة َ ِ،ذذذَأ َّللا ُ َعْنذذذُ         َمذذذى إلذذذأ  َ ُسذذذوُل َّللا 
ُ  صالَ   وَنحاط « وقال: موننها فينها ُتِ مُّ الفؤام  .(1)هى ت  ي. َوِقيَ  َتْ َمع  وُتَكمِّ

 (37الحديث رقم )
 ابن ما     م  هللا:قال ارمام      
َهَنا ُنَ ْيُب ْبُن َ اِ ٍب  َعْن َهِبأ َسِعيٍم  َعْن َعْبمِ      َهَنا ِإْسَماِعيُ  ْبُن ُمَ م ٍم الط ْلِ أُّ َقاَل: َ م  اْلَمِلِ   "َ م 

َبْيِ يِّ  َعْن َطْلَ َة  َقاَل: َمَطْلُ  َعَلى الن ِبذأِّ َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم: ُموَنَنَهذا  »َفَ ذاَل:  (2)َوِبَيذِمِا َسذَفْ َ َلةٌ  ال ُّ
 .(3)«َيا َطْلَ ُة  َفِين َها ُتِ مُّ اْلُفَؤامَ 

 تخريج الحديث
نالهمذذا مذذن ط  ذذق طل ذذة بذذن ي يذذى عذذن هبيذذ  عذذن  ما)طل ذذة بذذن  (5)وال ذذاكم (4)هط  ذذ  البذذ ا      

 كمهل . عبيم هللا(
نالهما من ط  ق موسذى بذن طل ذة هبي )طل ذة بذن  (7)وهبو ،ياء الم مسأ  (6)وهط    الطب انأ    

 عبيم هللا( بن وا.
 دراسة رجال اإلسناد

للٍد الطَّْلِحللي  -        (9)وقذذال عنذذ  هبذذو  ذذاتم ،ذذعيف  (8)َوه َ ذذُ  اْبذذن  َكذذان ومطذذين :ِإْسللَماِعيُل ْبللُن ُمَحمَّ
 .(10):"صموق يهم"وقال ابن    

 ق.: ال اوي فأ ه سن ه وال  صمو قال الكا ت     
.و  وهبو سعيم  وهم ن يب بن  ا ب  م اهي     ثالثة من رجال الحديث-     َبْيِ يِّ  َعْبِم اْلَمِلِ  ال ُّ

                                                 

 301-300ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  1)
َفْ َ ُ : هَمٌ  َمْعُ وٌف  قاَل َهُبذو َ ِنيَفذَة: نِهيذٌ  ِفذأ ِكذالِم الَعذَ ِب  َقذاِكٌض  ُمَ ذوٍّ 2) ُمذِم ٌّ ُمَحذ ٍّ ِللط عذاِم  ُمَسذنٌِّن ِلْلَعَطذِو   ( الس 

َ  وُهْطِ َج َ ك ُة  وُ ِعَ  َمناَنُ  َعَسذٌ  وُطذيَِّن  وُحذِوَي ِفذأ الُفذْ ِن.  معذ : َسذفاِ ُج   واِ  ا ُهِكَ  َعلى الط عاِم هْطَلَق  وَهْنَفُعُ  َما ُقوِّ
  قذال الكا ذت: يطلذق 203ش23ِ ٌ . تذاج العذ وه مذن  ذواه  ال ذاموه لل بيذمي اْلواِ َمُ  ِبَهاٍء  وَتْصِغيُ ها ُسَفْيِ ٌج  وُسذَفيْ 

 على السف    اليوم الكمه ى هو ارن اص.
 3363 قم  1118ش2( سنن ابن ما     ارطعمة َكاُب َهْكِ  الهَِّما ِ 3)
  163ش3( مسنم الب ا  4)
 5532 قم  418ش3( المستم   على الص ي ين لل اكم 5)
 213 قم  117ش1بي  للطب انأ ( المع م الك6)
 838 قم  33ش3( ار اميت المطتا   مما لم يط    البطا ي ومسلم فأ ص ي هما ربأ ،ياء الم مسأ 7)
 638 قم  86ش1( المغنأ فأ ال،عفاء لل هبأ 8)
 661 قم  135ش2( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 9)
 446 قم 103ش1( ت   ب الته يب البن     10)
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 الحكم على الحديث
وهمذا متاكعذا  ال ذميت التذأ   إسنام ال ميت ،عيف  مًا لو وم هالهة  وا  في  ،ذعفاء وم اهيذ      

فالمتاكعذة عنذم البذ ا  وال ذاكم  تطلذو مذن ،ذعف  رن  ال متاكعذة منهذا سك   فأ التط  ج ال يف   بها 
ذذذام  وهمذذذا المتاكعذذذة عنذذذم  هبذذذو  ذذذاتم  نمذذذا قذذذال (1)وهذذذو"منن  ال ذذذميت" مذذذن ط  ذذذق َعْبذذذِم الذذذ  ْ َمِن ْبذذذِن َ م 

وقذم قذال  فهأ هي،ا ،عيفة لو وم ي يى بن ُعْهَمان بن َصالي فيهذا  وهبأ ،ياء الم مسأ  الطب انأ 
 .(3)ارلكانأ وممن ،عف ال ميت من العلماء:  (2)عن  هبو  اتم: تكلموا في 

))))) ))))) 
 .(5)«َفِين َها ُتِ مُّ ُفؤاَم اْلَمِ  ضِ »  (4)]هذ[ َوِمْنُ  َ ِميُت َعاِ َحَة َ ِ،َأ َّللا ُ َعْنَها ِفأ الت ْلِبينة     

 (38الحديث رقم )
 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهَنا ِ ك اُن        َهْطَبَ َنذا ُيذوُنُه ْبذُن َيِ  ذَم  َعذْن ُعَ ْيذٍ   َعذِن اْبذِن ِحذَهاٍب  (6)ْبُن ُموَسى  َهْطَبَ َنذا َعْبذُم َّللا ِ "َ م 

َلذذى الَهاِلذذِ   َعذذْن ُعذذْ َوَ   َعذذْن َعاِ َحذذَة َ ِ،ذذَأ َّللا ُ َعْنَهذذا: َهن َهذذا َناَنذذْ  تَذذْأُمُ  ِكذذالت ْلِبيِن ِلْلَمذذِ  ِض َوِلْلَمْ ذذُ وِن عَ 
ِ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َيُ ذذوُل: َونَ  ذذأ َسذذِمْعُ  َ ُسذذوَل َّللا  ِإن  الت ْلِبيَنذذَة ُتِ ذذمُّ ُفذذَؤاَم الَمذذِ  ِض  »اَنذذْ  َتُ ذذوُل: ِإنِّ

 .(7)«َوَتْ َهُب ِبَكْعِض الُ ْ نِ 
 تخريج الحديث

 طالم ك  بن وا.نالهما من ط  ق الليت بن سعم  عن ع ي  بن  (9)ومسلم (8)هط    البطا ي      
 دراسة رجال اإلسناد

                                                 

 1063 قم  226ش5والتعمي  البن هبأ  اتم  ( ال   1)
 721 قم  175ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 2)
 7044 قم  143ش14( سلسلة ار اميت ال،عيفة لأللكانأ 3)
ي  ِكذذِ  تْحذذبيهاً  (4) كذذالل بن. لَبَياِ،ذذها  الت ْلِبيَنذذُة والت ْلِبذذين: َ سذذاٌء ُيعمذذ  ِمذذن َمقيذذق َهْو ُنَطالذذة  و ب مذذا ُ ِعذذ  ِفيَهذذا َعَسذذ   ُسذذمِّ

واره  البن ارهي  وِ ق تها  َوِهَأ َتْسِمية كالَمّ   ِمَن الت ْلِبين  َمْصم  َلب َن اْلَ ْوَم  ِإَ ا َسَ اهم الل بن.النهاية فأ غ  ب ال ميت 
 223ش4
 301ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  5)
 3570 قم  320ش1. ت   ب الته يب البن     ( عبم هللا بن المكا   الم و ي 6)
 5683 قم  124ش7( ص يي البطا ي   الطب َكاُب الت ْلِبيَنِة ِلْلَمِ  ِض 7)
 5417 قم  75ش7( ص يي البطا ي   االطعمة َكاُب الت ْلِبيَنِة 8)
ٌة ِلُفَؤاِم اْلَمِ  ِض 9)  2216 قم  1736ش4( ص يي مسلم   السالم َكاُب الت ْلِبيَنُة ُمِ م 
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 والطالصة في  هن   ه ة.  (1)سك   ت  مت  :يونس بن يزيد االيلى-
 بقية رجال اإلسناد ثقات-

))))) ))))) 
ال  َفَ م َ مُّوا»)ه( َوَ ِميُت اْلُ َمْيِبَيِة        .(2)َهِي اْست اُ وا وَنُه وا« َواِ 

 (39الحديث رقم )
 طا ي   م  هللا:قال ارمام الب     
َهَنا َعْبُم ال    اِق  َهْطَبَ َنا َمْعَمٌ   َقاَل: َهْطَبَ ِنأ ال ُّْهِ يُّ       ِ ْبُن ُمَ م ٍم  َ م  َهِنأ َعْبُم َّللا    َقاَل: َهْطَبَ ِنأ "َ م 
ُق ُن ُّ اُعْ َوُ   َبْيِ   َعِن الِمْسَوِ  ْبِن َمْطَ َمَة  َوَمْ َواَن  ُيَصمِّ َواِ ٍم ِمْنُهَما َ ِميَت َصاِ ِكِ   َقااَل:َطَ َج  ْبُن ال ُّ

ِ َصل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم َ َمذَن الُ َمْيِبَيذِة َ ت ذى ِإَ ا َنذاُنوا ِبذَكْعِض الط  ِ   ذِق و ن ا  ذميهًا مطذواًل عذن َ ُسوُل َّللا 
ِ َصل ى هللُا عَ ال ميبية قصة  َلْيِ  َوَسل َم الَعَطُو  َفاْنَتَ َ  َسْهًما ِمْن ِنَناَنِتِ   وفي  "... َوُحِنَأ ِإَلى َ ُسوِل َّللا 

ِ َمذذا َ اَل َيِ ذذيُو َلُهذذْم ِكذذال ِّيِّ َ ت ذذى َصذذَمُ وا َعْنذذُ ..." الذذى هن َقذذاَل الن ِبذذأُّ  هُذذم  َهَمذذَ ُهْم َهْن َيْ َعُلذذوُا ِفيذذِ   َفذذَوَّللا 
ن  ُقَ ْ ًحذذذذا َقذذذذْم َنِهَنذذذذْتُهُم ِإن ذذذذا َلذذذذْم نَ »...َصذذذذل ى هللُا َعَلْيذذذذِ  َوَسذذذذل َم: ِ ذذذذْئ ِلِ تَذذذذاِل َهَ ذذذذٍم  َوَلِكن ذذذذا ِ ْ َنذذذذا ُمْعَتِمذذذذِ  َن  َواِ 

ً   َوُ َطلُّوا َبْيِنأ َوَبْيَن الن اِه  َفِيْن َهْظَهْ : َفِيْن حَ (3)الَ ْ بُ  اُءوا َهْن   َوَهَ،  ْ  ِبِهْم  َفِيْن َحاُءوا َماَمْمُتُهْم ُمم 
ْن ُهْم َهَبْوا  َفَوال ِ ي َنْفِسأ ِبَيِمِا َرَُقاِتَلن هُ َيْمُطُلوا ِفيمَ  ال  َفَ ْم َ مُّوا  َواِ  ْم َعَلى َهْمِ ي ا َمَطَ  ِفيِ  الن اُه َفَعُلوا  َواِ 

 .(5)  َوَلُيْنِفَ ن  َّللا ُ َهْمَ ُا ..."(4)َهَ ا َ ت ى َتْنَفِ َم َساِلَفِتأ
 تخريج الحديث

 البطا ي مون مسلم. ال ميت انف م ك      
 دراسة رجال اإلسناد

 .(6)سك   ت  مت  .عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري -     
 الطالصة في  هن   ه ة. :قال الكا ت     

                                                 

 (12( فأ ال ميت  قم )1)
 301ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  2)
ذا َهْ،ذ ( َنِهَنْتُهُم الَ ْ ُب:3) م  َتُهْم َواِ  ذا َهْ،ذَعَفْ  ُقذو  ِلِ  َوَنْسِ  اْلَهذاِء َهْي َهْبَلَغذْ  ِفذيِهْم َ ت ذى َهْ،ذَعَفْتُهْم ِإم  . َعَفْ  َهْمذَواَلُهمْ كَفْتِي َهو 

 2731 قم  338ش5فتي الكا ي البن     
ِم َكْعَمَها َفاٌء َصْفَ ُة اْلُعُنِق َوَنن ى ِبَ ِلَ  َعِن اْلَ ْتِ  ِرَن  الْ  ( َتْنَفِ َم َساِلَفِتأ:4) اِلَفُة ِكاْلُمْهَمَلِة َوَنْسِ  الال  َمذُة الس  َ ِتيَ  َتْنَفِ ُم ُمَ مِّ

اُوِميُّ اْلُمذذ ى َيْنَفذذِ َم َ اُم اْلَمذذْوُ  َهْي َ ت ذذى َهُمذوَ  َوَهْكَ ذذى ُمْنَفذذِ ًما ِفذذأ َقْبذذِ ي َوَيْ َتِمذُ  َهْن َيُنذذوَن َهَ اَم َهن ذذُ  ُيَ اِتذذُ  َ ت ذذُعُنِ ذِ  َوَقاَل الذذم 
 2731 قم  338ش5َوْ َمُا ِفأ ُمَ اتَلتهْم.فتي الكا ي البن     

ُ وِف ِفأ الِ َها5)  2731 قم 133ش3ِم َوالُمَصاَلَ ِة َمَا هَْهِ  الَ ْ ِب ( ص يي البطا ي   الح وف َكاُب الحُّ
 (1( فأ  ميت  قم )6)
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 .(1)سك   ت  مت  هبو ع و  الكص ي.  معمر بن راشد األزدي-     
الن ذوم وهحذام بذن عذ و  حذي ا  ه ة هب  فا،  إال هن  فأ  وايت  عن هابذ  وارعمذو وعاصذم بذن هبذأ

 .(2)ون ا فيما  مت ك  كالكص   
فأ ه ا ال ميت عن وهأ  هم ا كالنسكة ل واية معم  بن  احم عن ال ه ي فص ي ة  قال الكا ت:     

وقذذم نذذص علذذى صذذ تها ي يذذى بذذن معذذين قال:"ههبذذ  النذذاه فذذأ ال ُّْهذذِ ّي مالذذ  بذذن   معمذذ  عذذن ال هذذ ي 
ه  معمذ   (3)"يب بذن َهبذأ  مذ    وابذن ُعَيْيَنذة  وحذعهنه  ومعم   و ذونه  وع يذ  وقذال هي،ذًا:"إ ا  ذم 

عذذن العذذ اقيين فطاِلفذذ  إال عذذن ال هذذ ي وابذذن طذذاوه فينذذ   ميهذذ  عنهمذذا مسذذت يم فأمذذا ههذذ  الكوفذذة وههذذ  
 .(4)وما عم  فأ  ميت ارعمو حي ًا" الكص   فال 

وهو هن   لم تكن مع  نتك  قذال:"َوَمَا َنذْوِن   أ سبب ،عف ال اوية عن  فأ الكص  وقم بين ال هب     
ذِ   َفِين ذذُ  َلذذْم َيُنذذْن مَ  ذذا َقذِمَم الَكْصذذَ َ  ِلِ َ ذذاَ ِ  ُهمِّ َت ِمذذْن َمْعَمذٍ  ِهَ ذذًة  َهْبتذذًا  َفَلذُ  َهوَهذذاٌم  اَل ِسذذي َما َلم  َعذُ  ُنُتُكذذ   َفَ ذذم 

؛ َرن ُهم َهَطذُ وا َعْنذُ  ِمذْن ُنُتِكذِ  ِ ْفِظ   َفَوَقَا ِلْلَكْصِ  ِّْيَن َعْنُ  هََغاِلْيُط.وَ  َ ِمْيُت ِهَحاٍم َوَعْبِم ال    اِق َعْنُ  َهَصيُّ
 .(5)َوهللُا هَْعَلُم  -

 هذذ 65ومذا  سذنة  هبذو عبذم الملذ  ارمذوي المذمنأ   مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميلة-    
 .(6)فأ ال ميتقال ع و  بن ال بي : م وان ال يتهم  ال تهب  ل  ص كة 

 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     
))))) ))))) 

ين ِ َواءً »َوَ ذِميُت َهِبذذأ َقتَذاَمَ  َ ِ،ذذَأ َّللا ُ َعْنذُ        َهْي ُمْسذذَت   ين َقذْم  ُووا ِمذذَن « فذذأَتى الن ذاُه اْلَمذذاء َ ذامِّ
 .(7)اْلماء

 (41الحديث رقم )
 
 
 

                                                 

 (1( فأ  ميت  قم )1)
 6803 قم  541ش1( ت   ب الته يب البن     2)
 6104 قم  302ش28( ته يب الكمال للم ي 3)
 433 قم  245ش10( ته يب الته يب البن     4)
 1 قم  12ش7( سي  هعالم النكالء لل هبأ 5)
 6567 قم  525ش1( ت   ب الته يب البن     6)
 301ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  7)
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 قال ارمام مسلم   م  هللا:     
َهَنا َهاِب ٌ "َوَ م        َهَنا ُسَلْيَماُن َيْعِنأ اْبَن اْلُمِغيَ ِ   َ م  وَخ  َ م    َعْن َعْبِم هللِا ْبِن َ َباٍ   (1)َهَنا َحْيَكاُن ْبُن َف ُّ

و ن   ميهًا مطواًل و ن  مع    من مع  ات  صلى هللا علي  وسلم قال:" َفاْنَتَهْيَنذا  َعْن َهِبأ َقَتاَمَ   َقاَل:
اَل » لن اِه ِ يَن اْمَتم  الن َهاُ   َوَ ِمَأ ُن ُّ َحذْأٍء  َوُهذْم َيُ وُلذوَن: َيذا َ ُسذوَل هللِا َهَلْكَنذا  َعِطْحذَنا  َفَ ذاَل:ِإَلى ا

 َعَلْيذِ  َقاَل: َوَمَعا ِكاْلِميَ،َأِ   َفَ َعَ  َ ُسوُل هللِا َصذل ى هللاُ  (2)«َهْطِلُ وا ِلأ ُغَمِ ي »  ُهم  َقاَل: « ُهْلَ  َعَلْيُنمْ 
َتَكذابُّوا َعَلْيَهذا  َفَ ذاَل َ ُسذوُل  (3)َوَسل َم َيُصبُّ  َوَهُبو َقَتاَمَ  َيْسِ يِهْم  َفَلْم َيْعُم َهْن َ َهى الن اُه َماًء ِفأ اْلِميَ،َأ ِ 

ُلذوا  َفَ َعذَ  َ ُسذوُل هللِا َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َقاَل: َفَفعَ « َهْ ِسُنوا اْلَمأَلَ ُنلُُّكْم َسَيْ َوى »هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم: 
 َصب  َ ُسوُل َوَسل َم َيُصبُّ َوَهْسِ يِهْم َ ت ى َما َكِ َأ َغْيِ ي  َوَغْيُ  َ ُسوِل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم  َقاَل: ُهم  

ِإن  »َفُ ْلذُ : اَل َهْحذَ ُب َ ت ذى َتْحذَ َب َيذا َ ُسذوَل هللِا َقذاَل:   « اْحذَ ْب »هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم  َفَ اَل ِلأ: 
  َقذاَل: َفَحذِ ْبُ   َوَحذِ َب َ ُسذوُل هللِا َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم  َقذاَل: َفذَأَتى الن ذاُه « َساِقَأ اْلَ ْوِم آِطُ ُهْم ُحْ ًبا

يَن ِ َواًء  َقاَل: َفَ اَل َعبْ  ُت َهذَ ا اْلَ ذِميَت ِفذأ َمْسذِ ِم اْلَ ذاِمِا  ِإْ  َقذاَل اْلَماَء َ امِّ ُم هللِا ْبُن َ َباٍ : ِإنِّأ َرَُ ذمِّ
ْنذِب ِتْلذَ  الل ْيَلذَة  َقذاَل: ُقْلذ ُت  َفذِينِّأ َهَ ذُم ال   ُ : َفَأْنذَ  هَْعَلذُم ِعْمَ اُن ْبُن ُ َصْيٍن اْنُظْ  َهيَُّها اْلَفَتى َنْيَف ُتَ مِّ

ْهُ  الْ  ِكاْلَ ِميِت  ْت  َفَأْنُتْم هَْعَلُم ِكَ ِميِهُكْم  َقذاَل: َفَ ذم  َ ذْوَم  َفَ اَل: ِمم ْن َهْنَ ا ُقْلُ : ِمَن اْرَْنَصاِ   َقاَل: َ مِّ
 .(4)َفَ اَل ِعْمَ اُن: َلَ ْم َحِهْمُ  ِتْلَ  الل ْيَلَة  َوَما َحَعْ ُ  َهْن َهَ ًما َ ِفَظُ  َنَما َ ِفْظُتُ "

 حديثتخريج ال
 ال ميت انف م بتط     مسلم مون البطا ي.    

 دراسة رجال اإلسناد
 هذ.236هذ هو 235ما  سنة   شيبان بن فروخ أبي شيبة الحبطي-     
 .(6)ومسلمة بن ال اسم  (5)من: ه مم وه   ن ٌ      

 
 

                                                 

 810 قم  132ش1( هاب  بن هسلم البنانأ.ت   ب الته يب البن     1)
يت الصذ ي ين اْلغم :قم  َصِغي  َهو َقْعب َصِغي .َواْلمْعَنى:  ي ونأ ِكِ . نحف المحن  من  م ( هْطلُ وا لأ غم ي:2)

 154ش2ربأ الف ج ال و ي 
كنسذذ  المذذيم وبهمذذ   كعذذم ال،ذذام المع مذذة وهذذأ ارنذذاء الذذ ي يتو،ذذأ كذذ  نذذال نو  وارب  ذذق وحبههما.حذذ    ( المي،ذذأ :3)

 163ش3النووي على مسلم 
اَلِ  اْلَفاِ َتِة 4)  681 قم  472ش1( ص يي مسلم   المسا م وموا،ا الصال  َكاُب َقَ،اِء الص 
 2785 قم  600ش12ه يب الكمال للم ي ( ت5)
 633 قم  375ش4( ته يب الته يب البن     6)
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قم ي إال هن ذذ  وقذذال السذذا أ:"  (2)وعبذذم الكذذاقأ بذذن قذذانا قال:"صذذالي"  (1)وقذذال هبذذو   عة:"صذذموق"     
 .(3)نان صموقًا"

وقذذذال هبذذذو الحذذذيخ عذذذن عبذذذمان  (4)نذذذان يذذذ ى ال ذذذم  وا،ذذذط  النذذذاه إليذذذ  كذذذآط ا وقذذذال هبذذذو  ذذذاتم:     
َعِلمُ  ِكِ  َكْأسًا َواَل اْسَتنَنُ وا َحْي ًا ِمْن  ما قال ال هبأ:  (5)نان حيكان ههب  عنمهم من همكة ارهوا ي:

ْ َوِ "َهْمِ ِا  َوَلِكن ُ  َلْيَه فِ   .(7)وقال ابن    :"صموق يهم  مأ كال م "  (6)أ ال ِّ
وقذم تاكعذ  فذأ ال وايذة عذن  نما قال ابن   ذ   فأ ال اوي هن   صموق يهم  ال ا ي قال الكا ت:      

 فانتفى عن  الوهم. وهو إمام   ة ه ة   علأ بن ال عم سليمان بن المغي    
فذا ه  سذول هللا   ت بذن  بعذأ ارنصذا ي الط   ذأ السذلمأ اسذم  ال ذا  أبو قتلادة األنصلاري -     

وحذذذهم ه ذذذمًا ومذذذا كعذذذمها مذذذن  اطتلذذذف فذذذأ حذذذهوما بذذذم ًا  وقيذذذ  اسذذذم  النعمذذذان  َصذذذل ى َّللا ُ َعَلْيذذذِ  َوَسذذذل َم 
وتذذوفأ سذذنة ه بذذا وطمسذذين كالممينذذة  فذذأ قذذول  وقيذذ : تذذوفأ كالكوفذذة فذذأ طالفذذة علذذأ   المحذذاهم نلهذذا 

 .(8)سكعا وصلى علي  علأ فنب 
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

))))) ))))) 
َهْي « َرَْصذذَكْ َنا َغذذًما ِ ذذيَن َنذذْمطُ  َعَلذذى اْلَ ذذْوِم َوِبَنذذا َ َماَمذذة»َوَ ذذِميُت اْبذذِن َعك ذذاٍه َ ِ،ذذَأ َّللا ُ َعْنُهَمذذا      

 .(9)َ اَ ٌة وِحَكا َوِ يٌّ 
 (41الحديث رقم )

 قال ارمام ه مم   م  هللا :     
َهَنا ِإْسَماِعيُ  َيْعِنأ اْبَن َ َنِ   ا  َعْن َعْبِم هللاِ      ك اِ   َ م  َهَنا ُمَ م ُم ْبُن الص   َيْعِنأ اْبَن ُعْهَماَن  َعنْ  "َ م 

                                                 

 1562 قم  357ش4( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 1)
 633 قم  375ش4( ته يب الته يب البن     2)
 633 قم  375ش4( ته يب الته يب البن     3)
َم  ِكاَرَسذاِنْيِم   "و 1562 قم  357ش4( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 4) ا،ط  النذاه إليذ  كآط ا":قذال ال هبأ:"َهن ذ  َتَفذ  

 31 قم  102ش11الَعاِلَيِة"سي  هعالم النكالء 
 633 قم  375ش4( ته يب الته يب البن     5)
 31 قم  101ش11( سي  هعالم النكالء لل هبأ 6)
 2834 قم  263ش1( ت   ب الته يب البن     7)
 6173 قم  244ش6بن ههي .انظ  ( هسم الغاكة ال8)
 301ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  9)
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ذا َنذَ َل َمذ   ا ِفذأ ُعْمَ ِتذِ    (1)لظ ْهذَ انِ َهِبأ الطَُّفْيِ   َعِن اْبِن َعك اٍه: َهن  َ ُسوَل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َلم 
. َفَ ذذذاَل (2)َبَلذذذَغ َهْصذذذَ اَب َ ُسذذذوِل هللِا َصذذذل ى هللُا َعَلْيذذذِ  َوَسذذذل َم َهن  ُقَ ْ ًحذذذا َتُ ذذذوُل: َمذذذا َيَتَكذذذاَعُهوَن ِمذذذَن الَعَ ذذذفِ 

َ ِقذِ   َهْصذَكْ َنا َغذًما ِ ذيَن َنذْمُطُ  َعَلذى َهْصَ اُكُ : َلِو اْنَتَ ْ َنا ِمْن َظْهِ َنا  َفَأَكْلَنذا ِمذْن َلْ ِمذِ   َوَ َسذْوَنا ِمذْن مَ 
َفَ َمُعذذذذوا َلذذذذُ   َوَكَسذذذذُطوا  (4)اَل َتْفَعُلذذذذوا  َوَلِكذذذذِن اْ َمُعذذذذوا ِلذذذذأ ِمذذذذْن َهْ َواِمُنذذذذْم "ا َقذذذذاَل:"(3)اْلَ ذذذذْوِم َوِبَنذذذذا َ َماَمذذذذةٌ 

ِفأ ِ َ اِكِ   ُهم  َهْقَبَ  َ ُسوُل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسذل َم   َفَأَكُلوا َ ت ى َتَول ْوا  َوَ َها ُن ُّ َواِ ٍم ِمْنُهْم (5)اْرَْنَطا َ 
ِفذيُنْم َغِميذَ ً  َ ت ى َمَطَ  اْلَمْسِ َم  َوَقَعَمْ  ُقَ ْ ٌو َنْ َو اْلِ ْ ِ   َفاْ،َطَكَا ِبِ َماِ ِ   ُهم  َقذاَل: " اَل َيذَ ى اْلَ ذْوُم 

ْنَن  ُهم  َمطَ (6) ْنِن اْرَْسذَوِم  َفَ اَلذْ  ُقَ ْ ٌو:َمذا " َفاْسَتَلَم ال ُّ ْنِن اْلَيَماِنأ  َمَحذى ِإَلذى الذ ُّ َ  َ ت ى ِإَ ا َتَغي َب ِكال ُّ
َكاءِ  :   َفَفَعَ  َ ِلَ  َهالَهَة َهْطذَواٍف  َفَناَنذْ  ُسذن ًة َقذاَل َهُبذو الطَُّفْيذ ِ (7)َيْ َ،ْوَن ِكاْلَمْحِأ  َهن ُهْم َلَيْنُ ُ وَن َنْ َ  الظِّ

ِة اْلَوَماِ  "  .(8)َوَهْطَبَ ِنأ اْبُن َعك اٍه: َهن  الن ِبأ  َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم " َفَعَ  َ ِلَ  ِفأ َ   
 تخريج الحديث

 عن هبأ الطفي  ك  بن وا. (9)هط    ابن  كان من ط  ق ابن طهيم     
 عن م مم بن الصكا  ك  كمهل . (10)وهط    ،ياء المين الم مسأ من ط  ق ه مم بن  نب      
 .بن وا (11)وهط    الهيهمأ من ط  ق ابن عكاه     

                                                 

كفذتي هّولذذ   وتحذميم هانيذذ   م،ذاف إلذذى الظهذ ان  كالظذذاء المع مذة المفتو ذذة. وبذين مذذّ  والبيذ  سذذّتة  ( َمذ   الظ ْهذذَ اِن:1)
مذذّ  الظهذذ ان. مع ذذم مذذا اسذذتع م مذذن هسذذماء عحذذ  مذذياًل  و ّم عمذذ  بذذن الططذذاب الذذ ي تذذ   الّطذذواف لذذوما  البيذذ  مذذن 

 1212ش4الكالم والموا،ا ربأ عبيم عبم هللا بن عبم الع    الكن ي ارنملسأ 
َفهذا:  َكسذها َعْنذُ  َوُهذَو َلذذُ   ( َمذا َيَتَكذاَعُهوَن ِمذَن الَعَ ذِف:2) ع ذف: َعَ ذذَف َنفَسذ  َعذِن الط َعذاِم َيْعِ ُفهذا َعْ فذًا وُعُ وفذذًا وَع  

ْهَوِ .لسذان العذ ب البذن منظذو   ُمْحَت ٍ  .قذال الكا ذت:الم ام مذا ي ذم  233ش3ليؤِهَ  ِكذِ  غيذَ ا َواَل َيُنذوُن ِإال  َعَلذى اْلُ ذوِ  َوالح 
 الص اكة على ال يام كسبب ال و  والم ض.

.النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  3)   301ش1( َ َماَمة: َهْي َ اَ ٌة وِحَكا َوِ يٌّ
َفِ  َواْلَ َ،ِ  َ ِميًعا.لسان الع ب البن منظو   ( َهْ َواِمُنْم:4)  138ش3المف م  وم  َوُهَو َطَعاُم الس 
المفذذ م: ِنَطٌا وي ولذذون للِ لذذم الذذ ي ُيكَسذذُط للطعام.تصذذ يي التصذذ يف وت   ذذ  الت   ذذف لطليذذ  بذذن هيكذذ   ( اْرَْنَطذذاَ :5)

 516ش1الصفمي 
َه ِفأ ُفاَلٍن َغِميذ   َواَل َغِميذٌ  َواَل َمْغَمذٌ  َهي َمذا ِفيذِ  َمذا ُيْغَمذُ  َفُيعذاب ِكذِ  َواَل َمْطَعٌن.لسذان العذ ب الَعْيب.َوَليْ  ( الَغِمي  :6)

 330ش5البن منظو  
 وارس ا  فأ المحأ. نناية عن ال و   ( قال الكا ت:7)
 2782 قم  438ش4( مسنم ه مم 8)
 3812 قم  120ش3( ص يي ابن  كان 9)
 82 قم  31ش11اميت المطتا   ( ار 10)
 5662 قم  278ش3( م ما ال وا م ومنكا الفوا م للهيهمأ 11)



91 
 

 دراسة رجال اإلسناد
كفذتي المع مذة و،ذم  هبذو   ذام الكذوفأ ل كذ  ح وصذًا   (1)إسماعيل بن زكريلا بلن ملرة الَخْلَقلانى-     

 .(2)هذ.174هذ وقي  134ال اف الطفيفة وكالمهملة ما  سنة 
وقال م  :" هما ار اميت المحهو   التأ ي و ها فهو فيها م ا ب ال ميت صالي   (3)موه   ه م     

 .(5)وقال م   :"،عيف"(4)ولكن ليه ينح   الصم  ل  ليه يع ف هن ا" ي  م كالطلب" 
  (7)وقذال م  :"صذالي ال ذميت"  وهأ من ابن معذين تعنذأ ه ذة (6)وقال ابن معين: "ليه ك  كأه"     

وقال المو ي وابن هبذأ   (9)وقال م  :"،عيف ال ميت" (8)هوا قال: "ال  ة حأء آط "قي  ل  هف  ة 
 .(11)و ن ا ابن  كان فأ اله ا   (10)طيهمة: "ه ة"

وقال ابن ط او:   (13)وقال م  :"ليه كال وي" (12)"ه  و هن ال ينون ك  كأه"وقال النسا أ:     
  (16)وقال الع لأ: "نوفأ ،عيف ال ميت" (15)وقال هبو  اتم: "صالي و ميه  م ا ب"  (14)"صموق"

وقال ابن   (17)رسماعي  من ال ميت صم  صالي وهو  سن ال ميت ينتب  ميه "وقال ابن عمي:
 .(18)   :"صموق يططئ قلياًل"

                                                 

ك،ذذم الطذذاء المع مذذة وسذذنون الذذالم وفذذتي ال ذذاف وفذذأ آط هذذا النذذون  هذذ ا النسذذكة إلذذى بيذذا الطلذذق مذذن  ( الَطْلَ ذذانى:1)
 1438 قم  173ش5الهياب وغي ها.ارنساب للسمعانأ 

 445 قم  107ش1 ( ت   ب الته يب البن    2)
 445 قم  34ش3( ته يب الكمال للم ي 3)
 133ش1 واية الم و ي -( العل  ومع فة ال  ال ر مم4)
 215ش1 واية الم و ي -( العل  ومع فة ال  ال ر مم5)
  85ش1 واية ابن م    –( تا  خ ابن معين 6)
 445 قم  34ش3( ته يب الكمال للم ي 7)
 551 قم  237ش1( ته يب الته يب البن     8)
 551 قم  237ش1( ته يب الته يب البن     9)
 551 قم  237ش1( ته يب الته يب البن     10)
 6648 قم  44ش6( اله ا  البن  كان 11)
 445 قم  35ش3( ته يب الكمال للم ي 12)
 551 قم  238ش1( ته يب الته يب البن     13)
 551 قم  238ش1( ته يب الته يب البن     14)
 170ش2  والتعمي  البن هبأ  اتم ( ال   15)
 30 قم  225ش1( اله ا  للع لأ 16)
 142 قم  518ش1( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 17)
 445 قم  107ش1( ت   ب الته يب البن     18)
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 يططئ قلياًل. ال ا ي فأ ال اوي هن   فأ ه سن ه وال  صموق  :قال الكا ت     
 هذ.132هبو عهمان ما  سنة   ري المكيعبد هللا بن عثمان بن خثيم القا-     
وقذال مذ  :" ه اميهذ  ليسذ    (2)وابذن معذين و ام:"  ذة"  (1)وه   ابن سعم و ام:"ل  ه اميت  سنة"     

  و نذذذذ ا ابذذذذن  كذذذذان فذذذذأ اله ذذذذا  و ام (5)وقذذذذال مذذذذ  :"ليه كذذذذال وي" والنسذذذذا أ   (4)والع لذذذذأ  (3)كال ويذذذذة"
وقذذذال ابذذذن عذذذمي:" والبذذذن طهذذذيم هذذذ ا   (7)صذذذالي ال ذذذميت"مذذذا كذذذ  كذذذأه  :هبذذذو  ذذذاتموقذذذال   (6):"يططذذذئ"

 .(8)ه اميت  َوهو ع    وه اميه  ه اميت  سان مما ي ب هن ينتب"
وهط ج النسا أ فأ ال ج  ميهًا: من  واية بن    ج عن  عن هبأ ال بي  عن  اب  هم قذال: ابذن      

لذم يتذ   ي يذى وال  :ل بيذ  هذم قذاعذ  ابذن  ذ  ج عذن ابذن الطهيم ليه كال وي إنما هط    هذ ا لذ ال ي 
عبذم الذذ  من  ذميت ابذذن طهذيم إال هن علذذأ بذن المذذمينأ قذال ابذذن طهذيم مننذذ  ال ذميت ونذذأن علذأ ابذذن 

 .(9)الممينأ طلق لل ميت
 ال اوي صموق  إال هن   ميه  ي ت أ كالمتاكعا  والحواهم إلى الص يي. :قال الباحث     
   َهُبو الطفي   وهو كننيت  هحه . الكناني الليثيعامر ْبن واثلة ْبن َعْبد ّللاَِّ -     
ونذذان يسذذنن الكوفذذة  هذذم  ولذم عذذام ه ذذم  هم   مذذن  يذذا  الن ِبذذّأ َصذذل ى َّللا ُ َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم همذذان سذذنين      

ونان َهُبو الطفي  من هص اب َعَلى الم بين ل   وحهم معذ  محذاهما نلهذا  ونذان ه ذة  انت   ِإَلى منة 
 ا يعت ف كف،  َهِبأ كن   وعم   وغي هما  إال َهن ُ  نان ي مم علًيا.مأمونً 
توفأ سنة ما ة  وقي : ما  سنة عح  وما ة  وهو آط  من ما  ممن َ َهى الن ِبّأ َصل ى َّللا ُ      

 .(10)َعَلْيِ  َوَسل مَ 
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

 الحديثإسناد الحكم على 

                                                 

 1601 قم  34ش6( الطك ا  الكب ى البن سعم 1)
 536 قم  315ش5( ته يب الته يب البن     2)
 536 قم  315ش5بن     ( ته يب الته يب ال3)
 331 قم  46ش2( اله ا  للع لأ 4)
 536 قم  315ش5( ته يب الته يب البن     5)
 3717 قم  34ش5( اله ا  البن  كان 6)
 510 قم  112ش5( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 7)
 382 قم  268ش5( الكام  فأ ،عفاء ال  ال 8)
 536 قم  315ش5( ته يب الته يب البن     9)
  2747 قم  143ش3( هسم الغاكة البن ارهي  10)
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 .(1)ارلكانأ وممن ص    من العلماء:  لو وم  او ين صموقين في  ا  سن ال ميت إسنام     
))))) ))))) 

َهْي  (2)«َمذْن هَ ذب  َهْن َيْسذَتِ م  َلذُ  النذاُه ِقيامذًا فْلَيَتَبذو ه َمْ َعذما ِمذَن الن ذا »)ه( َوِمْنُ  َ ذِميُت ُمَعاِوَيذَة      
 .(3)ُسون هنُفَسهم َعَلْيِ   وُ ْ وى ِكاْلَطاِء اْلُمْعَ َمِة. وسُي ن َيْ َتمعون َلُ  ِفأ اْلِ َياِم ِعنما  وَيْ كِ 

 (42الحديث رقم )
 قال ارمام هبو  عف  الط اوي:      
َهِنأ اْلُمِغيَ ُ  ْبنُ       َهَنا َحَكاَكُة ْبُن َسو اٍ   َقاَل: َ م  َهَنا َعِلأُّ ْبُن َمْعَبٍم  َقاَل: َ م  ِلٍم  َقاَل: ُمسْ  "وَ َنَ  َما َ م 

َهَنا َعْبُم هللِا ْبُن ُبَ ْ َمَ   َقاَل: َسِمْعُ  ُمَعاِوَيَة ْبَن َهِبأ ُسْفَياَن  َيُ وُل: َقاَل َ ُسوُل هللِا َصل   ى َّللا ُ َعَلْيِ  َ م 
 .(4)"ِقَياًما َوَ َبْ  َلُ  الن ا ُ َهَ ب  َهْن َيْسَتِ م  َلُ  ال َِّ اُل  َوَسل َم:"َمنْ 

 ج الحديثتخري
سذذتتهم  (10)  ابذذن هبذذأ حذذيكة(9)  الكغذذوي (8)  البيه ذذأ(7)  والطب انذذأ(6)  والذذموالبأ(5)هط  ذذ  الت مذذ ي     

 من ط  ق هبأ م لو عن معاوية بن وا.
 عن حكانة بن سوا  ك  مهل .(11)وهط    الططيب الكغمامي من ط  ق العكاه بن م مم المو ي      

 دراسة رجال اإلسناد
 هذ.253ن    مص   ما  سنة  ن معبد بن نوح البغداديعلي ب-     
 .(13)و ن ا ابن  كان فأ اله ا   وقال:"مست يم ال ميت"  (12)و ام:"صا ب سنة" وه   الع لأ      

 
                                                 

 1651 قم  151ش6( سلسلة ار اميت الص ي ة لأللكانأ 1)
 ( لم ي م الكا ت لفظ ابن ارهي  إنما و ما كالمعنى.2)
 301ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  3)
 1125 قم  154ش3( ح   محن  اآلها  للط اوي 4)
 2700 قم  30ش5ي ( سنن الت م 5)
 508 قم  233ش1( ارسماء والكنى للموالبأ 6)
 813 قم  351ش13( المع م الكبي  للطب انأ 7)
 7811 قم  467ش10( حعب اريمان للبيه أ 8)
 3330 قم  235ش12( ح   السنة للكغوي 9)
 25582 قم  234ش5( مصنف ابن هبأ حيكة 10)
 135ش13( تا  خ كغمام للططيب الكغمامي 11)
 1313 قم  158ش2( اله ا  للع لأ 12)
 14488 قم  472ش8( اله ا  البن  كان 13)



93 
 

 .(1)وقال ابن    :"ه ة"    
 .(2)ولم ي ض لنا السما  من  ونان صموقًا" وقال هبو  اتم:"نتبنا حي ًا من  ميه      
 .(4):عنما ع ا ب و ن ا(3)بو كن  ال عابأوقال ه    
هما قول هبو كن  ال عابأ عنما ع ا ذب  فيهذا حذأء هي  ال ا ي فأ ال اوي هّن  ه ة  :قال الكا ت     

وهذذ ا مذذا قالذذ  الذذ هبأ: ُقْلذذُ : َقذذْوُل َهِبذذأ َكْنٍ :ِعْنذذَمُا َعَ اِ ذذُب: ِعَكذذاَ ٌ  ُمْ َتِمَلذذٌة  هنهذذا ال ت بذذ  إال مفسذذ    
ذذذَ ٌ   َوال  ُ ذذذُ  َفِهَ ذذٌة  َصذذذاِمٌق  َصذذذاِ ُب َ ذذِمْيٍت  َوَلِكن ذذذُ  َيذذذْأِتأ ِكَغَ اِ ذذَب َعذذذِللت لْ  ْن َمذذذْن ِيذذيِن  َفذذذاَل ُتْ َبذذُ  ِإال  ُمَفس 

 .(5)َيْ َتِمُلَها
مذا  سذنة  وي ال اسم  م وان مذولى بنذأ فذ ا      هصل  من ط اسان شبابة بن سوار المدائني-     
 هذ.206وقي  هذ  205وقي   هذ204
وقذذال  (7)وم مذم بذن سذعم و ام:"صذالي ارمذ  فذأ ال ذميت ونذان م   ذًا"  (6)وه ذ  ي يذى بذن معذين     

 .(8)ابن    :"ه ة  افظ  مأ كار  اء"
  َوَقذذال (10)  َوَقذذال َ َنِ   ذذا ْبذذن ي يذذى السذذا أ: صذذموق يذذمعو إلذذى ار  ذذاء"(9)وت نذذ  ه مذذم لإل  ذذاء     

وقذذال عهمذذان الما مأ:"وسذذأل  ي يذذى َعذذْن حذذا ان   (11) او:صذذموق ِفذذأ ال ذذميت"َعْبذذم الذذ  ْ َمِن ْبذذن ط
.وقذال علذأ بذن المذمينأ:"َناَن حذيطا (12)ف ال: ال كأه ك .قل : هذو ه ذب إليذ  هم حذكاكةا قذال: حذكاكة"

صذذموقًا إال هن ذذ  َنذذاَن ي ذذول كار  ذذذاء وال نننذذ  ل  ذذ  سذذما مذذن   ذذذ  هلفذذًا  هو هلفذذين هن ي ذذئ ك ذذذميت 
 .(13)غ  ب"

                                                 

 4788 قم  405ش1( ت   ب الته يب البن     1)
 1124 قم  205ش6( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 2)
(3: ُم بنُ  ( الِ َعاِبأُّ ِم بِن َسْلٍم الت ِمْيِمذأُّ الَكْغذَماِميُّ  الَ اِفُظ  الَكا ُ   الَعال َمُة  َقاِ،أ الَمْوِصِ   َهُبو َكْنٍ  ُمَ م  ُعَمَ  بِن ُمَ م 

 63 قم  88ش16هذ.سي  هعالم النكالء لل هبأ 355الِ َعاِبأُّ ما  سنة 
 625 قم  385ش7( ته يب الته يب البن     4)
 634ش10( سي  هعالم النكالء لل هبأ 5)
 1715 قم  332ش4( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 6)
 3447 قم  232ش7الطك ا  الكب ى البن سعم  (7)
 2730 قم  263ش1( ت   ب الته يب البن     8)
 137 قم  514ش3( سي  هعالم النكالء لل هبأ 9)
 2684 قم  346ش12( ته يب الكمال للم ي 10)
 2684 قم  346ش12( ته يب الكمال للم ي 11)
 4833 قم  237ش3( تا  خ كغمام للططيب الكغمامي 12)
 4833 قم  237ش3  خ كغمام للططيب الكغمامي ( تا13)
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 .(1)َوَقال َهُبو  اتم:"صموق ينتب  ميه  وال ي تج ك "     
وه ا ما  إال هن  الناه قم ت نوا هو عابوا كسبب ار  اء  ال ا ي فأ ال اوي هن  ه ة  قال الكا ت:     

هحا  الي  ابن عمي قال:"وحكاكة عنمي إنما  م  الناه لإل  اء ال ي َناَن في   وهما ِفأ ال ذميت فينذ  
 (2)وال ي هنن  علي  الططأ  ولعل   مت ك   فظًا" أه ك  نما قال علأ ابن الممينأ ال ك
ف ذم   ذا عنذ   َوَقذال َسذِعيم ْبذن َعْمذ و الب معأ:"قيذ  َرِبذأ   عذة ِفذأ هبذأ  (3)هم ا كالنسذكة لال  ذاء     

سذوا  هي،ذاا قذال:  معاوية وهنا حاهم: َناَن ي ى ار  ذاءا قذال: نعذم َنذاَن يذمعو إليذ . قيذ : فحذكاكة ْبذن
 .(4)نعم. قي :   ا عن ا قال: نعم. قال: اريمان قول وعم "

لرَّاجُ -      مذا  فذأ  هبذو سذلمة الط اسذانأ المذما نأ هصذل  مذن مذ و   الُمِغْيَرُة بُن ُمْسلِلٍم الَقْسلَمِلي  السَّ
 هذذ .160 موم 
وقذذذذذذذذال   (7)له ذذذذذذذذا   و نذذذذذذذذ ا ابذذذذذذذذن  كذذذذذذذذان فذذذذذذذذأ ا(6)وقذذذذذذذذال م  :"صذذذذذذذذالي"  (5)وه ذذذذذذذذ  ابذذذذذذذذن معذذذذذذذذين     

 .(8):"ه ة"الع لأ

                                                 

 1124 قم  205ش6( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 1)
 305 قم  72ش5( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 2)
 ( ار  اء: ار  اء على معنيين:3)
 (   هي همهل  وهط ا.111ه مهما: كمعنى التأطي  نما فأ قول  تعالى: َِقاُلوا َهْ ِ ْ  َوَهَطاُا{)ارع اف آية: 
 والهانأ: إعطاء ال  اء. 

 هما إطالق اسم الم   ة على ال ماعة كالمعنى ارول فص يي  رنهم نانوا يؤط ون العم  عن النية والع م.
 وهما كالمعنى الهانأ فظاه   فينهم نانوا ي ولون: ال ت،  ما اريمان معصية  نما ال تنفا ما الكف  طاعة.

طي   نذذم صذذا ب الكبيذذ   إلذذى يذذوم ال يامذذة  فذذال ي ،ذذى عليذذ  ك نذذم مذذا فذذأ الذذمنيا مذذن نذذون مذذن ههذذ  وقيذذ  ار  ذذاء تذذأ
 ال نة  هو من هه  النا . فعلى ه ا: الم   ة  والوعيمية ف قتان مت ابلتان.

وقيذذذ  ار  ذذذاء: تذذذأطي  علذذذأ  ،ذذذأ هللا عنذذذ  عذذذن الم  ذذذة ارولذذذى إلذذذى ال اكعذذذة. فعلذذذى هذذذ ا الم   ذذذة والحذذذيعة ف قتذذذان 
  ابلتان.مت

والم   ذة ه بعذة هصذذناف: م   ذة الطذذوا ج  وم   ذة ال م  ذذة  وم   ذة ال ب  ذة. والم   ذذة الطالصذة. وم مذذم بذن حذذبيب  
والصذذال أ  والطالذذمي مذذن م   ذذة ال م  ذذة  ونذذ ل  الغيالنيذذة هصذذ اب غذذيالن الممحذذ أ  هول مذذن ه ذذمت ال ذذول كال ذذم  

 133ش1وار  اء.المل  والن   للحه ستانأ 
 4833 قم  237ش3 خ كغمام للططيب الكغمامي( تا  4)
 31 قم  133ش8( سي  هعالم النكالء لل هبأ 5)
 1031 قم  223ش8( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 6)
 10364 قم  466ش7( اله ا  البن  كان 7)
 1776 قم  232ش2( اله ا  للع لأ 8)
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وقذال الذما قطنأ:"ال   (2)  وقال هبو  اتم:"صذالي ال ذميت صذموق"(1)وقال ه مم:"ما ه ى ك  كأسًا"     
 . (5)وقال ابن    :"صموق"  (4):"نان صموقًا"بن  بيب وقال يونه  (3)كأه ك "
   .نما قال ابن   ال ا ي فأ ال اوي هن   صموق  قال الكا ت:     

 الحديثإسناد الحكم على 
 وهو صموق. إسنام ال ميت  سن لو وم المغي   بن مسلم ار مي في       

))))) ))))) 
« تُذوفِّأ َ سذول َّللا  َصذل ى َّللا  َعَلْيذِ  َوَسذل َم والذوْ أ َهَ ذمُّ َمذا َنذانَ »]هذ[ َوَ ِميُت َهَنذٍه َ ِ،ذَأ َّللا ُ َعْنذُ       

 .(6)نَ َهْي هْكَهُ  َما َنا
 (43الحديث رقم )

 لم أعثر على تخريج له.:قال الكا ت     
))))) ))))) 

ُهذذذَو اللُّؤلذذذؤ « َيَت ذذذم   ِمْنذذذُ  الَعذذذَ ُق ِمْهذذذ  الُ َمذذذان») مذذذن()ه( ِفذذذأ ِصذذذَفِتِ  َصذذذل ى َّللا ُ َعَلْيذذذِ  َوَسذذذل َم      
ة هْمهال اللؤلؤ َغاُ  َوِقيَ  َ بٌّ ُيت ط  ِمَن الِف،   .(7)الصِّ

 (44الحديث رقم )
 قال ارمام البطا ي   م  هللا:    
ِبيذذِا ُسذذَلْيَماُن ْبذذُن َماُوَم  َوَهْفَهَمِنذذأ َكْعَ،ذذُ  َهْ َمذذمُ      َهَنا َهُبذذو ال   َهَنا ُفَلذذْيُي ْبذذُن ُسذذَلْيَماَن  َعذذِن اْبذذِن  (8)"َ ذذم  َ ذذم 

َبْيذذِ   َوَسذذِعيمِ  ِ ْبذذِن  ِحذذَهاٍب ال ُّْهذذِ يِّ  َعذذْن ُعذذْ َوَ  ْبذذِن ال ُّ ْبذذِن الُمَسذذيِِّب  َوَعْلَ َمذذَة ْبذذِن َوق ذذاٍص الل ْيِهذذأِّ  َوُعَبْيذذِم َّللا 
ِ ْبِن ُعْتَكَة  َعْن َعاِ َحَة َ ِ،َأ َّللا ُ َعْنَها و ن    ميهًا طوياًل فذأ قصذة هصذ اب االف  وصذفت   َعْبِم َّللا 

 َمذا َ اَم َمْ ِلَسذُ  َواَل َطذَ َج َهَ ذٌم ِمذْن هَْهذِ  صلى هللا علي  وسلم  ين ن ول الو أ علي  هم قالذ :"...َفَوَّللا ِ 
ُ  ِمْنذذذُ  ِمْهذذذُ  (9)الَبْيذذذِ   َ ت ذذذى ُهْنذذذِ َل َعَلْيذذذِ  الذذذَوْ ُأ  َفَأَطذذذَ ُا َمذذذا َنذذذاَن َيْأُطذذذُ ُا ِمذذذَن الُبَ َ ذذذاءِ    َ ت ذذذى ِإن ذذذُ  َلَيَتَ ذذذم 

                                                 

 3363 قم  510ش2( العل  ومع فة ال  ال لإلمام ه مم 1)
 1031 قم  223ش8    والتعمي  البن هبأ  اتم ( ال2)
 481 قم  263ش10( ته يب الته يب البن     3)
 481 قم  263ش10( ته يب الته يب البن     4)
 6850 قم  18543( ت   ب الته يب البن     5)
 301ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  6)
 301ش1بن ارهي  ( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  ال7)
 ( تفسي  وبيان من ارمام ه مم8)
ُ  الَكْ ب ِمْن ِهَ   الَوْ أ.النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي   ( الُبَ َ اء:9)  113ش1َهْي ِحم 
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ِ َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم َوُهذَو َيْ،ذَ ُ   َفَنذاَن  الُ َماِن ِمَن الَعَ ِق ِفأ َيْوٍم َحاٍ   َفَلم ا ُس ِّيَ  َعذْن َ ُسذوِل َّللا 
َل َنِلَمٍة َتَكل َم ِبَها  َهْن َقاَل ِلأ:   .(1)«َيا َعاِ َحُة اْ َمِمي َّللا َ  َفَ ْم َب  َهِ  َّللا ُ »َهو 

 تخريج الحديث
نالهما)صذذالي و ونه(عن  (3)بذذن ي  ذذمو ذذونه   (2)هط  ذذ  البطذذا ي مذذن ط  ذذق صذذالي بذذن نيسذذان     

 ابن حهاب ال ه ي ك  ن وا.
)يذونه  ومعمذ (عن ال هذ ي (4)ومعم  بذن  احذم نالهمذا  هط    مسلم من ط  ق يونه بن ي  مو      

 ك  بن وا.
 دراسة رجال اإلسناد

 هذ .234ما  سنة  هبو ال بيا ال ه انأ الكص ي   سليمان بن داود العتكي-     
وابذن طذ او   يذت قذال هبذو ماوم عنذمما سذ   عذن هبذأ   ماء علذى توهي ذ  سذوى هبذأ ماومالعلن       

نأن  هنذ ل هبذو  (5)هبو ال بيا هحه هما وال  بأ ه ة" ال بيا وال  بأ هيهما ههب  فأ  مام بن   م ف ال:
 .(6)هما ابن ط او ف ال:"تكلم الناه في  وهو صموق" ال بيا عن من لة اله ة 

هو ملذياًل   ط او فلم ي ن  فيذ     ذًا مفسذ اً  هم ا قول ابن  : ال ا ي فأ ال اوي هن   ه ةقال الكا ت     
 .(7)لم يتكلم في  ه م ك  ة " ول ا ف م تع ب ابن     قول ابن ط او ف ال:

وي ذال  المذمنأ هبذو ي يذى  هو ارسذلمى  ُفَلْيُ  بُن ُسَلْيَماَن بلِن َأِبلي الُمِغْيلَرِة بلِن ُحَنلْيٍن الُخزَاِعلي  -     
 هذ.168فليي ل ب واسم  عبم المل  ما  سنة 

 .(9) و ن ا ابن  كان فأ اله ا  (8):"يطتلفون في  وليه ك  كأه"قال الما قطنأ     
 وقم ،ع ف  عمم من العلماء:     

                                                 

َساِء َكْعِ،ِهن  َكْعً،ا 1)   2661 قم  173ش3( ص يي البطا ي   الحهاما َ كاُب َتْعِميِ  النِّ
 4141 قم  116ش5 ي   المغا ي َكاُب َ ِميِت االف  ( ص يي البطا2)
[ ِإَلى  12]النو :( ص يي البطا ي   تفسي  ال  ان َكاُب َِلْواَل ِإْ  َسِمْعُتُموُا َظن  الُمْؤِمُنوَن َوالُمْؤِمَناُ   ِكَأْنُفِسِهْم َطْيً ا{ 3)

 4750 قم  101ش6[105َقْوِلِ : ِالَكاِ ُبوَن{ ]الن  : 
ْفِ  َوَقُبوِل َتْوَكِة اْلَ اِ ِف ( ص يي مس4)  2770 قم  2123ش4لم   التوكة َكاٌب ِفأ َ ِميِت اْرِ
 322 قم  131ش4( ته يب الته يب البن     5)
 322 قم  131ش4( ته يب الته يب البن     6)
 322 قم  131ش4( ته يب الته يب البن     7)
 132 قم  354ش7( ته يب الكمال للم ي 8)
 10282 قم  324ش7البن  كان  ( اله ا 9)
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  قذذذذال علذذذذأ بذذذذن (2)وقذذذذال مذذذذ  :"ليه كذذذذال وي وال ي ذذذذتج ك ميهذذذذ  "  (1)،ذذذذعيف "قذذذذال ابذذذذن معين:"     
وقذال النسذا أ:   (4)وقذال هبذو  ذاتم :"لذيه ك ذوي"  (3)" نذان فلذيي وهطذوا عبذم ال ميذم ،ذعيفين"المذمينأ:
 .(6)وقال م  :" ليه كال وي"  (5)"،عيف"

وقال ال اكم هبذو   (8)وقال ابن    :"صموق نهي  الططأ"  (7)قال السا أ:"هو من هه  الصمق"     
 .(9)عبم هللا:"اتفاق الحيطين علي  ي وي هم ا"

ل  ه اميذت صذال ة  قذال ابذن عذمي:" لفلذيي ه اميذت صذال ة يذ وي  ال اوي صموق  قال الكا ت:     
عن الحذيوخ مذن ههذ  الممينذة ه اميذت مسذت يمة وغ ا ذب وقذم اعتمذما البطذا ي فذأ صذ ي   و وى عنذ  

 .(10)الكهي  وهو عنمي ال كأه ك "
ذذا كالنسذذكة ل وايذذة البطذذا ي لذذ  فمعذذ وف مذذن       هج البطذذا ي فذذأ االنت ذذاء مذذن م ويذذا قذذال الكا ت:هم 
ذذا قذول ابذذن   ذذ  صذموق نهيذذ  الططذذأ   الذ اوي  لمتاكعذذة هكهذذ  مذن  اٍو لفلذذيي بذذن   فهنذا الططذذأ منتذفٍ  هم 

 وقم و،ي  ل  فأ تط  ج ال ميت.  سليمان فأ ال واية عن ابن حهاب ال ه ي 
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-  

))))) ))))) 
 .(11)«إ ا َ فَا  هَس  ت م   ِمْنُ  ُ َماُن اللُّْؤُلؤِ »  السالم ومن   ميت المسيي علي     

 (45الحديث رقم )
 قال ارمام مسلم   م  هللا:     
َهِنأ َعْبُم ال  ْ َمِن ْبُن يَ       َهَنا اْلَوِليُم ْبُن ُمْسِلٍم  َ م  َهَنا َهُبو َطْيَهَمَة ُ َهْيُ  ْبُن َ ْ ٍب  َ م  اِبٍ   ِ  َم ْبِن َ ذ"َ م 

َهِنأ َعْبذذُم الذذ  ْ َمِن ْبذذُن ُ َبْيذذٍ   َعذذْن َهِبيذذِ  ُ َبْيذذ ِ  َهِنأ َيْ َيذذى ْبذذُن َ ذذاِبٍ  الط ذذاِ أُّ  َقاِ،ذذأ ِ ْمذذَص  َ ذذم   ْبذذِن َ ذذم 

                                                 

 63ش1 واية م    -( تا  خ ابن معين1)
 4775 قم  320ش23( ته يب الكمال للم ي 2)
 137 قم  117ش1( سؤاال  م مم بن عهمان بن هبأ حيكة لعلأ بن الممينأ 3)
 473 قم  85ش7( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 4)
 553 قم  304ش8( ته يب الته يب البن     5)
 486 قم  87ش1( ال،عفاء والمت ونون للنسا أ 6)
 553 قم  304ش8( ته يب الته يب البن     7)
 5430 قم  448ش1( ت   ب الته يب البن     8)
 553 قم  304ش8( ته يب الته يب البن     9)
 144ش7( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 10)
 301ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  11)
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ذُم ْبذُن ِمْهذ َ  َهِنأ ُمَ م  َوالل ْفذُظ  -اَن الذ  اِ يُّ ُنَفْيٍ  اْلَ ْ،َ ِمأِّ  َهن ُ  َسِمَا الن و اَه ْبذَن َسذْمَعاَن اْلِكاَلِبذأ     وَ ذم 
َهَنا َعْبُم ال  ْ َمِن ْبُن َيِ  َم ْبِن َ اِبٍ   َعْن َيْ َيى ْبِن َ اِبٍ  الط   -َلُ   َهَنا اْلَوِليُم ْبُن ُمْسِلٍم  َ م  اِ أِّ   َعذْن َ م 

ٍ   َعذِن الن ذو اِه ْبذِن َسذْمَعاَن و ن   ذميهًا طذوياًل َعْبِم ال  ْ َمِن ْبِن ُ َبْيِ  ْبِن ُنَفْيٍ   َعْن َهِبيِ  ُ َبْيِ  ْبذِن ُنَفْيذ
فأ الم ال وتصمي عيسذى عليذ  السذالم لذ  وفيذ :"...َفَبْيَنَما ُهذَو َنذَ ِلَ  ِإْ  َكَعذَت هللُا اْلَمِسذيَي اْبذَن َمذْ َ َم  

ْيذذِ  َعَلذذى َهْ ِنَ ذذِة َمَلَكذذْيِن  ِإَ ا (1)نِ َفَيْنذذِ ُل ِعْنذذَم اْلَمَنذذاَ ِ  اْلَبْيَ،ذذاِء َحذذْ ِقأ  ِمَمْحذذَق  َبذذْيَن َمْهذذُ وَمَتيْ    َواِ،ذذًعا َنف 
َ  ِمْنُ  ُ َماٌن َناللُّْؤُلِؤ  َفاَل َيِ  ُّ ِلَكاِفٍ  َيِ ُم ِ  َي َنَفسِ  َ ا َ َفَعُ  َتَ م  ِ  ِإال  َماَ   َوَنَفُسذُ  َطْأَطَأ َ ْهَسُ  َقَطَ   َواِ 

 .(3) َفَيْ ُتُلُ ..."(2)ْطُلُكُ  َ ت ى ُيْمِ َنُ  ِبَكاِب ُلمٍّ َيْنَتِهأ َ ْيُت َيْنَتِهأ َطْ ُفُ   َفيَ 
 تخريج الحديث

 ال ميت انف م ب وايت  مسلم مون البطا ي.     
 دراسة رجال اإلسناد

 هذ.135هذ هو 134ما   هبو العكاه الممح أ  موالهم  الوليد بن مسلم القرشي-     
فذذأ الطك ذذة ال اكعذذة مذذن طك ذذا   وقذذم  نذذ ا   (4) والتسذذوية ه ذذة لكنذذ  نهيذذ  التذذمليه: قذذال ابذذن   ذذ      

التأ البم هن تص   كالسما   -الطك ة-وهأ (5)المملسين  قال "موصوف كالتمليه الحميم ما الصمق"
 . تى ي ول التمليه 

 قال الكا ت: ال اوي ه ة ممله  وقم ص   هنا كالسما  من حيط  َعْبُم ال  ْ َمِن ْبُن َيِ  َم.      
 .126ما  سنة  هبو عم و ال مصأ   يحيى بن جابر بن حسان الطائي-     

      
 

                                                 

ُنذ  ِمْهذَ  َهْي ِفأ ُحّ َتْين  َهْو ُ ّلَتْين. َوِقيَ : اله وُب اْلَمْهُ وُم: ال ِ ي ُيْصذَكغ كذالَوْ ِه هُذم  كذال  ْعَف ان فَي ذأء َلوْ  ( َمْهُ وَمَتْيِن:1)
 258ش5َلْوِن َ ْه   الَ وَ اَنة.النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  

(2: ذذاِم  َوِقيذذَ  َقْ َ ذذٌة ِمذذْن ُقذذَ ى َبْيذذِ  اْلَمْ ذذِمِه  َوَعَلْيذذِ  اقْ ِكَ،ذذ ( َكذذاِب ُلذذمٍّ َتَصذذَ  مِّ اَلٍم َوَتْحذذِميِم َماٍل َمْصذذُ وٌف اْسذذُم َ َبذذٍ  ِكالح 
َأ ِكِ  ِلَكْهَ ِ  َحَ ِ ِا. م قا  المفاتيي ح   محنا  المصابيي لله وي ال ا ي   5475  قم 3462ش8الن َوِويُّ  َوَ اَم َغْيُ ُا ُسمِّ

اِل َوِصَفِتِ  َوَما َمَعُ  3)  2337 قم  2250ش4( ص يي مسلم   الفتن وهح اف الساعة َكاُب ِ ْنِ  الم   
: هذذو هن يذذ وي  ذذميها عذذن حذذيخ ه ذذة غيذذذ  وتللدليس التسلللوية  7456 قذذم  548ش1( ت   ذذب التهذذ يب البذذن   ذذ  4)

ما مذذذن اله ذذذة ارول غيذذذ  المذذذمله فيسذذذ ط مذذذمله  و لذذذ  اله ذذذة ي ويذذذ  عذذذن ،ذذذعيف عذذذن ه ذذذة  فيذذذأتأ المذذذمله الذذذ ي سذذذ
ال،عيف ال ي فأ السنم  و  ع  ال ميت عن حيط  اله ة الهذانأ بلفذظ م تمذ   فيسذتوي ارسذنام نلذ  ه ذا   وهذ ا حذ  

 34ش2هقسام التمليه  قام  فيمن تعمم فعل .التمليه والمملسون ل مام السعمي 
 127 قم  51ش1( طك ا  المملسين البن     5)
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  (4)وقذذال هبذذو  اتم:"صذذالي ال ذذميت"  (3)و نذذ ا ابذذن  كذذان فذذأ اله ذذا   (2)والع لذذأ (1)وه ذذ  م ذذيم     
 .(5)وقال ابن    :" ه ة وه س  نهي ًا"

السذما  مذن حذيط  عبذم الذ  من بذن وقم ص   فأ هذ ا ال ذميت ك ال اوي ه ة م س   :قال الكا ت     
 هن  ه س  عن عبم ال  من بن  بي  هو هن   لم يل  . (6)وال ي ن  فأ نتب الم اسي   بي  
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

))))) ))))) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 6733 قم  250ش31ب الكمال للم ي ( ته ي1)
 1365 قم  343ش2( اله ا  للع لأ 2)
 6052 قم  526ش5( اله ا  البن  كان 3)
 553 قم  133ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 4)
 7518 قم  588ش1( ت   ب الته يب البن     5)
 868 قم  237ش1(  اما الت صي  للعال أ 6)
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 المبحث الثاني: اْلِجيِم َمَع الن ونِ 
َهْي ُيِنذبُّ وَيِميذُ  « اْم ه  فأَم  بَ ْ ِمها  فَ عذ  ال ُ ذ  ُيْ ِنذُئ َعَلْيَهذاهن  َيُهومي ا َ َنى ك»)َ َنَأ()هذ( ِفيِ       

ُمَفاَعَلذذة  َمذذْن « فَلَ ذذم  هيتُذذ  ُيَ ذذاِنُئ َعَلْيَهذذا»َعَلْيَهذذا ِلَيِ َيهذذا ال  ذذا َ . َهْ َنذذَأ ُيْ ِنذذُئ ِإْ َنذذاء. َوِفذذأ ِ َواَيذذٍة ُهْطذذَ ى 
 .(1)ُمْهَمَلِة. َوَسَيِ أءُ َ اَنَأ ُيَ اِنُئ. وُ  َوى ِكاْلَ اِء الْ 

 (46الحديث رقم )
 الرواية األولى:     
 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهَنا َطاِلذذُم ْبذذُن َمْطَلذذٍم  َعذذْن ُسذذَلْيَمانَ       ذذُم ْبذذُن ُعْهَمذذاَن ْبذذِن َنَ اَمذذَة  َ ذذم  َهَنا ُمَ م  ِ ْبذذُن (2)"َ ذذم  َهِنأ َعْبذذُم َّللا    َ ذذم 

ِ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم ِبَيُهوِميٍّ َوَ ُهومِ ِميَناٍ   عَ  ي ذٍة َقذْم ِن اْبِن ُعَمَ  َ ِ،َأ َّللا ُ َعْنُهَما  َقاَل: ُهِتَأ َ ُسوُل َّللا 
  (4)الَوْ ِ  َوالت ْ ِبي َ  َقاُلوا: ِإن   َهْ َكاَ َنا َهْ َمُهوا َتْ ِميمَ « َما َتِ ُموَن ِفأ ِنَتاِكُنمْ »َ ِميًعا  َفَ اَل َلُهْم:  (3)َهْ َمَها

ِ ِكذذالت ْوَ اِ   َفذذُأِتَأ ِبَهذذا  َفَوَ،ذذَا َهَ ذذُمُهْم َيذذَمُا عَ  ِ ْبذذُن َسذذاَلٍم: اْمُعُهذذْم َيذذا َ ُسذذوَل َّللا  َلذذى آَيذذِة الذذ  ْ ِم  َقذذاَل َعْبذذُم َّللا 
َفْا َيذذَمَ   َفذذِيَ ا آَيذذُة الذذ  ْ ِم َتْ ذذَ  َيذذِمِا  َفذذَأَمَ  ِبِهَمذذا َوَ َعذذَ  َيْ ذذَ ُه َمذذا َقْبَلَهذذا َوَمذذا َكْعذذَمَها  َفَ ذذاَل َلذذُ  اْبذذُن َسذذاَلٍم:ا ْ 

ِ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َفُ ِ َمذذا َقذذاَل اْبذذُن ُعَمذذَ : َفُ ِ َمذذا ِعْنذذَم الذذَكاَلفِ    َفَ َهْيذذُ  الَيُهذذوِمي  َهْ َنذذَأ (5)َ ُسذذوُل َّللا 
 .(6)َعَلْيَها"

 تخريج الحديث
 طا ي مون مسلم .انف م ك  الب     

 دراسة رجال اإلسناد

                                                 

  302ش1اره  البن ارهي  ( النهاية فأ غ  ب ال ميت و 1)
 2533 قم  250ش1( سليمان بن كالل التيمأ.ت   ب الته يب البن     2)
 234ش23هي َ َنَيا من ه مت ِإ ا  نى  َوُيَ ال َمْعَناُا: فعال فعاًل َفاِ حًا  َوُهِ  م ِكِ  ال َِّنا.عمم  ال ا ي للعينأ  ( ه مها:3)

 3186 قم 
َهْصُ  الت ْ ِبي  َهْن ُيْ م  « ْن ُتَ م م ُوُ وا ال  اِنَيْين؛وُيْ َمال َعَلى َكِعيٍ  َهْو ِ َماٍ  وُ طاَلف بْين وُ وههماَقاُلوا:هَ  ( الت ْ ِبيَ :4)

ِمَن الَ ْبَهة. والت ْ ِبي   ُطو ٌ اْهَناِن َعَلى َماك ٍة َوُ ْ َعَ  َقَفا َهَ ِمِهَما ِإَلى قَفا اآْلَطِ . وال ياُه َهْن ُي اَب  بْين وُ وِههما  ِرَن ُ  َمأْ 
َه  هَس   فُسّمأ َ لِ  اكة ِإَ ا ُفِع  ِكِ  َ ِلَ  َنن  َ  اْلِفْعُ  َتْ ِبيهًا  َهْيً،ا:َهْن ُيَننِّه  هَس   فَيْ َتم  َهْن َيُنوَن الم ُمول َعَلى الم 

هصُل  ِمْن ِإَصاَكِة ال ْبَهة  ُيَ اُل: َ َبْهُتُ  ِإَ ا هصبَ  َ ْبَهَت . َوَيْ َتِمُ  َهْن َيُنوَن ِمَن ال ْك   َوُهَو االْسِت كال ِكاْلَمْنُ وِا. و 
 237ش1النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  

َأ اْلَمَناُن َكاَلطا اتِّساعا  َوُهَو َمْوِ،ٌا َمعْ 5) ُ وٌف ( الكالف: الَكاَلف َ،ْ ب ِمَن الِ  ا   ُتْفَ و ِكِ  اْرَْ ُض  ُهم  ُسمِّ
 152ش1ِكاْلَمِميَنِة. النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  

 6813 قم  165ش8( ص يي البطا ي   ال موم َكاُب ال  ْ ِم ِفأ الَكاَلِف 6)
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 وقي  كعمها. هذ 213ما  سنة  َهُبو الَهْيَهِم الَبَ ِلأُّ   (1)َخاِلُد بُن َمْخَلٍد القطواني-     
وقال صالي بذن م مذم     :"ه ذة فذأ ال ذميت إال هن ذ  نذان   (2)وه   الع لأ و ام:"في  قلي  تحيا"     

 .(5)و ن ا ابن  كان فأ اله ا (4):"هو ه ة صموق"ن هبأ حيكةوقال عهمان ب (3)متهمًا كالغلو"
وقذذال هبذذذو ماوم:" صذذذموق  (7):"ينتذذذب  ميهذذذ "  وقذذذال هبذذو  اتم(6)وقذذال ه مم:"لذذذ  ه اميذذت منذذذاكي "     

  وقال ابن سعم:" نان متحيعًا مننذ  ال ذميت مف طذًا (9):"ما ك  كأه"وقال ابن معين  (8)ولكن  يتحيا" 
 .(11)  وقال ال و  انأ:" نان حتامًا معلنًا كسوء م هك "(10)عن  لل، و   "فأ التحيا ونتبوا 

و نذذذذ ا   (12)وهذذذذو عنذذذذمنا فذذذذأ عذذذذمام ههذذذذ  الصذذذذمق" وقذذذذال ار مي:"فذذذذأ  ميهذذذذ  كعذذذذض المنذذذذاكي       
 فأ ال،عفاء. (14)والع يلأ (13)السا أ
 .(15)صموق يتحيا ول  هف ام" وقال ابن    :"     
 هط ا على ال اوي وهما ::هنا  هم ان قال الكا ت     
نمذذا وهن  الذذ اوي صذذ يي الت مذذ   هذذو هنذذا ال ي،ذذ  رن ذذ  لذذيه ماعيذذة إلذذى م هكذذ   : :التشلليعأوالً      

قال:"قلذ  همذا الت َحذيُّا ف ذم قذممَنا َهنذ  ِإ ا َنذاَن  وقم علق على  ل  ابن     فأ همي السذا ي  وارماء 
 .(16)يَما َولم ينن َماِعَية ِإَلى َ ْهي "َهب  اْرَْط  َواْرََماء اَل ي،ّ ُا اَل سِ 

                                                 

كفتي هّول  وهاني   كعما واو  على و ن فعالن: مو،ا على كاب الكوفة. مع م ما استع م من هسماء  ( َقَطوان:1)
  1084ش3أ عبيم الكن ي ارنملسأ الكالم والموا،ا رب

 363 قم  141ش1( اله ا  للع لأ 2)
 221 قم  117ش3( ته يب الته يب البن     3)
 221 قم  117ش3( ته يب الته يب البن     4)
 13123 قم  224ش8( اله ا  البن  كان 5)
 1030 قم  250ش1( ال،عفاء والمت ونون البن ال و ي 6)
 1533 قم  354ش3هبأ  اتم ( ال    والتعمي  البن 7)
 1353 قم  368ش1( الكاحف لل هبأ 8)
 1533 قم  354ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 9)
 2768 قم  372ش6( الطك ا  الكب ى 10)
 641ش1( مي ان االعتمال لل هبأ 11)
 221 قم  118ش3( ته يب الته يب البن     12)
 221 قم  118ش3( ته يب الته يب البن     13)
 424 قم  15ش2ال،عفاء الكبي  للع يلأ  (14)
 1677 قم  130ش1( ت   ب الته يب البن     15)
 400ش1( همي السا ي م ممة فتي الكا ي البن     16)
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قذال ابذن   ذ :  قم بين ابن عمي هن البطا ي لم ي وي ل  هي  ميت منن   :يروي المناكير:ثانياً     
ذذا  َوهمذذا اْلَمَنذذاِكي  ف ذذم تتكعهذذا َهُبذذو َهْ مذذم بذذن عذذمي مذذن َ ِميهذذ  وهو مهذذا ِفذذأ َناِملذذ   َوَلذذْيَه ِفيَهذذا َحذذْأء ِمم 

ُبَطاِ ّي ب  لم ه  َلذُ  ِعْنذما مذن َهْفذَ اما سذوى َ ذِميت َواِ ذم َوُهذَو َ ذِميت هبذأ ُهَ ْ ذَ   مذن عذامى هط    َلُ  ال
 .(1)لأ وليًا الَ ِميت و وى َلُ  اْلَكاُقوَن سوى هبأ َماُوم

ولعلها تذوهم منذ  هو  وقال ابن عمي كعم هن  ساق ل  ه اميت:"لم ه م فأ  ميه  هنن  مما  ن ت       
 .(2)َوهو عنمي إن حاء هللا ال كأه ك  " على  فظ   ماًل 
 ومنهج البطا ي مع وف فأ االنت اء من م ويا  ال اوي.  ال اوي صموق  :قال الكا ت     
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-    
 
 

 الرواية الثانية:     
 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
مٌ       َهَنا ُمَسذذم  َهنَ (3)"َ ذذم    َعذذْن َنذذاِفٍا َعِن اْبذذِن ُعَمذذَ  َ ِ،ذذَأ َّللا ُ َعْنُهَمذذا  (5) َعذذْن َهيُّذذوبَ (4)ا ِإْسذذَماِعي ُ   َ ذذم 

« َما َتْصَنُعوَن ِبِهَماا:»َقاَل:ُهِتَأ الن ِبأُّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم ِبَ ُ ٍ  َواْمَ هٍَ  ِمَن الَيُهوِم َقْم َ َنَيا  َفَ اَل ِلْلَيُهومِ 
مُ    َقذذاُلوا:   َفَ ذذاُءوا  َفَ ذذاُلوا (7)ُوُ وَهُهَمذذا َوُنْطِ  ِهَمذذا  َقاَل:َِفذذْأُتوا ِكذذالت ْوَ اِ  َفاْتُلوَهذذا ِإْن ُنْنذذُتْم َصذذاِمِقيَن{ (6)ُنَسذذطِّ

ذْن َيْ َ،ذْوَن: َيذا هَْعذَوُ   اْقذَ ْه َفَ ذَ َه َ ت ذى اْنَتَهذى ِإَلذى َمْوِ،ذٍا ِمْنَهذا َفَوَ،ذَا َيذَمُا عَ  اْ َفذْا »ْيذِ   َقذاَل: لَ ِلَ ُ ٍ  ِمم 
ذُم  ِإن  َعَلْيِهَمذا الذ  ْ َم  َوَلِكن ذا ُنَناتِ  «َيَم َ  ُمذُ  َبْيَنَنذا  َفذَأَمَ  َفَ َفَا َيَمُا َفِيَ ا ِفيِ  آَيُة ال  ْ ِم َتُلذوُ   َفَ ذاَل: َيذا ُمَ م 

 .(8)ِبِهَما َفُ ِ َما  َفَ َهْيُتُ  ُيَ اِنُئ َعَلْيَها الِ َ اَ َ "
 الحديثتخريج 

 انف م البطا ي ب وايت  مون مسلم.     
 دراسة رجال اإلسناد

                                                 

 400ش1( همي السا ي م ممة فتي الكا ي البن     1)
 535 قم  466ش3( الكام  فأ ،عفاء ال  ال 2)
 6538 قم  528ش1لته يب البن     ( مسمم بن مس هم بن مس ب  ارسمي .ت   ب ا3)
 416 قم  105ش1( إسماعي  بن إب اهيم بن م سم ارسمي. ت   ب الته يب البن     4)
 605 قم  117ش1( هيوب بن هبأ تميمة نيسان .ت   ب الته يب البن     5)
   466ش10ي لل سطالنأ ك،م النون وفتي السين المهملة ونس  الطاء المع مة المحمم  نسّوم.إ حام السا   ( نسطم:6)
 33( سو   آل عم ان: 7)
ِ  ِكالَعَ ِبي ِة 8)  7543 قم 158ش3( ص يي البطا ي   التو يم َكاُب َما َيُ وُ  ِمْن َتْفِسيِ  الت ْوَ اِ  َوَغْيِ َها ِمْن ُنُتِب َّللا 
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 رجال اإلسناد كلهم ثقات.-     
    ))))) ))))) 

الُ ُنذذب: ال ذذِ ي َيِ ذذُب َعَلْيذذِ  الُغْسذذ  كالِ مذذا  « اَل تَذذْمُط  اْلَماَلِ َنذذُة َبْيتًذذا ِفيذذِ  ُ ُنذذب»)ُ ُنذذٌب()ه( ِفيذذِ       
. وَيَ ذذ ا َعَلذذى الواِ ذذم  واالْهَنذذين  والَ ميذذا  والمؤن ذت  بَلْفذذظ َواِ ذذٍم. َوَقذذْم ُيْ مذذا َعَلذذى َهْ َنذذاب وُطذ وِج اْلَمِنذذأِّ

ْنَسذذاُن ُ ُنكذذا ِرَن ذذ ُ  وُ ُنِبذذين. وَهْ َنذذَب ُيْ ِنذذُب ِإْ َناًكذذا  والِ َناَكذذة االْسذذم  َوِهذذَأ ِفذذأ اْرَْصذذِ : الُكْعذذم. وُسذذّمأ اْرِ
ْ . وقي  ِلُمَ اَنَبت  الناَه َ ت ى َيْغَتس . َوَهَ اَم ِكالُ ُنب ِفأ َهَ ا ُنِهَأ َهْن َيْ َ ب َمَواِ،َا ا اَلِ  َما َلْم َيَتَطه  لص 

ِقل ذة ِميِنذ  اْلَ ِميِت: ال ذِ ي َيْتذُ   االْغِتسذال ِمذَن اْلَ َناَكذِة عذاَمً   َفَيُنذوُن هْكهَذ  َهْوَقاِتذِ  ُ ُنًكذا  َوَهذَ ا َيذُملُّ َعَلذى 
 . َوِقيَ  َهَ اَم ِكاْلَماَلِ َنِة َهاُهَنا غيَ  الَ َفَظة. وقيَ  ه اَم اَل َتْ ُ،ُ ا اْلَماَلِ َنذُة بطْيذ . َوَقذْم َ ذاَء وُطْبت كاِطن

َواَياِ  َنَ ِل َ   .(1)ِفأ َكْعِض ال ِّ
 (47الحديث رقم )

 قال ارمام هبو ماوم   م  هللا:     
َهَنا َ ْفُص ْبُن ُعَمَ  الن َم ِ       َهَنا ُحْعَكُة  َعْن َعِلأِّ ْبِن ُمْمِ ٍ   َعْن َهِبذأ ُ ْ َعذَة ْبذِن َعْمذِ و ْبذِن "َ م  يُّ  َ م 

ِ ْبِن ُنَ أٍّ  َعْن َهِبيِ   َعْن َعِلأِّ ْبِن َهِبأ َطاِلٍب َ ِ،َأ َّللا ُ َعْنُ   َعِن الن ِبأِّ   َصل ى هللُا َ ِ  ٍ   َعْن َعْبِم َّللا 
 .(2)«اَل َتْمُطُ  اْلَماَلِ َنُة َبْيًتا ِفيِ  ُصوَ ٌ  َواَل َنْلٌب َواَل ُ ُنبٌ »َل: َعَلْيِ  َوَسل َم َقا

 تخريج الحديث
م الطيالسذأ مذن   وهبذو ماو (3) هط    النسا أ مذن ط  ذق هحذام بذن عبذم الملذ  وي يذى بذن سذعيم      

وهبذو   (6)بذن  عفذ والبذ ا  مذن ط  ذق م مذم   (5)وه مم من ط  ق ي يى بذن سذعيم  (4)ط  ق هبأ ماوم
 من ط  ق هحام بن عبم المل . وابن  كان(  نالهما )هبو يعلى (8)وابن  كان  (7)يعلى الموصلأ

 
 

                                                 

 302ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن االهي  1)
ُ  اْلُغْسَ  ( سنن هبو ماوم   الطها  2)  227 قم  58ش1  َكاٌب ِفأ اْلُ ُنِب ُيَؤطِّ
ْأ 3)  261 قم  141ش1( سنن النسا أ   الطها   َكاٌب ِفأ اْلُ ُنِب ِإَ ا َلْم َيَتَو، 
 122 قم  106ش1( مسنم هبو ماوم الطيالسأ 4)
 632 قم  65ش2( مسنم ه مم 5)
 880 قم  33ش3( مسنم الب ا  6)
 313 قم  265ش1صلأ ( مسنم هبو يعلى الم7)
 1205 قم  5ش4( ص يي ابن  كان 8)
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 (2)والبيه ذذأ مذذن ط  ذذق يع ذذوب بذذن إسذذ اق ال ،ذذ مأ  (1)وال ذذاكم مذذن ط  ذذق آمم بذذن هبذذأ إيذذاه     
يع ذوب  ن هبذأ إيذاه آمم بذ هبذو ماوم م مذم بذن  عفذ   ستتهم )هحام بذن عبذم الملذ  ي يى بذن سذعيم 

 عن حعكة بن ال  اج ك  كمهل . بن إس اق(ا
 دراسة رجال اإلسناد

 هبو ل مان من الهالهة.   عبد هللا بن نجي بن سلمة الحضرمي الكوفي-     
  عذن و ن ا ابن  كان فأ اله ذا  وقذال: يذ وي عذن علذأ و ذ وي هي،ذا عذن هبيذ  (3)وه   النسا أ     
 .(4)  الكوفيين"من ه ا وقال ال اكم:  علأ
 و،ع ف  عمم من الن ام :    
وقذذال   (7)وقذذال الذما  قطنذأ:"ليه كذال وي فذأ ال ذميت" :"فيذ  نظذ " (6)وابذن عذمي  (5)قذال البطذا ي     

 .(8)الحافعأ:"م هول"
 .(9)صموق  وقال ابن    :     
 ال اوي صموق. قال الكا ت:     
 من الهالهة. نجي الحضرمي الكوفي-    
وقذال الع لذأ:"  َوَقذال:"ال يع بنذأ اال ت ذاج بطبذ ا إ ا انفذ م"  ا ابُن ِ ك ذان ِفذأ نتاب"اله ذا "  ن       

 .(10)نوفأ تاكعأ ه ة "
 .(12)وقال ال هبأ:"ال يم ى من هو"  (11)نان قلي  ال ميت"وقال ابن سعم:"     
 .هي: لين ال ميت إ ا تف م  (13)قال ابن    :"م بول"و      

                                                 

 611 قم  278ش1( المستم   على الص ي ين  لل اكم 1)
 373 قم  310ش1( السنن الكب ى للبيه أ 2)
 3614 قم  220ش16( ته يب الكمال للم ي 3)
 611 قم  278ش1( المستم   على الص ي ين لل اكم 4)
 630قم    214ش5( التا  خ الكبي  للبطا ي 5)
 1058 قم  388ش5( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 6)
 333 قم  258ش3( عل  الما  قطنأ 7)
 104 قم  55ش6( ته يب الته يب البن     8)
 3664 قم  326ش1( ت   ب الته يب البن     9)
 1685 قم  448ش1( اله ا  للع لأ 10)
 2265 قم  251ش6( الطك ا  الكب ى البن سعم 11)
 3013 قم  248ش4ان االعتمال لل هبأ ( مي  12)
 7102 قم  553ش1( ت   ب الته يب البن     13)
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 ال اوي ،عيف. :قال الكا ت     
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

 الحكم على إسناد الحديث
وقذذم ،ذذع ف  مذذن العلمذذاء: ولذذأ الذذمين  لو ذذوم ن ذذأ ال ،ذذ مأ الكذذوفأ  ال ذذميت إسذذناما ،ذذعيف      

وهصذذ  ال ذذميت فذذأ الصذذ ي ين وغي همذذا مذذن  ذذميت هبذذأ طل ذذة ارنصذذا ي   (2)وارلكذذانأ  (1)الع اقذذأ
 فهأ   ام  منن  .مون قول : "وال  نب": 

))))) ))))) 
ْنَساُن اَل ُيْ ِنب َوَنَ ِلَ  اله ْوب واْلَماء وار ُض »)هذ( َوِفأ َ ِميِت اْبِن َعك اٍه َ ِ،َأ َّللا ُ َعْنُهَما       « اْرِ

َسذة الُ ُنذب إي اهذا  وقذم تكذ   ُي  م َهن  َهِ ِا اْرَْحَياَء اَل َيِصذيُ  َحذْأٌء ِمْنَهذا ُ ُنًكذا َيْ تَذاج ِإَلذى الُغْسذ  ِلُماَلمَ 
 .(3) ن  الُ ُنب والِ َناَكة ِفأ َغْيِ  َمْوِ،اٍ 

 (48الحديث رقم )
 قال ارمام ابن هبأ حيكة   م  هللا:     
َهَنا َ َنِ   ذذا ْبذذُن َهِبذأ َ اِ ذذَمَ   َقذذاَل: َسذذِمْعُ  َعذذاِمً ا      ذذُم ْبذذُن ِكْحذذِ   َقذذاَل: َ ذذم  َهَنا ُمَ م  ْ ُنُ  َعذذِن اْبذذِن   َيذذ(4)"َ ذم 

ْنَسانُ »َعك اٍه  َقاَل:  .(5)«اَل َيْ ُنُب اْلَماُء  َواَل اله ْوُب  َواَل اْرَْ ُض  َواَل اْرِ
 تخريج الحديث

مذن  )طمسذتهم( (10)والبيه ذأ  (9)وابذن هبذأ حذيكة  (8)وابذن ما ذ   (7)والت مذ ي  (6)هط    هبو ماوم     
 ط  ق عن مة عن ابن عكاه بن وا.

 عن ابن عكاه بن وا.  (11)وهط    عبم ال  اق الصنعانأ من ط  ق ابن عم     

                                                 

  142ش1(  احية السيوطأ على سنن النسا أ 1)
 30 قم  76ش1( ،عيف هبأ ماوم لأللكانأ 2)
 302ش1النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن االهي  ( 3)
 3032 قم  287ش1 ( عام  بن ح ا ي  الحعبأ ت   ب الته يب البن    4)
 1828 قم  153ش1( مصنف ابن هبأ حيكة 5)
 68 قم  18ش1( سنن هبو ماوم   الطها   َكاُب اْلَماِء اَل ُيْ ِنُب 6)
 65 قم  34ش1( سنن الت م ي   الطها   عن  سول هللا َكاُب ال ُّْطَصِة ِفأ َ ِلَ  7)
 370 قم  132ش1ْ،ِ  َوُ،وِء اْلَمْ هَِ  ( سنن ابن ما     الطها   وسننها َكاُب ال ُّْطَصِة ِكفَ 8)
 353 قم  38ش1( مصنف ابن هبأ حيكة 9)
 302 قم  231ش1( السنن الكب ى للبيه أ 10)
 1142 قم  237ش1( مصنف عبم ال  اق الصنعانأ 11)
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 عن عا حة بن وا. )هالهتهم( (3)وابن  كان  (2)وابن ط  مة  (1)وهط    ه مم    
 دراسة رجال اإلسناد

 هذ.203ما  سنة  هبو عبم هللا الكوفأ ه ة  افظ   محمد بن بشر العبدي-     
 .(4)م اهم بن  ومأ   وهللا ما سما حي ًا قط منم س قال عن  ابن معين:     
ولذم يذ ن  ه ذم مذن العلمذاء هنذ   هنا فأ ه ا ال ميت ي وي عن  ن  ا بن هبأ  ا ذم   :قال الباحث     

 ه س  عن  نما هن   ص   كالسما .
 هذ وقي  غي   ل .147ما  سنة  َهُبو َيْ َيى الَهْمَماِنأُّ الُكْوِفأُّ   َزَكِريَّا بُن َأِبي زَاِئَدةَ -     
 وهكه  العلماء على توهي   إال هن   هط  علي  هم ان:     
وقذذم قذذال بتمليسذذ  هبذذو   عذذة قذذال: يذذمله نهيذذ ًا عذذن  التذذمليه وطاصذذة عذذن عذذام  الحذذعبأ  هواًل:     

سذ ا ي  ه  (6)  وقال هبو ماوم:"و ن  ذا ه ذة إال هن ذ  يذمله"(5)الحعبأ"  ذب وقذال هبذو  ذاتم:" نذان يذمله وا 
وي ذذذال إن المسذذذا   التذذذأ نذذذان ي و هذذذا عذذذن الحذذذعبأ لذذذم يسذذذمعها منذذذ  إنمذذذا هطذذذ ها عذذذن هبذذذأ  إلذذذأ منذذذ  

"    (7). 
وقذم    كالسذما  مذن حذيط  عذام  الحذعبأ حبهة التمليه هنا منتفيذة عنذ  رنذ  صذ    :قال الكا ت     

 علماء تمليسها.فأ طك ا  المملسين فأ الم تكة الهانية وهأ التأ اغتف  ال (8) ن ا ابن    
 ميهذ  عذن هبذأ إسذ اق لذين سذما منذ   قذال ه مذم:  سماع  من هبأ إسذ اق كعذم اطتالطذ  هانيًا:     
 .(10)وقال الع لأ:"نان ه ة إال هن  سماع  من هبأ إس اق كآط ا"  (9)كآط ا"
سماع  فأ ه ا ال ميت من الحعبأ  فال ،ي  فذأ  لذ  مذا تصذ     كالسذما  منذ   :قال الكا ت    

 نما هسلفنا.
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

                                                 

 25235 قم  133ش42( مسنم ه مم 1)
 251 قم  124ش1( ص يي ابن ط  مة 2)
 1132 قم  466ش3( ص يي ابن  كان 3)
 666 قم  262ش1 اما الت صي  لصال  المين العال أ  (4)

 534ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 5)
 616 قم  330ش3( ته يب الته يب البن     6)
 534ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 7)
 47 قم  31ش1( طك ا  المملسين البن     8)
 616 قم  330ش3( ته يب الته يب البن     9)
 460 قم  165ش1 ا  للع لأ ( اله10)
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 الحكم على إسناد الحديث
 ال ميت إسناما ص يي رن  ميا  وات  ه ا .     

)))) ))))  
َنذذاِ  والّسذذَكاق       ذذكاق:َهْن َيْ ُنذذب « اَل َ َلذذب َواَل َ َنذذبَ »)ه( َوِفذذأ َ ذذِميِت ال   الَ َنذذب كالت    ذذ  ِفذذأ السِّ

َنذاِ :َهْن َيْنذ ل فَ سًا ِإَلى َف ِسذ  ا ل ذِ ي ُيسذاِبق َعَلْيذِ   َفذِيَ ا َفتَذ  الم ُنذوُب َت ذّول ِإَلذى الَمْ ُنذوب  َوُهذَو ِفذأ ال  
ذذَمقِة  هُذذم  يذذأُمَ  ِكذذاْرَْمَواِل َهْن ُتْ َنذذب ِإَلْيذذِ : َهْي ُتْ َ،ذذ   فُنهذذوا َعذذْن  العامذذُ  كأقَصذذى َمواِ،ذذا َهْصذذَ اِب الص 

ْ ُنَب َ بُّ الَمال كَماِل : َهْي ُيْكِعَما َعْن موِ،ع  َ ت ى َي َتاج العامُ  ِإَلى ارْكعام ِفذأ َ ِلَ . َوِقيَ  ُهَو هْن يَ 
 .(1)اتَِّكاع  وَطَلك 

 (49الحديث رقم )
 قال ارمام هبو ماوم   م  هللا:     
َهَنا اْبذذُن َهِبذذأ َعذذِميٍّ      َهَنا ُقَتْيَكذذُة ْبذذُن َسذذِعيٍم  َ ذذم   َعذذْن َعْمذذِ و ْبذذِن ُحذذَعْيٍب  َعذذْن (3)ِن ِإْسذذَ اقَ  َعذذِن اْبذذ(2)"َ ذذم 
اِ (4)َهِبي ِ    َواَل َ َنذَب  َواَل ُتْؤَطذُ  َصذَمَقاُتُهْم (6)اَل َ َلذبَ »  َعِن الن ِبأِّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم  َقاَل:(5)  َعْن َ مِّ

 .(7)«ِإال  ِفأ ُموِ ِهمْ 
 تخريج الحديث

   (9)وه مم من ط  ق ي  م بن ها ون   (8)ن ط  ق عبم ال  يم بن سليمانهط    ابن هبأ حيكة م     
 

                                                 

 303ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي 1)
 5637 قم  465ش1( م مم بن إب اهيم بن هبأ عمي. ت   ب الته يب البن     2)
 5725 قم  467ش1( م مم بن إس اق بن يسا  هبو كن  المطلبأ.ت   ب الته يب البن     3)
 2806 قم  267ش1ن عم و بن العاص .ت   ب الته يب البن     ( حعيب بن م مم بن عبم هللا ب4)
 3433 قم  315ش1( عبم هللا بن عم و بن العاص .ت   ب الته يب البن     5)
َناِ  َفَيْنِ َل َمْوِ،ع ( ال لب:6) ق َعَلى هْه  ال   ا  ُهم  الَ َلُب يُنون ِفأ َحْي ين:هَ ُمهما ِفأ ال  نا   َوُهَو َهْن َيْ َمم الُمَصمِّ

ُتهم َعَلى ِمَياِههم ُيْ ِسَ  َمْن َيْ ِلُب ِإَلْيِ  ارْموال ِمْن هماِكِنها ِلَيْأُطَ  صَمَقتها  فُنِهَأ َعْن َ ِلَ   وُهِم  َهْن ُتؤَطَ  َصَمَقا
ِلَب َعَلْيِ  َوَيِصيُي َ ه ا َلُ  َعَلى الَ ْ ي  َوَهَماِكِنِهْم. اله اِنأ َهْن َيُنوَن ِفأ الّسَكاق: وُهو َهْن َيْتَكا ال ُ ُ  ف َس  فَيْ ُ  ا وَ  ْ 

 281ش1فنِهَأ َعْن َ ِلَ . النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  
ُق اْرَْمَواُل 7)  1531 قم  107ش2( سنن هبأ ماوم   ال نا  َكاُب َهْيَن ُتَصم 
 32625 قم  427ش6( مصنف ابن هبأ حيكة 8)
 6631قم    288ش11( مسنم ه مم 9)
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ه بعذتهم )عبذم الذ  يم   (2)والكغذوي مذن ط  ذق إبذ اهيم بذن سذعم  (1)وابن ط  مذة مذن ط  ذق عبذم ارعلذى
 من ط  ق م مم بن إس اق ك  بن وا. ي  م بن ها ون  عبم ارعلى  إب اهيم بن سعم( بن سليمان ا

 عن م مم بن إس اق ك  كمهل . نالهما من ط  ق إب اهيم بن سعم  (4)والبيه أ (3)مموهط    ه      
 (5)ولل ذذذميت حذذذواهم نهيذذذ   وطاصذذذة هول ال ذذذميت" ال  لذذذب وال  نذذذب"من ط  ذذذق هنذذذه بذذذن مالذذذ      

 .(7)و ابن عم   (6)وعم ان بن ال صين
 دراسة رجال اإلسناد

َوِقْيذَ : َهُبذو َعْبذِم  َوِقْيذَ : اْبذُن ُنْوهَذاَن  َهُبذو َكْنذٍ    ِخَيلاٍر اأَلْخَبلاِري   ُمَحمَُّد بُن ِإْسَحاَق بِن َيَساِر بنِ -     
 وقي  كعمها. هذ 150هللِا الُ َ ِحأُّ  الُمط ِلِبأُّ َمْواَلُهم  الَمَمِنأُّ  ما  سنة 

 هعلأ من لت  كعض العلماء:     
مما   ميت  سول هللا  قال علأ بن الممينأ:و   (8)قال حعكة:"ابن إس اق همي  المؤمنين ل فظ "     

فذ ن  ابذن إسذ اق  ف ن هم هم قال فصا  علم الستة عنذم ههنذى عحذ   صلى هللا علي  وسلم على ستة 
 .(9)فيهم"
ونذان  وابذن معذين قال:"نذان ه ذة   (10)وقم وه   ابن سعم قال:"نان ه ة ومن الناه من يذتكلم فيذ "    

  وقذذذال مذذذ  :" لذذذيه بذذذ ا  (13)وقذذذال مذذذ  :"ليه كذذذ  كذذذأه"  (12)ق"وقذذذال م  :"صذذذمو   (11) سذذذن ال ذذذميت"
   (14)،عيف"

 
                                                 

 2280 قم  26ش4( ص يي ابن ط  مة 1)
 2542 قم  202ش10( ح   السنة للكغوي 2)
 7024 قم  536ش11( مسنم ه مم 3)
 7360 قم  185ش4( السنن الكب ى للبيه أ 4)
 12658 قم  36ش20( مسنم ه مم 5)
 32622 قم  426ش6( مصنف ابن هبأ حيكة 6)
 5654 قم  463ش3( مسنم ه مم 7)
 7137 قم  463ش3العتمال لل هبأ ( مي ان ا8)
  234ش1( تا  خ كغمام للططيب الكغمامي 9)
 5057 قم  426ش24( ته يب الكمال للم ي 10)
  233ش1( تا  خ كغمام للططيب الكغمامي 11)
 1086 132ش7( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 12)
 3156 قم  324ش2( التا  خ الكبي  ربأ كن  ه مم بن هبأ طيهمة 13)
 3156 قم  324ش2التا  خ الكبي  ربأ كن  ه مم بن هبأ طيهمة ( 14)
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 .(1)وقال م   :"ليه كال وي"
و نذذ ا ابذذن   (3)و نذذ  عذذن البوحذذن أ هن ذذ  قذذال:"هو عنذذمنا ه ذذة ه ذذة"  (2)وقذذال الع لأ:"مذذمنأ ه ذذة"     

 .(4) كان فأ اله ا 
 .(5) "وس   ابن المكا   قال:"إنا و مناا صموقًا هالت م ا     
نمذذا  وقذذال ابذذن نميذذ :"إ ا  ذذمت عذذن مذذن سذذما منذذ  مذذن المع وفين فهذذو  سذذن ال ذذميت صذذموق       وا 

ت عن الم هولين ه اميت كاطلة"  .(6)ُهِتَى من َهن   ي مِّ
وقذذذال البطا ي:" هيذذذ  علذذذى بذذذن عبذذذم هللا ي ذذذتج ك ذذذميت ابذذذن   (7)وقذذذال ه مذذذم:"هو  سذذذن ال ذذذميت"     

 .(8)  ه مًا يتهم ابن إس اق"إس اق قال:" وقال على:ما  هي
 .(9)ونان ي مأ كغي  نو  من البم " وقال ال و  انأ:"الناه يحتهون  ميه       
 .(10)صموق"وقال هبو   عة:"     
 .(11)وقال هبو  اتم ال ا ي:" ينتب  ميه "    
عنذ  وقذم ابن إس اق     قم ه مذا الكبذ اء مذن ههذ  العلذم علذى ارطذ   وقال هبو   عة الممح أ:"    

 .(12)اطتب ا هه  ال ميت ف اوا صمقًا وطي ًا"
 .(13)سأل  عليًا عن  ف ال صالي وسط" وقال م مم بن عهمان بن هبأ حيك :     
 .(14)وقال النسا أ:"ليه كال وي"     

 
                                                 

 5057 قم  423ش24( ته يب الكمال للم ي 1)
 1433 قم  400ش1( اله ا  للع لأ 2)
 303 قم  586ش13( سي  هعالم النكالء لل هبأ 3)
 10534 قم  380ش7( اله ا  البن  كان 4)
 10534 قم  383ش7( اله ا  البن  كان 5)
 1623 قم  260ش7  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي ( الكام6)
 51 قم  43ش1( العل  ومع فة ال  ال لإلمام ه مم 7)
  246ش1( تا  خ كغمام للططيب الكغمامي 8)
 230 قم  232ش1( ه وال ال  ال لل و  انأ 9)
 534 قم  326ش3( ال،عفاء ربأ   عة 10)
 1087 قم  134ش7( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 11)
 50 قم  42ش3( ته يب الته يب البن     12)
 51 قم  43ش3( ته يب الته يب البن     13)
 513 قم  30ش1( ال،عفاء والمت ونون للنسا أ 14)
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 .(1)وليه ك  ة إنما يعتب  ك " وقال الما قطنأ:"اطتلف ار مة في       
 .(2)ى قال:"هو  سن ال ميت عنما غ ا ب"ون   ال اكم عن م مم بن ي ي     
 قم هط  علي  العلماء عم  همو  وهأ ما يمو  غالب ن مهم عليها: :قال الكا ت     
التمليه:اتهم  ك  ه مم بن  نب  قال: نان ابن إس اق يمله إال هن  نتاب إب اهيم بن سذعم  هواًل:     

وقم  ن ا ابن     فأ  ون ل  الما  قطنأ   (3)ل"إ ا نان سماعًا  قال: مهنأ وا  ا لم ينن قال قال قا
 .(4)وهأ التأ ال ت ب  إال كالتص  ي كالسما   الم تكة ال اكعة من م اتب التمليه 

 قم ص   كالسما  من حيط  َعْمِ و ْبِن ُحَعْيٍب فأ  واية ه مم الساك ة فأ التط  ج  :قال الكا ت     
 فت ول إ ن علة التمليه.

ونذان ُي مذأ كغيذ  نذو  مذن  ِمَأ كال م  والتحذيا: وقذال ال و  انأ:"النذاه يحذتهون  ميهذ   ُ  هانيًا:     
وقم بين ابذن نميذ  نذو  البمعذة ونفاهذا عنذ  قال:"نذان م مذم بذن إسذ اق ي مذأ كال ذم  ونذان   (5)البم "

 نما هن   فأ ه ا ال ميت ليه ما  الى بمعت  لو نان  مو وم  في . (6)هكعم الناه من "
قذال:نيف يذمط  ابذن اسذ اق  ُن ذ  عذن هحذام بذن عذ و   هالهًا: مطول  على ام ه  هحام بن عذ و :     

فذين  وقم تع ب  ل  البطا ي و م علي  قذال: لذو صذي عذن هحذام  ذا   هن تكتذب إليذ   (7)على ام اتأ"
منأ ونذ ل  ابذن المذ  (8)و ذا   هن ينذون سذما منهذا وبينهمذا   ذاب" هه  الممينذة يذ ون الكتذاب  ذا  ًا 

 .(9)قال:"هحام ليه ك  ة لعل  مط  على ام هت  وهو غالم فسما منها"
ونذذ ل  سذذليمان التيمذذأ وي يذذى   (10)قال:"م ذذال مذذن الم ا لذذة" اتهمذذ  بذذ ل  مالذذ    اكعًا:الكذذ ب:     

 .(11)ال طان ووهيب بن طالم

                                                 

 51 قم  46ش3( ته يب الته يب البن     1)
 51 قم  46ش3( ته يب الته يب البن     2)
 51 قم  43ش3( ته يب الته يب البن     3)
 125 قم  51ش1البن      ( طك ا  المملسين 4)
 230 قم  232ش1( ه وال ال  ال لل و  انأ 5)
 241ش1( تا  خ كغمام للططيب الكغمامي 6)
 5057 قم  217ش24( ته يب الكمال للم ي 7)
 51 قم  42ش3( ته يب الته يب البن     8)
 244ش1( تا  خ كغمام للططيب الكغمامي 9)
 56  قم 61ش1( العل  ومع فة ال  ال ر مم 10)
 51 قم  45ش3( ته يب الته يب البن     11)
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هذم عذام لذ   وا ذم  فذين  لذ  نذان منذ  مذ   هم ذا مالذ   قذال:" وقم تع ب  ل  ابن  كان فأ اله ذا       
إنما نان ينن  تتكع  غ وا  النبأ صلى هللا علي   ولم ينن ي م  في  من ه   ال ميت  إلى ما ي ب 

ونان ابن إس اق يتتكا ه ا منهم مذن  وسلم من هوالم اليهوم ال ين هسلموا و فظوا قص  طيب  وغي ها 
 .(1)ونان مال  ال ي ى ال واية إال عن مت ن" غي  هن ي تج بهم 

وهمذذا  ب وال طذذان ف لذذما فيذذ  هحذذام بذذن عذذ و  ومالكذذا ْيذذهَ ونذذ ل  ابذذن   ذذ  فذذأ التهذذ يب قال:"فأمذذا وُ      
رن سذليمان لذيه  والظاه  هن   رمذ  غيذ  ال ذميت؛ كلم في  أ فلم يتبين لأ ري حأء تَ مِ يْ سليمان الت  

 .(2)من هه  ال    والتعمي "
نذان  قذال الذ هبأ:"  اتهذم كالتذمليه صموق  سن ال ميت  الطالصة فأ ال اوي هن   قال الكا ت:     

واطتلذذف فذذأ اال ت ذذاج كذذ  و ميهذذ   ولذذ  غ ا ذذب فذذأ سذذعة مذذا  وى تسذذتنن   صذذموقًا مذذن ك ذذو  العلذذم 
 .(4)"صموق يمله و مأ كالتحيا وال م ":وقال ابن      (3) سن وقم ص     ماعة"

ْهمِ -      وي ذال الطذا فأ  وي ذال هبذو عبذم هللا المذمنأ  هبذو إبذ اهيم   ي  َعْمُرو بُن ُشَعْيِب بِن ُمَحمٍَّد السَّ
 هذ.118ما  سنة 

 .(5)قال ي يى بن سعيم ال طان:"إ ا  وى عن  اله ا  فهو ه ة ي تج ك "     
 .(10)والنسا أ  (9)وعهمان الم امأ  (8)ويع وب بن هبأ حيكة  (7)والع لأ  (6)وه   ابن معينو      
 مم من الن ام:وقم تكل م في  ع     
 قال ابن معين:"إ ا  م ت عم و بن حعيب عن هبي  عن  ما فهو نتاب  ومذن هنذا  ذاء ،ذعف       

 .(11)وا  ا  مت عن سعيم بن المسيب هو سليمان بن يسا  هو ع و  فهو ه ة عن هؤالء"

                                                 

 10534 قم  381ش7( اله ا  البن  كان 1)
 51 قم  45ش3( ته يب الته يب البن     2)
 4718 قم  156ش2( الكاحف لل هبأ 3)
 5725 قم  467ش1( ت   ب الته يب البن     4)
 4385 قم  67ش22( ته يب الكمال للم ي 5)
 80 قم  54ش8   ( ته يب الته يب البن  6)
 1266 قم  365ش1( اله ا  للع لأ 7)
 80 قم  54ش8( ته يب الته يب البن     8)
 80 قم  50ش8( ته يب الته يب البن     9)
 61 قم  176ش5( سي  هعالم النكالء لل هبأ 10)
 5302 قم  462ش4 واية المو ي –( تا  خ ابن معين 11)
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يهمذة عذن وقذال ابذن هبذأ ط  (1)مذا هقذول  وى عنذ  ار مذة" وقال هبو  اتم:"سأل  ابن معين ف ذال:     
 .(2)ابن معين:"ليه ب ا "

فهذذو  وقذذال إسذذ اق بذذن  اهويذذ :"إ ا نذذان الذذ اوي عذذن عمذذ و بذذن حذذعيب عذذن هبيذذ  عذذن  ذذما ه ذذة      
 .(3)نأيوب عن نافا عن ابن عم و"

 وقم ُ ن  لإلمام ه مم في  عم  هقوال:     
نمذذا ينتذذب لذذ  هحذذياء منذذاكي   قذذال الميمذذونأ سذذمع  ه مذذم بذذن  نبذذ  ي ذذول:-       ميهذذ  يعتبذذ  كذذ    وا 

 .(4)فأما هن ينون   ة فال"
و بمذذذا ا ت  نذذذا كذذذ  و بمذذذا و ذذذه فذذذأ ال لذذذب منذذذ   وقذذذال ارهذذذ م عذذذن ه مذذذم: هنذذذا اكتذذذب  ميهذذذ  -      
 .(5)حأء"
هصذذ اب ال ذذميت إ ا حذذاءوا ا ت ذذوا ك ذذميت عمذذ و بذذن  وقذذال هبذذو ماوم عذذن ه مذذم بذذن  نبذذ :-     

 .(6)وا  ا حاءوا ت نوا" حعيب عن هبي  عن  ما 
قال:ي ول: مهنأ هبأ  وقال م مم بن علأ ال و  انأ:" قل :ر مم عم و سما من هبي  حي ًا -     
 .(7)قال:نعم ه اا قم سما من " فأبوا سما من عبم هللا بن عم و  قل :
سذ اق بذن  اهويذ  وهكذا عبيذم  وعامذة  وقال البطذا ي:-       هيذ  ه مذم بذن  نبذ  وعلذأ بذن المذمينأ وا 

 ذذذون ك ذذذميت عمذذذ و بذذذن حذذذعيب عذذذن هبيذذذ  عذذذن  ذذذما مذذذا ت نذذذ  ه ذذذم مذذذن المسذذذلمين قذذذال هصذذذ ابنا ي ت
 .(8) البطا ي:َمِن الناُه كعمهم

نما هنن وا علي  نه    وايتذ  عذن هبيذ  عذن  ذما  :" وى عن  اله ا  وقال هبو   عة-      وقال:إنمذا  وا 
 عنذذ  إنمذذا هذذأ عذذن وعامذذة المنذذاكي  تذذ وي  وهطذذ  صذذ يفة نانذذ  عنذذما ف واهذذا  سذذما ه اميذذت يسذذي   

ومذا  كلذم فيذ  كسذبب نتذاب عنذما إنمذا تُ  وهذو ه ذة فذأ نفسذ   المهنى بن الصكا  وابن لهيعة وال،عفاء 
 .(9)ما نصيب عن  مما  وى عن غي  هبي  عن  ما من المنن " هق 

                                                 

 1323قم    233ش6( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 1)
 4385 قم  70ش22( ته يب الكمال للم ي 2)
 5352 قم  86ش46( تا  خ ممحق البن عساك  3)
 1280 قم  273ش3( ال،عفاء الكبي  للع يلأ 4)
 45 قم  33ش1( سؤاال  اره م لإلمام ه مم 5)
 216 قم  230ش1( سؤاال  هبأ ماوم لإلمام ه مم 6)
 80 قم  50ش8( ته يب الته يب البن     7)
 2578 قم  342ش6( التا  خ الكبي  للبطا ي 8)
 530 قم  317ش3( ال،عفاء ربأ   عة 9)



113 
 

 .(1)قال:ال وال نصف   ة" وقال اآل  ي قل  ربأ ماوم:"عم و بن حعيب عنم    ة -     
فاء إال هن  ه اميهذ  عذن هبيذ  بن عمي:" وى عن  ه مذة النذاه وه ذاتهم و ماعذة مذن ال،ذعوقال ا-     
 .(2) ما ما ا تمالهم إياا لم يمطلوها فأ ص ا  ما ط  وا  وقال:هأ ص يفة" عن

وقذم  وى عنذ  عحذ ون مذن  عم و بن حعيب ليه مذن التذاكعين  وقال الما قطنأ:"قال الن او:-     
 .(3)فتتكعتهم فو متهم هكه  من عح  ن" نأ:قال الما قط  التاكعين
وقم فص   ال ول في  ابذن   ذ  ف ال:"قلذ  عمذ و بذن حذعيب ،ذعف  نذاه مطل ذًا ووه ذ  ال مهذو       

ومذن ،ذعف  مطل ذًا فم مذول علذى  وايتذ  عذن هبيذ   و،عف كع،هم  وايت  عن هبي  عن  ما  سذب 
فذي ا قال: ذمهنأ هبذأ فذال   ذب  ة بلفذظ عذن فأما  وايت  عن هبي  ف بما مله ما فذأ الصذ يف عن  ما 

وهمذذا  وايذذة هبيذذ  عذذن  ذذما فينمذذا يعنذذأ بهذذا ال ذذم  فذذأ صذذ تها نمذذا ي ت،ذذي  نذذالم هبذذأ   عذذة المت ذذمم 
وقذم صذذ    حذذعيب كسذذماع  مذذن عبذذم هللا فذذأ همذذاكن  ارعلذى عبذذم هللا بذذن عمذذ و ال م مذذم بذذن عبذذم هللا 

مذن  ملذة ه اميذت تصذ   كذأن ال ذم هذو عبذم هللا وهذ ا قطعذة  وصي سماع  من  نما ت مم... هذم قذال:
الهذذانأ هظهذذ   لكذذن هذذ  سذذما منذذ   ميذذا مذذا  وى عنذذ  هم سذذما كع،ذذها والكذذاقأ صذذ يفة  ابذذن عمذذ و 

وهمذذا احذذت اف  وهذذو ال ذذاما الطذذتالف ارقذذوال فيذذ   وعليذذ  يذذن ط نذذالم الذذما قطنأ وهبذذأ   عذذة  عنذذمي 
ذا قذول  فأ  ميا ال وا  ال يطتص كذ  عمذ و فه ا الح ف معتب   كع،هم هن ينون ال اوي عن  ه ة  وهم 

فيذ م عليذ  إطذ اج ابذن ط  مذة لذ  فذأ صذ ي   والبطذا ي  ابن عمي لم يمطلوها فأ صذ ا  مذا ط  ذوا 
فأ   ء ال  اء  طلف ارمذام علذى سذبي  اال ت ذاج ونذ ل  النسذا أ ونتاكذ  عنذم ابذن عذمي معذموم فذأ 

وقذذم هننذذ   هظذذن فلذذيه فيهمذذا لعمذذ و حذذأء ولكذذن ابذذن عذذمي عنذذأ غيذذ  الصذذ ي ين فيمذذا  الصذذ ا  
 .(4) ماعة هن ينون حعيب سما من عبم هللا بن عم و و ل  م موم كما ت مم"

 (5)صموق" قال ابن     فأ الت   ب:     
الذذذ اوي صذذذموق صذذذ يي الكتذذذاب إال هن  نتاكذذذ  نذذذ ل عنذذذم كعذذذض ار مذذذة عذذذن  تكذذذة  :قذذذال الكا ذذذت     

 من تص يف. وهللا وهعلم. اال ت اج لما يحوب الكتاب ه ياناً 
إنما تحمموا فأ عمم ارط  من الص يفة آن ا  كال سذما   كنهذ   مذا  قال المنتو  كحا  مع وف:     

ال فص يفة   نان يمط  الكتاكة آن ا  من التص يف لعمم و وم الحن  والن ط يوم   وا 
 

                                                 

 4385 قم  71ش22( ته يب الكمال للم ي 1)
 1281 قم  205ش6( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 2)
 61 قم  177ش5( سي  هعالم النكالء لل هبأ 3)
 80 قم  51ش8( ته يب الته يب البن     4)
 5050 قم  423ش1ب الته يب البن     ( ت   5)
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 .(1)ْم و الصامقة مع وفة"عَ َعبم هللا بن 
للٍد - صذذموق هبذذ  سذذماع  مذذن  ذذما مذذن   ْبللِن َعْبللِد ّللاَِّ ْبللِن َعْمللِرو ْبللِن اْلَعللاصِ ُشللَعْيُب ْبللُن ُمَحمَّ

 .(3) ن ا ابن     فأ الم تكة الهانية فأ طك ا  المملسين وقم  (2)الهالهة
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-    

 الحكم على إسناد الحديث
وال ذميت ي ت ذأ كم مذو   ق لو ذوم هالهذة مذن  واتذ  نذ  وا ذم مذنهم صذمو  ال ميت إسناما  سن      

وقذذذذال ارلكذذذذانأ عذذذذن هذذذذ ا   واهم إلذذذذى الصذذذذ يي لغيذذذذ ا وهذذذذأ قويذذذذةط قذذذذ  الكهيذذذذ   مذذذذن المتاكعذذذذا  والحذذذذ
 .(4)ال ميت:" سن ص يي"

))))) ))))) 
َكذة الُيْمَنذى»)هذ( َوِفأ َ ِميِت اْلَفْتِي         والّ َبْيذُ  َعَلذى َناَن َطاِلذُم ْبذُن اْلَوِليذِم َ ِ،ذَأ َّللا ُ َعْنذُ  َعَلذى الُمَ نِّ

َكة الُيْس ى  َبَتان  َوالنُّوُن َمْنُسوَ ٌ .«الُمَ نِّ َكة ال ْيو:ِهَأ ال ِتأ َتُكوُن ِفأ الَمْيمنة والَمْيَس    وُهما ُمَ نِّ  ُمَ نِّ
ُل َهَصيُّ   .(5)َوِقيَ  ِهَأ الكِتيكة ال ِتأ َتْأُطُ  إْ مى َناِ َيتِأ الط ِ  ِق  َواْرَو 

 (51) الحديث رقم
      

 
                                                 

 4385 قم  75ش22( ته يب الكمال للم ي تعليق كحا  مع وف 1)
قال العال أ:"حعيب بن م مم بن عبم هللا بن عم و بن   2806 قم  276ش1( ت   ب الته يب البن     2)

ن  ما عبم هللا بن عم و ومن وارصي هن   سما م والطالف في  محهو  ه   ميه  م س  هم ال  والم عم و  العاص 
وال،مي  المتص  ب ما فأ قولهم عم و بن حعيب عن هبي  عن  ما عا م  ابن عم  وابن عكاه  ،أ هللا عنهم 

وم مم والم حعيب ما  فأ  يا   وقم بين   ل  وكسط  الكالم علي  فأ غي  ه ا الكتاب  إلى حعيب ال إلى عم و 
  وقال 287 قم  136ش1نفل   ما وسما من  نهي ًا" اما الت صي  للعال أ هبي  عبم هللا بن عم و وحعيب صغي  ف

م. نو   المين عت  فأ نتاك  منهج الن م :"عم و بن حعيب بن م مم بن عبم هللا بن عم و بن العاص عن هبي  عن 
سنن نب  وفأ ال ما ي وى به ا السنم نسطة نبي    سنة ال ميت  هكه ها ف هيا   يام فأ المسنم لإلمام ه مم بن  

  فيها الطالف بين الم مهين  وطعن فيها كع،هم كعمم االتصال.والمطتا  ال ي   ى هار بعة.وه ا السلسلة قم احت
علي  هكه  الم مهين هو اال ت اج كعم و بن حعيب عن هبي  عن  ما إ ا صي السنم إلي   قال البطا ي:" هي  ه مم 

وعامة هص ابنا ي ت ون ك ميت عم و بن حعيب عن هبي  عن  ما  ما بن  نب   وعلأ بن الممينأ  وهكا عبيم  ا
 160ش1ت ن  ه م من المسلمين. قال البطا ي: من الناه كعمهمثث " 

 57 قم  34ش1( طك ا  المملسين البن     3)
  1417 قم  307ش5ارم لأللكانأ –( ص يي هبأ ماوم 4)
 303ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت وااله  البن ارهي  5)
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 قال ارمام مسلم   م  هللا:     
َهَنا َ م اُم ْبُن َسذ      اَن  َ م  َهَنا َيْ َيى ْبُن َ س  اِ ِمأُّ  َ م  َهِنأ َعْبُم هللِا ْبُن َعْبِم ال  ْ َمِن الم  َلَمَة  َهْطَبَ َنذا "َ م 

َنا ِإَلذى ُمَعاِوَيذَة ْبذِن َهِبذأ ُسذْفَياَن  َوِفيَنذا َهُبذو ُهَ ْ ذَ َ   َفَنذاَن َهاِبٌ  البنانأ  َعْن َعْبذِم هللِا ْبذِن َ َبذاٍ   َقذاَل: َوَفذمْ 
َبِتأ  َفَ ذاُءوا ِإَلذى ُن ُّ َ ُ ٍ  ِمن ا َيْصَنُا َطَعاًما َيْوًما ِرَْصَ اِكِ   َفَناَنْ  َنْوَبِتأ َفُ ْلُ :َيا َهَكا ُهَ ْ َ َ   اْلَيذْوُم َنذوْ 

ْهَتَنا َعذذْن َ ُسذذوِل هللِا َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َ ت ذذى  اْلَمْنذذِ ِل َوَلذذْم ُيذذْمِ  ْ  َطَعاُمَنذذا  َفُ ْلذذُ : َيذذا َهَكذذا ُهَ ْ ذذَ َ   َلذذْو َ ذذم 
ِم َعَلذذى  اْلَوِليذذُيذذْمِ َ  َطَعاُمَنذذا  َفَ اَل:ُنن ذذا َمذذَا َ ُسذذوِل هللِا َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َيذذْوَم اْلَفذذْتِي  َفَ َعذذَ  َطاِلذذَم ْبذذنَ 

َكِة اْلُيْسَ ى  َوَ َعَ  َهَكا ُعَبْيَمَ  َعَلذى اْلَبَياِ َقذ َبْيَ  َعَلى اْلُمَ نِّ َكِة اْلُيْمَنى  َوَ َعَ  ال ُّ   َوَكْطذِن اْلذَواِمي  (1)ةِ اْلُمَ نِّ
َيا َمْعَحَ  اْرَْنَصاِ   َهْ  »َن  َفَ اَل:   َفَمَعْوُتُهْم  َفَ اُءوا ُيَهْ ِوُلو « َيا َهَكا ُهَ ْ َ َ   اْمُ  ِلأ اْرَْنَصا َ »َفَ اَل: 

  َوَهْطَفذذى « اْنُظذذُ وا  ِإَ ا َلِ يُتُمذذوُهْم َغذذًما َهْن َتْ ُصذذُموُهْم َ ْصذذًما»َقذذاُلوا: َنَعذذْم  َقذذاَل: « تَذذَ ْوَن َهْوَكذذاَو ُقذذَ ْ ٍوا
ذذذَفا»ِبَيذذذِمِا َوَوَ،ذذذَا َيِميَنذذذُ  َعَلذذذى ِحذذذَماِلِ   َوَقذذذاَل:    َقذذذاَل: َفَمذذذا َهْحذذذَ َف َيْوَمِ ذذذٍ  َلُهذذذْم َهَ ذذذٌم ِإال   «َمْوِعذذذُمُنُم الص 

َفا  َف َ (2)َهَناُمواُ  َفا  َوَ اَءِ  اْرَْنَصاُ  َفَأَطاُفوا ِكالص  اَء   َقاَل: َوَصِعَم َ ُسوُل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم الص 
ْ،َ اُء ُقَ ْ ٍو اَل ُقَ ْ َو َكْعَم اْلَيْوِم  َقاَل َهُبو ُسذْفَياَن: َقذاَل َ ُسذوُل َهُبو ُسْفَياَن  َفَ اَل: َيا َ ُسوَل هللِا  ُهِبيَمْ  طَ 

ذذاَلَ  َفُهذذَو آِمذذٌن  َوَمذذْن »هللِا َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم:  َمذذْن َمَطذذَ  َماَ  َهِبذذأ ُسذذْفَياَن َفُهذذَو آِمذذٌن  َوَمذذْن َهْلَ ذذى السِّ
ذا ال  ُ ذُ  َفَ ذْم َهَطَ ْتذُ  َ ْهَفذٌة ِكَعِحذيَ ِتِ   َوَ ْغَكذٌة ِفذأ َقْ َ ِتذِ   َوَنذَ َل   َف َ « هَْغَلَق َكاكُ  َفُهَو آِمنٌ  اَلذِ  اْرَْنَصذاُ : َهم 

ذا ال  ُ ذُ  َفَ ذْم َهَطَ ْتذُ  َ ْهَفذةٌ  َوَ ْغَكذٌة ِكَعِحذيَ ِتِ    اْلَوْ ُأ َعَلى َ ُسوِل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم  َقاَل: " ُقْلذُتْم: َهم 
َلذذْيُنْم   -هَذذاَلَت َمذذ  اٍ   -ِفذذأ َقْ َ ِتذذِ   َهاَل َفَمذذا اْسذذِمأ ِإً اا  ذذٌم َعْبذذُم هللِا َوَ ُسذذوُلُ   َهذذاَ ْ ُ  ِإَلذذى هللِا َواِ  َهَنذذا ُمَ م 

َفذِين  هللَا َوَ ُسذوَلُ  »َوَ ُسذوِلِ   َقذاَل:  َفاْلَمْ َيا َمْ َياُكْم  َواْلَمَماُ  َمَماُتُكْم " َقاُلوا: َوهللِا  َما ُقْلَنا ِإال  َ،ذن ا ِكذاهللِ 
َقاِنُنْم َوَيْعِ َ اِنُنمْ   .(3)«ُيَصمِّ

 تخريج الحديث
  عن (4)وقم هط    مسلم ن ل  من ط  ق سليمان بن المغي   انف م مسلم بتط     مون البطا ي      

 هاب  البنانأ ك  بن وا.
 دراسة رجال اإلسناد

 ثقات. رجال اإلسناد كلهم-     
                                                 

َبٌة َوِقيَ  ُسمُّوا ِبَ ِلَ  لِطفة َ َ َنِتِهْم وهن هم َلْيَه َمَعُهْم مَ  ( اْلَبَياِ َقِة:1) الة َوالل ْفَظُة َفاِ ِسي ٌة ُمَع   ا ُيْهِ ُلهم.النهاية فأ ُهُم ال    
 171ش1غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  

الحاُ  وغيُ ها ِإَ ا ماَتْ   والن اِ َمُة: الميِّتة. النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن  ُي ال: َناَمِ   َهْي َقَتُلوُا  ( َهَناُموُا:2)
 131ش5ارهي  

َة 3)  1780 قم  1407ش3( ص يي مسلم   ال هام والسي  َكاُب َفْتِي َمن 
َة 4)  1780 قم  1405ش3( ص يي مسلم   ال هام والسي  َكاُب َفْتِي َمن 
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هماء       .(1)« اُ  الَ ْنب َحهام ٌ »)ه( َوِفأ َ ِميِت الحُّ
 (51الحديث )

 قال ارمام ابن ما     م  هللا:     
َهَنا َوِنيذاٌ       َهَنا َهُبو َكْنِ  ْبُن َهِبذأ َحذْيَكَة َقذاَل: َ ذم  ِ ْبذِن َعْبذِم َّللا ِ (3) َعذْن َهِبذأ اْلُعَمذْيهِ (2)"َ م    َعذْن َعْبذِم َّللا 

اِ (4)ْبِن َ اِبِ  ْبِن َعِتيٍ  َعْن َهِبي ِ ا   َهن ُ  َمِ َض َفَأتَذاُا الن ِبذأُّ َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم َيُعذوُمُا  َفَ ذاَل (5) َعْن َ مِّ
  ِ ِ َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َقاِ ٌ  ِمْن هَْهِلِ : ِإْن ُنن ا َلَنْ ُ و َهْن َتُكوَن َوَفاُتُ  َقْتَ  َحَهاَمٍ  ِفأ َسِبيِ  َّللا  َفَ اَل َ ُسوُل َّللا 

ِ َحَهاَمٌ   َواْلَمْطُعذوُن َحذَهاَمٌ   َواْلَمذْ هَُ  تَ »َوَسل َم:  ُمذوُ  ِبُ ْمذٍا ِإن  ُحَهَماَء ُهم ِتأ ِإً ا َلَ ِليٌ   اْلَ ْتُ  ِفأ َسِبيِ  َّللا 
 .(6)«َحَهاَم ٌ  -َيْعِنأ َ اَ  اْلَ ْنِب  -َواْلَمْ ُنوُب     َواْلَغِ ُق  َواْلَ ِ قُ -َيْعِنأ اْلَ اِمَ   -َحَهاَمٌ  

 تخريج الحديث
  (13)  وال ذاكم(12)  الطب انذأ(11)  الط ذاوي (10)  والنسذا أ(9)ماوم   وهبذو(8)  وه مم(7)هط    مال      

 همانيتهم من ط  ق عبم هللا بن عبم هللا بن  اب  بن عتي  ك  بن وا. (14)والبيه أ
 ك  كمهل . (15)ن هبأ عاصم من ط  ق هبأ كن  بن هبأ حيكةهط    اب     
 .(17)عكام  بن الصام و   (16)ولل ميت هكه  من حاهم عن هبأ ه         

                                                 

 303ش1ب ال ميت واره  البن ارهي  ( النهاية فأ غ  1)
 7414 قم  581ش1( ونيا بن ال  ا  بن مليي.ت   ب الته يب البن     2)
 8281 قم  661ش1( عتكة بن عبم هللا المسعومي. ت   ب الته يب البن     3)
 3245 قم  238ش1( عبم هللا بن  ب  بن عتي  ارنصا ي 4)
 833 قم  137ش1 ب الته يب البن     (  ب  بن عتي  بن قيه ارنصا ي. ت   5)
َهاَمُ  6)  2803 قم  337ش2( سنن ابن ما     ال هام َكاُب َما ُيْ َ ى ِفيِ  الح 
 802 قم  327ش2( موطأ مال  7)
 23753 قم  162ش33( مسنم ه مم 8)
 317 قم  188ش3( سنن هبأ ماوم 9)
 1846 قم  13ش4( سنن النسا أ 10)
  5104 قم  101ش13اوي ( ح   محن  اآلها  للط 11)
 1773 قم  131ش2( المع م الكبي  للطب انأ 12)
  1300 قم  503ش1( المستم   على الص ي ين 13)
 3414 قم  288ش12( حعب اريمان للبيه أ 14)
 1372 قم  30ش4( اآل ام والمهانأ البن هبأ عاصم  15)
 8032 قم  456ش13( مسنم ه مم 16)
 17737 قم  333ش23( مسنم ه مم 17)
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 دراسة رجال اإلسناد
 من ال اكعة.  عبد هللا بن جبر بن عتيك األنصاري -     
َوعبذم عبم هللا بذن حذ    قال:"وَ  ون   ن ل  توهيق ي يى بن معين ل    ن ا ابن حاهين فأ ه ات       

 .(2)وقال ابن    :"م بول"  (1)هللا بن  ب  ه تان َقاَل  ُنل  ي يى"
 .ال اوي صموق  :قال الكا ت      

 بقية رجال اإلسناد ثقات.-      
 الحكم على إسناد الحديث

 . لو وم عبم هللا بن  ب  في  وهو صموق  اسنام ال ميت  سن؛     
))))) ))))) 

 .(3)«ُ و الَ ْنب َحِهيمٌ »ِفأ َ ِميٍت آَطَ  )ه( وَ      
 (52الحديث رقم )

 .(4)الحديث سبق تخريجه    
))))) ))))) 

ّم  الَكِبيذذ   ال تذذأ َتْظهذذ  ِفذذأ َكذذاِطِن « الَمْ ُنذذوب َحذذِهيمٌ »]هذذذ[ َوِفذذأ آَطذذ َ       َبْيَلذذة والذذمُّ َ اُ  الَ ْنذذب:ِهَأ المُّ
َبْيَلذة  إال  هن  الَ ْنب وَتْنَف   ِإَلى َماِط   َوقلّ  ما َيْسَلم َصاِ ُبَها. وُ و الَ ْنب ال ِ ي َيْحتكأ َ ْنَكذ  ِكَسذَبِب المُّ

ْن َناَنذذذْ  ِفذذذأ اْرَْصذذذِ  ِصذذذَفًة ُمَ،ذذذافة.  ُ و لْلُمذذذَ ن   وَ ا  ِلْلُمَؤن ذذذِت  َوَصذذذاَ ْ  َ اُ  الَ ْنذذذب َعَلمذذذًا َلهذذذا َواِ 
 .(5)َوِقيَ  َهَ اَم كالَمْ ُنوب: ال ِ ي َيْحَتكأ َ ْنَك  ُمْطل اً والَمْ ُنوب:ال ِ ي هَطَ ْت   اُ  الَ ْنب. 

 الحديث رقم )*(
 . (6)الحديث سبق تخريجه     

****** ***** 

                                                 

 678 قم  131ش1( اله ا  البن حاهين 1)
 3245 قم  238ش1( ت   ب الته يب البن     2)
 303ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي 3)
 (51(  ميت  قم )4)
 303ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  5)
 (51(  ميت  قم )6)
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َفَطذَ َج ِإَلذى الَب ِّ  ذة فذَمعا  َفذِيَ ا ال َ ذا »)ه( َوِفأ َ ِميِت َهِبأ ُهَ ْ َ َ  ِفذأ ال ُ ذ  ال ذِ ي هصذابْت  الَفاَقذُة      
ذا : َهْي ِإن ذُ  َنذاَن ِفذأ الت نُّذو  « ُن  والت نُّو  َمْمُلوٌء ُ ُنوب ِحَواءَيْط َ  الُ ُنذوب: َ ْمذا َ ْنذب  ُيِ  ذُم َ ْنذب الح 

 .(1)ُ ُنوب َنِهيَ ٌ  اَل َ ْنٌب وا م
 (53الحديث رقم )

 قال ارمام ه مم   م  هللا:     
َهَنا َهاِحُم ْبُن اْلَ اِسِم  َقاَل:َ ذ      َهَنا َحذْهُ  ْبذُن َ ْوَحذٍب  "َ م  َهَنا َعْبذُم اْلَ ِميذِم َيْعِنذأ اْبذَن َبْهذَ اَم  َقذاَل: َ ذم  م 

ذَلِف اْلَطذاِلأ  اَل َيْ ذِمَ اِن َعَلذى َحذْأٍء  َفَ ذا َء ال  ُ ذُ  ِمذْن َقاَل: َقاَل َهُبو ُهَ ْ َ َ : َبْيَنَما َ ُ ٌ  َواْمذَ هٌَ  َلذُ  ِفذأ الس 
َلذى اْمَ َهِتذِ  َ اِ ًعذا  َقذْم َهَصذاَبْتُ  َمْسذَغَكٌة َحذِميَمٌ   َفَ ذاَل اِلْمَ َهِتذِ : هَِعْنذَمِ  َحذْأٌءا َقاَلذْ : َنَعذْم  َسَفِ ِا  َفذَمَطَ  عَ 

َنْ ُ ذذو ي ذًة  َهْكِحذْ  َهتَذاَ  ِ ْ ُق هللِا  َفاْسذَتَ ه َها  َفَ ذاَل: َوْيَ ذِ   اْبَتِغذأ ِإْن َنذذاَن ِعْنذَمِ  َحذْأٌء  َقاَلذْ : َنَعذْم  ُهنَ 
أ ِكذذِ   َ ْ َمذذَة هللِا  َ ت ذذى ِإَ ا َطذذاَل َعَلْيذذِ  الط ذذَول  َقاَل:َوْيَ ذذِ   ُقذذوِمأ  َفذذاْبَتِغأ ِإْن َنذذاَن ِعْنذذَمِ  ُطْبذذٌ   َفذذْأِتينِ 

ذذذا َهْن َسذذذ َنَ  َعْنَهذذذا َسذذذاَعًة  َفذذِينِّأ َقذذذْم َبَلْغذذذُ  َوَ ِهذذذْمُ   َفَ اَلذذْ : َنَعذذذْم  اآْلَن َيْنَ،ذذذُج الت نُّذذذوُ  َفذذذاَل َتْعَ ذذْ   َفَلم 
ْ  َفَوَ ذَمْ  َوَتَ ي َنْ  َهْيً،ا َهْن َيُ وَل َلَها  َقاَلذْ  ِهذَأ ِمذْن ِعْنذِم َنْفِسذَها: َلذْو ُقْمذُ  َفَنَظذْ ُ  ِإَلذى َتنُّذوِ ي  َفَ اَمذ

سذَتْطَ َ ْ   َمذا ِفذأ َتنُّوِ َهذا َتنُّوَ َها َمْْلَن ُ ُنوَب اْلَغَنِم  َوَ ْ َيْيَهذا َتْطَ َنذاِن  َفَ اَمذْ  ِإَلذى ال  َ ذى َفنَ  َفَ،ذْتَها َوا 
 َعَلْيذِ  َوَسذل َم: ِمْن ُ ُنوِب اْلَغَنِم  َقاَل َهُبو ُهَ ْ َ َ : َفَوال ِ ي َنْفُه َهِبأ اْلَ اِسِم ِبَيِمِا  َعْن َقْوِل ُمَ م ٍم َصل ى هللاُ 

 .(2)َنْتَها ِإَلى َيْوِم اْلِ َياَمِة"" َلْو َهَطَ ْ  َما ِفأ َ ْ َيْيَها  َوَلْم َتْنُفْ،َها َلَط َ 
 تخريج الحديث

ه بعذذتهم مذذن ط  ذذق م مذذم بذذن سذذي  ن عذذن  (6)والبيه ذذأ  (5)والطب انذذأ  (4)والبذذ ا   (3)هط  ذذ  ه مذذم     
 هبأ ه     بن وا.

 دراسة رجال اإلسناد
 ة.من السامس  َعْبُد الَحِمْيِد بُن َبْهَراَم الَفزَاِري  الَمَداِئِني  -     

 
 
 

                                                 

 304ش1رهي  ( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  النب ا1)
 3464 قم  276ش15( مسنم ه مم 2)
 10658 قم  384ش16( مسنم ه مم 3)
 10073 قم  311ش17( مسنم الب ا  4)
 5588 قم  370ش5( المع م اروسط للطب انأ 5)
 1278 قم  481ش2( حعب اريمان للبيه أ 6)
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نمذذا وابذذن المذذمينأ و ام:"  (2)وقذذال مذذ  :" َلذذْيَه ِكذذِ  َكذذْأه َناَنذذ  ِعْنذذما صذذ يَفة"  (1)وه ذذ  ابذذن معذذين      وا 
وقذال مذ  :  ميهذ  عذن حذه  م ذا ب نذان ي فظهذا   (4)وه مذم  (3)نان ي وي عن حه  من نتاب عنذما"

 ام:"يعتبذذ   ميهذذ  إ ا  وى عذذن و  و نذذ ا ابذذن  كذذان فذذأ اله ذذا    (6)وهبذذو ماوم  (5)وهذذأ سذذكعون  ذذميهًا"
  وقذذال ابذذن حذذاهين فذذأ اله ا :"قال:ه مذذم بذذن صذذالي المصذذ ي عبذذم ال ميذذم بذذن بهذذ ام ه ذذة (7)اله ذذا "

 .(8)ه اميه  عن حه  ص ي ة" يع بنأ  ميه  
قل :مذا ت ذول فيذ  قذال:  هذو فذأ حذه  نالليذت فذأ سذعيم الم بذ ي  وقال ابذن هبذأ  ذاتم عذن هبيذ :     

يهذذ  عذذن حذذه  صذذ ا  ال هعلذذم  وى عذذن حذذه  ه اميذذت ه سذذن منهذذا قلذذ : ي ذذتج لذذيه كذذ  كذذأه ه ام
 .(9)ك ميه  قال :ال وال ك ميت حه  ولكن ينتب  ميه "

  وقال النسذا أ:"ليه كذ  (10)وقال صالي بن م مم ارسمي:"ليه ي وي عن حه  ص يفة منن  "     
 .(11)كأه"
نمذذا عذذابوا عليذذ  نهذذ    واياتذذ  عذذن حذذه  وقذذال ابذذن عذذمي فذذأ الكامذذ :"هو فذذأ نفسذذ  ال كذذأه كذذ        وا 

 .(12)وحه  ،عيف"
 .(14)وقال ابن    :"صموق"  (13)وقال السا أ"صموق يهم"     
 .إال هن   وايت  عن حه  فيها حأءال اوي فأ نفس  ه ة  :قال الكا ت     
وي ذال هبذو  هبذو عبذم الذ  من  وي ذال وي ذال هبذو عبذم هللا   َشْهُر بُن َحْوَشٍب،َأُبو َسِعْيٍد اأَلْشلعِري  -     

 هذ.112ما  سنة  ال عم الحامأ 
                                                 

 4851 قم  375ش4 واية المو ي –( تا  خ ابن معين 1)
 36 قم  53ش1ي يى بن معين فأ ال  ال ) واية طهمان(  ( من نالم هبأ  ن  ا2)
 55 قم  74ش1( سؤاال  م مم بن عهمان بن هبأ حيكة لعلأ بن الممينأ 3)
 42 قم  3ش6( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم  4)
 42 قم  3ش6( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم  5)
 222 قم  110ش6( ته يب الته يب البن     6)
 3271 قم  120ش7البن  كان  ( اله ا 7)
 313 قم  160ش1( تا  خ هسماء اله ا  البن حاهين 8)
 42 قم  3ش6( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم  9)
 222 قم  110ش6( ته يب الته يب البن     10)
 113 قم  335ش7( سي  هعالم النكالء لل هبأ 11)
 1463 قم  8ش7( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 12)
 222 قم  110ش6ته يب الته يب البن     ( 13)
 3756 قم  333ش1( ت   ب الته يب البن     14)
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ويع ذوب   (5)والع لأ (4)وقال م  :" ليه ك  كأه"  (3)وه مم  (2)وقال م   :هب  (1)وه   ابن معين     
 .(7)ويع وب بن سفيان  (6)ابن حيكة

وَقذذذو ى   ذذذميت وقذذذال الت مذذذ ي عذذذن البطذذذا ي:" حذذذه   سذذذن ال  (8)ال كذذذأه كذذذ "  وقذذذال هبذذذو   عذذذة:     
 .(9)هم ا"
 :و،ع ف هم ا عمم من الن ام     
 .(11)قال عن  عبم هللا بن عون:"إن  حه ًا قم ت نوا"و   (10)ت ن  حعكة بن ال  اج    
وقال إب اهيم بن ال و  انأ:"ه اميه  ال تحك   ذميت النذاه و ميهذ  مال عليذ  فذال ينكغذأ هن يغتذ      

 .(12)ك  وب وايت "
 . (13)سا أ:"ليه كال وي"وقال الن    
 .(14)وقال هبو  اتم:" حه  ه ب إلأ من هبأ ها ون وكح  بن   ب وال ي تج ك "    
 .(15)وقال السا أ:"في  ،عف وليه كال افظ"    
 .(16)وقال ابن  كان:"نان ممن ي وي عن اله ا  المع،ال  وعن ارهكا  الم لوكا "    
 وحه  ليه  وغي ا من ال ميت في  من ارننا  ما في  وقال ابن عمي:" وعامة ما ي وي  حه      
 

                                                 

 102 قم  54ش1( من نالم هبأ  ن  ا ي يى بن معين فأ ال  ال ) واية طهمان( 1)
 5153 قم  434ش4( تا  خ ابن معين  واية المو ي 2)
 151 قم  374ش4( سي  هعالم النكالء لل هبأ 3)
 151 قم  374ش4لنكالء لل هبأ ( سي  هعالم ا4)
 677 قم  223ش1( اله ا  للع لأ 5)
 2781 قم  585ش12( ته يب الكمال للم ي 6)
 2781 قم  585ش12( ته يب الكمال للم ي 7)
 237 قم  882ش3( ال،عفاء ربأ   عة 8)
 224ش23( تا  خ ممحق البن عساك  9)
 1668 قم  383ش4( ال    والتعمي  البن ابأ  اتم 10)
 716 قم  131ش2( ال،عفاء الكبي  للع يلأ 11)
 141 قم  156ش1( ه وال ال  ال لل و  انأ 12)
 234 قم  56ش1( ال،عفاء والمت نون للنسا أ 13)
 1668 قم  383ش4( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 14)
 2423 قم  301ش6( إكمال ته يب الكمال للمغلطاي 15)
 476 قم  361ش1( الم  و ين البن  كان 16)
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 .(1)"ممن ال ي تج ك ميه  وال يتمين ك كال وي فأ ال ميت وهو 
 ال اوي ،عيف يعتب  ك  كالمتاكعا  والحواهم. :قال الكا ت     
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-    

 الحكم على إسناد الحديث
سذنام ال ذميت ال ي ت ذأ إلذى ال سذن لغيذ ا     وحب في ناما ،عيف لو وم حه  بن ال ميت إس      وا 

 لعمم و وم متاكعا  قوية.
))))) ))))) 

الَ ِنيذٌب: َنذْوٌ   يِّذم َمْعذُ وٌف ِمذْن َهْنذَواِ  الت ْمذ . َوَقذْم « ِكذِا الَ ْمذَا كالذم  اهم  هُذم  اْبتَذْا ِبَهذا َ ِنيًكذا»َوِفيذِ       
َ  ِفأ اْلَ ِميتِ   .(2)َتَك  

 ث رقم )*(الحدي
 .(3)الحديث سبق تخريجه      

))))) ))))) 
 .(4)الَ َناِب  َ ْما ُ ْنَبَ  :َوِهَأ الُ ك ة« ِفيَها َ َناِب  ِمْن ُلْؤُلؤٍ »)َ ْنَبٌ ()ه هذ( ِفأ ِصَفِة اْلَ ن ِة      

 (54الحديث رقم )
 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهَنا َعْبَمانُ       َهَنا (6)ْطَبَ َنا َعْبُم َّللا ِ   هَ (5)"َ م  َهَنا َهْ َمُم ْبُن َصاِلٍي  َ م    َهْطَبَ َنا ُيوُنُه  َعِن ال ُّْهِ يِّ    َ م 

َهَنا ُيوُنُه  َعِن اْبِن ِحَهاٍب  َقاَل: َقاَل َهَنُه ْبُن َماِلٍ  َناَن َهُبو َ  ٍّ َ ِ،َأ َّللا ُ َعْنُ   ُت َهن  َعْنَكَسُة  َ م   ُيَ مِّ
ذذَة...و ن   ذذميها مطذذوال عذذن مع ا ذذ   ِ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َقذذاَل " ُفذذِ َج َسذذْ ُف َبْيِتذذأ َوَهَنذذا ِكَمن  َ ُسذذوَل َّللا 

َقذاَل ِن: صلى هللا علي  وسلم " َقاَل: َوَهْطَبَ ِنأ اْبُن َ ْ ٍم  َهن  اْبَن َعك اٍه  َوَهَكا َ ي َة اَرْنَصاِ ي   َناَنا َيُ ذوالَ 
  َقذاَل اْبذُن « (7)ُهم  ُعِ َج ِبأ  َ ت ى َظَهْ ُ  ِلُمْسَتًوى َهْسَمُا َصِ  َف اَرْقاَلمِ »الن ِبأُّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم: 

                                                 

 838 قم  63ش5( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 1)
 304ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  2)
 (20( ال ميت  قم )3)
 304ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  4)
 723ش1( عبم هللا بن عهمان.ت   ب الته يب البن     5)
 3570 قم  320ش1. ت   ب الته يب البن     ( عبم هللا بن المكا   الم و ي 6)
ِظ. النهاية فأ غ  ب ( َهْي صوَ  َ َ َ اِنها ِكَما َتْكُتُك  ِمْن هْقِ،َية هللِا َتَعاَلى َوَوْ ِي   َوَما َيْنَتِسُطْوَن  ِمَن الل و  اْلَمْ ُفو 7)

 25ش3ال ميت واره  البن ارهي  



122 
 

َفَ َض َّللا ُ َعَلذأ  َطْمِسذيَن َ ِ،َأ َّللا ُ َعْنُهَما  َقاَل الن ِبأُّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم: " فَ  (1)َ ْ ٍم  َوَهَنُه ْبُن َماِل ٍ 
ِتذَ ا ُقْلذُ : َفذَ َض َعَلذ ْيِهْم َصاَلً   َفَ َ ْعُ  ِبَ ِلَ  َ ت ى َهُم   ِكُموَسى  َفَ اَل: ُموَسى َما ال ِ ي َفَ َض َعَلى ُهم 

تَذذَ  اَل ُتِطيذذُق َ ِلذذَ   َفَ َ ْعذذ ُ  َفَ اَ ْعذذُ  َ بِّذذأ َفَوَ،ذذَا َحذذْطَ َها  َطْمِسذذيَن َصذذاَلً   َقذذاَل: َفَ اِ ذذْا َ ب ذذَ   َفذذِين  ُهم 
ُ  َفَ ذاَل: َفَ َ ْعُ  ِإَلى ُموَسى  َفَ اَل َ اِ ْا َ ب َ : َفَ َنَ  ِمْهَلذُ   َفَوَ،ذَا َحذْطَ َها  َفَ َ ْعذُ  ِإَلذى ُموَسذى َفَأْطَبْ تُذ

َتَ  اَل ُتِطيُق َ ِلَ   َفَ َ ْعُ  َفَ اَ ْع ُ  ُل  َ اِ ْا َ ب َ   َفِين  ُهم  َ بِّأ  َفَ اَل: ِهذَأ َطْمذٌه َوِهذَأ َطْمُسذوَن  اَل ُيَبذم 
َ ت ذى َهتَذى  الَ ْوُل َلَمي   َفَ َ ْعُ  ِإَلى ُموَسى  َفَ اَل َ اِ ذْا َ ب ذَ   َفُ ْلذُ : َقذِم اْسذَتْ َيْيُ  ِمذْن َ بِّذأ  هُذم  اْنَطَلذقَ 

ذذْمَ َ  الُمْنَتَهذذى  َفَغِحذذَيَها َهْلذذَواٌن الَ  َ ا  ِبذذأ السِّ َهْمِ ي َمذذا ِهذذَأ   هُذذم  ُهْمِطْلذذُ  الَ ن ذذَة  َفذذِيَ ا ِفيَهذذا َ َناِبذذُ  اللُّْؤُلذذِؤ  َواِ 
 .(2)ُتَ اُبَها الِمْسُ  "

 تخريج الحديث
عذذن يذذونه اريلذذأ عذذن ابذذن حذذهاب عذذن هنذذه بذذن   (3)هط  ذذ  مسذذلم مذذن ط  ذذق عبذذم هللا بذذن وهذذب    

 مال  عن هبأ    بن وا.
 دراسة رجال اإلسناد

 .(4)هبو ي  م.سك   ت  مت  ُيْوُنُس بُن َيِزْيَد بِن َأِبي النِ َجاِد ُمْشَكاَن اأَلْيِلي  -     
 الطالصة في  هن :ه ة.     
 هذ.138ما  سنة  موالهم اريلأ  عنبسة بن خالد بن يزيد بن أبي النجاد األموي -     
  و نذ ا (5)ب إلينا من الليت بن سعم"قال اآل  ي عن هبأ ماوم:" عنكسة ه و  ا تج ك  هبو ماوم      

 .(8)وقال ابن    "صموق"  (7)وقال ه مم بن صالي:"عنكسة صموق"  (6)ابن  كان فأ اله ا 
 و،ع ف  عمم من العلماء منهم:     

                                                 

ه بن مال ( عن هبأ    قال ال افظ ابن    : ن ا   م هص اب ( )قال ابن   م( عن حيط   )و( قال )هن1)
ارط اف  وي تم  هن ينون م ساًل من  هة ابن   م ومن  واية هنه كال واسطة. إ حام السا ي لح   ص يي 

 .384ش1البطا ي.لل سطالنأ 
اَلُم 2)  3342 قم  135ش4( ص يي البطا ي   ه اميت ارنبياء  َكاُب ِ ْنِ  ِإْمِ  َه َعَلْيِ  الس 
لَ 3) َماَواِ   َوَفْ ِض الص  ْسَ اِء ِبَ ُسوِل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم ِإَلى الس   148ش1َواِ  ( ص يي مسلم   اريمان َكاُب اْرِ

 163 قم 
 (10( ال ميت  قم )4)
 4523 قم  404ش22( ته يب الكمال للم ي 5)
 14753 قم  515ش8( اله ا  البن  كان 6)
 277 قم  154ش8( ته يب الته يب البن     7)
 5138 قم  432ش1( ت   ب الته يب البن     8)
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طذذ ج علينذذا مذذن عنكسذذة مذذن  وى عنذذ  غيذذ  ه مذذم بذذن  ه مذذم قذذال: مذذا لنذذا ولعنكسذذة هي حذذأء  -    
 . (1)صالي"
نذذان ي ي نذذأ ولذذم ينذذن مو،ذذعًا  كنيذذ  قال:"إنمذذا ي ذذمت عذذن عنكسذذة م نذذون ه مذذق  وي يذذى بذذن-     

 . (2)للكتاكة هن ينتب عن "
 .(3)وقال السا أ:" وى عن يونه ه اميت انف م بها عن "-     
 .(4)نفى به ا فأ ت      وابن ال طان:-     
  تعمي  على   مذا  هللا قال كحا  مع وف فأ تعلي   على ته يب الكمال: ب  ،عيف وقم هب      

هن ذذ  نذذان يعلذذق النسذذاء مذذن ههذذما هن  فنيذذف يفعذذ   لذذ  وال ينتهذذ   :وهبذذ  فذذأ  وايذذة العذذمل هبذذأ  ذذاتم
نمذذا ا تملذذ  النذذاه كسذذبب  وايتذذ  لنسذذطة يذذونه  الم ذذا ما وتأمذذ  كعذذم  لذذ  قذذول ابذذن كنيذذ : وكعذذض  وا 

 .(5)نسأل هللا العافيةالم مهين يتساه  فأ كعض ار يان من ه   الوصول إلى كعض النسخ  
الصذذ يي  وقذذذم هطذذذ ج لذذذ  الذذذى :ال اوي صذذذموق  و  ت ذذذى  ميهذذ  كالمتاكعذذذا  والحذذذواهم قذذال الكا ذذذت     

 وقم تاكع  فأ ال اوية عن حيط  فأ ه ا ال ميت عبم هللا بن المكا  .  كغي ا البطا ي م  وناً 
  َهُبذو  كذة البذم ي ام  ْبذن عمذ و بذن هابذ وقي :عذ عام  بن عبم عم و  :َأَبو َحيََّة اأَلْنَصاِريَّ  -     

 .(6)وهو هطو سعم ْبن طيهمة رم  همهما هنم بن  هوه ْبن عمي حهم بمً ا  واستحهم َيْوم ه م
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-      

))))) ))))) 
ذاَل ِ »)ُ ْنٌي(]هذذ[ ِفيذذِ        ذذُ وم َعذذِن اْرَْ ِض  ُهذذَو َهْن َيْ َفذاَ (7)«َهن ذُ  َهَمذذَ  كذالت َ نُّي ِفذذأ الص  سذذاِعَمي  ِفذأ السُّ

 .(8)َواَل َيْفَتِ حُهما  وُ  افيهما َعْن َ اِنَبي   وَيْعَتمم َعَلى َنف ْي  فَيِصيَ ان َل  ِمْه  َ َناَ ِى الط اِ  ِ 
 (55الحديث رقم )

      

                                                 

 277 قم  154ش8( ته يب الته يب البن     1)
 335 قم  130ش1( العل  ومع فة ال  ال لإلمام ه مم 2)
 6433 قم  238ش3( مي ان االعتمال لل هبأ 3)
 6433 قم  238ش3( مي ان االعتمال لل هبأ 4)
 4523 قم  406ش22( ته يب الكمال للم ي 5)
 2712 قم  123ش3( هسم الغاكة فأ مع فة الص اكة البن ارهي  6)
( لم ي م الكا ت لفظ ابن ارهي  إنما و ما كالمعنى.فصيغة ابن ارهي  هم  كالت ني وال ميت ال ي هو ما الكا ت 7)

 هن  فع  الت ني فأ س وما.
 305ش1واره  البن ارهي  ( النهاية فأ غ  ب ال ميت 8)
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 قال ارمام مسلم   م  هللا:     
َهَنا ُقَتْيَكُة ْبُن َسِعيٍم   َ       َهَنا َكْنٌ  َوُهَو اْبُن ُمَ،َ   َعْن َ ْعَفِ  ْبِن َ ِبيَعَة  َعذِن اْرَْعذَ ِج  َعذْن َعْبذِم "َ م  م 

َهن  َ ُسوَل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َناَن ِإَ ا َصل ى َفذ  َج َبذْيَن َيَمْيذِ   َ ت ذى َيْبذُمَو »هللِا ْبِن َماِلٍ  اْبِن ُكَ ْيَنَة:
َهَنا َعْمُ و ْبُن َسو اٍم  َهْطَبَ َنا َعْبُم هللِا ْبذُن َوْهذٍب  َهْطَبَ َنذا عْمذ و ْبذُن اْلَ ذاِ ِت  َوالل ْيذُت ْبذُن «ْكَطْي ِ َبَياُض إِ  َ م 

ْسذذَنامِ َسذذْعٍم  ِناَلُهَمذذا َعذذْن َ ْعَفذذِ  ْبذذِن َ ِبيَعذذَة  ِبَهذذَ ا  وُل هللِا َنذذاَن َ ُسذذ»ِ َواَيذذِة َعْمذذِ و ْبذذِن اْلَ ذذاِ ِت   َوِفذذأ  اْرِ
ُي ِفذأ ُسذذُ وِمِا  َ ت ذى ُيذَ ى َوَ،ذُي ِإِكَطْيذذ ِ  َهن  »َوِفذأ ِ َواَيذِة الل ْيذذِت    «َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم ِإَ ا َسذذَ َم ُيَ ذنِّ
 .(1)«أ َرََ ى َبَياَض ِإِكَطْي ِ َ ُسوَل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َناَن ِإَ ا َسَ َم َف  َج َيَمْيِ  َعْن ِإِكَطْيِ  َ ت ى ِإنِّ 

 تخريج الحديث
 ال ميت انف م بتط     مسلم مون البطا ي.     

 دراسة رجال اإلسناد
وك ينذة همذ   وهبذوا َماِلذ  ُهذَو اْبذُن ال حذب  :-وهذو صذ ابأ  ليذ  -عبد هللا بن مالك بن بحينة-     

ْبن َعْبم مناف  ونان ين ل كطن   م من نوا أ  اْرَْ ِمّي  من ه م حنوء   وهو  ليف بنأ َعْبم المطلب
 .(2)ول   ميت َنِهي   توفأ آط  هيام معاوية الممينة  يننى هكا ُمَ م م  وقي : إن ك ينة هم َهِبيِ  

 رجال اإلسناد كلهم ثقات.-     
))))) ))))) 

َهْي َتَ،ذذُعها ِلَتُكذذون ِوَطذذاًء َلذذُ  ِإَ ا َمَحذذى. « ْلذذمإن  اْلَماَلِ َنذذَة لَتَ،ذذا َهْ ِنَ ِتَهذذا ِلَطاِلذذِب العِ »)ه( َوِفيذذِ       
َوِقيذذَ : هذذو كَمْعَنذذى الت واُ،ذذِا َلذذُ  َتْعِظيمذذا ل  ِّذذ . َوِقيذذَ : َهَ اَم بَوْ،ذذا اَرْ ِنَ ذذة ُنذذُ وَلُهم ِعْنذذَم َم ذذاِله الِعلذذم 

 .(3)وت َ  الط َي ان. َوِقيَ : ه اَم ِكِ  إْظاَلَلُهم ِبَها
 (56الحديث رقم )

 قال ارمام هبو ماوم   م  هللا:     
ِ ْبُن َماُوَم  َسِمْعُ  َعاِصَم ْبَن َ َ اِء ْبذِن َ ْيذَوَ   يُ       َهَنا َعْبُم َّللا  ُم ْبُن ُمَسْ َهٍم  َ م  َهَنا ُمَسم  ُت َعذْن "َ م  َ ذمِّ
ْ َماِء  ِفذذأ َمْسذذِ ِم ِمَمْحذذَق َفَ ذذاَءُا ْبذذِن َ ِميذذٍ   َعذذْن َنِهيذذِ  ْبذذِن َقذذْيٍه  َقذذاَل: ُنْنذذُ  َ اِلًسذذا َمذذَا اَماُوَم  َهِبذذأ الذذم 

ُسذذوِل َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم ِلَ ذذِميٍت  ذذأ ِ ْ تُذذَ  ِمذذْن َمِميَنذذِة ال   ْ َماِء: ِإنِّ َبَلَغِنذذأ  َهن ذذَ  َ ُ ذذٌ   َفَ ذذاَل: َيذذا َهَكذذا الذذم 
ِ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل   هُذذُ  َعْن َ ُسذذوِل َّللا  ِ َصذذل ى هللُا ُتَ مِّ َم َمذذا ِ ْ ذذُ  ِلَ اَ ذذٍة  َقذذاَل َفذذِينِّأ َسذذِمْعُ  َ ُسذذوَل َّللا 

ن  اْلَماَلِ َنذَة »َعَلْيِ  َوَسل َم َيُ وُل:  َمْن َسَلَ  َطِ  ً ا َيْطُلُب ِفيِ  ِعْلًما َسَلَ  َّللا ُ ِكِ  َطِ  ً ذا ِمذْن ُطذُ ِق اْلَ ن ذِة  َواِ 

                                                 

اَلِ  1)  435 قم  356ش1( ص يي مسلم   الصال  كاُب َما َيْ َمُا ِصَفَة الص 
 3160 قم  372ش3( هسم الغاكة البن ارهي  2)
 305ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  3)
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ذذذَمَواِ   َوَمذذذْن ِفذذذأ اْرَْ ِض  َلَتَ،ذذذُا َهْ ِنَ َتَهذذذا ِ ً،ذذذ ن  اْلَعذذذاِلَم َلَيْسذذذَتْغِفُ  َلذذذُ  َمذذذْن ِفذذذأ الس  ا ِلَطاِلذذذِب اْلِعْلذذذِم  َواِ 
ن  َفْ،َ  اْلَعاِلِم َعَلى اْلَعاِبِم  َنَفْ،ِ  اْلَ َمِ  َلْيَلَة اْلَبْمِ  َعَلى سَ  اِ ِ  اْلَكَواِكذِب  َواْلِ يَتاُن ِفأ َ ْوِف اْلَماِء  َواِ 

هُذذوا اْلِعْلذذَوا ِ  هُذذوا ِميَنذذاً ا  َواَل ِمْ َهًمذذا َو   ن  اْرَْنِبَيذذاَء َلذذْم ُيَو ِّ َم  َفَمذذْن َهَطذذَ ُا َهَطذذَ  ِكَ ذذظٍّ ن  اْلُعَلَمذذاَء َوَ هَذذُة اْرَْنِبَيذذاِء  َواِ 
 .(1)«َواِف ٍ 

 تخريج الحديث
 وا.عن هبأ الم ماء بن   (2)هط    هبو ماوم من ط  ق عهمان بن هبأ سوم       
عن عاصم بن   اء بن  يو  عذن قذيه   (3)وهط    الت م ي من ط  ق م مم بن ي  م الواسطأ     

 ابن نهي  ك  بن وا.
نالهما من ط  ق نص  بن علأ ال ه،ذمأ عذن عبذم هللا بذن  (5)والما مأ  (4)وهط    ابن ما       

 ماوم ك  بن وا.
هالهذتهم مذن ط  ذق صذفوان بذن عسذال عذن النبذأ  (8)وارصذبهانأ  (7)والطب انذأ  (6)وهط    ه مم     

 صلى هللا علي  وسلم مطتص ًا.
 من ط  ق هبأ يعلى السا أ عن عبم هللا بن ماوم ك  بن وا. (9)وهط    البيه أ     
 من ط  ق ي  م بن سم   عن هبأ الم ماء بن وا. (10)وهط    البيه أ      

 دراسة رجال اإلسناد
 وي ال ار مي  من الهامنة. ة الكندي الفلسطينيعاصم بن رجاء بن حيو -     
   (13)و ن ا ابن  كان فأ اله ا  (12):"ال كأه ك "  وقال هبو   عة(11)قال ابن معين: صو لي     

                                                 

 3641 قم  317ش3( سنن هبأ ماوم   العلم َكاُب اْلَ تِّ َعَلى َطَلِب اْلِعْلِم 1)
 3642 قم  317ش3( سنن هبأ ماوم   العلم كاب ال ت على طلب العلم 2)
 2682 قم  48ش5( سنن الت م ي    العلم عن  سول هللا ُكاب َما َ اَء ِفأ َفْ،ِ  الِفْ ِ  َعَلى الِعَكاَم ِ 3)
 223 قم  81ش1اْلِعْلمِ  ( سنن ابن ما     الم ممة َكاُب َفْ،ِ  اْلُعَلَماِء َواْلَ تِّ َعَلى َطَلبِ 4)
 354 قم  361ش1( سنن الما مأ   الم ممة كاب ف،  العلم والعالم 5)
 18083 3ش30( مسنم ه مم 6)
 7373 قم  63ش8( المع م الكبي  7)
 285ش6(  لية ارولياء لألصبهانأ 8)
 1573 قم  220ش3( حعب اريمان  9)
 1574 قم  221ش3( حعب اريمان 10)
 1837 قم  342ش6ي  البن هبأ  اتم ( ال    والتعم11)
 322 قم  885ش3( ال،عفاء ربأ   عة 12)
 3361 قم  253ش7( اله ا  البن  كان 13)
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 .(1)و،عف  الما  قطنأ
 .(3)وقال م   :ي ال تكلم في  قتيكة  (2)وقال ال هبأ: صو لي     
 .(4)صموق يهم وقال ابن    :     
 .ال اوي نما قال ابن     صموق يهم :الكا ت قال     
 من الساكعة. وقي : الوليم بن  مي  الط   أ   َداُود بن جميل -     
 .(7)و،عف  الما  قطنأ  (6)و ن ا ابن  كان فأ اله ا   (5)َقاَل اْرَْ ِمّي َ،ِعيف َمْ ُهول     
ْبُن َ ِميٍ  َفَمْ ُهوٌل َواَل ُيْعَ ُف ُهَو َواَل َهُبوُا َواَل َنْعَلذُم ووصف  كال هالة ابن عبم الب  قال:" َوَهم ا َماُوُم      

 .(8)َهَ ًما َ َوى َعْنُ  َغْيَ  َعاِصِم ْبِن َ َ اٍء"
 .(10)وهق وقال م  :  (9)قال ال هبأ:" ميه  م،ط ب     
 .(11)ف  ابن     فأ الت   بو،ع       
 ال اوي ،عيف. :قال الكا ت    
 من الهالهة. وي ال قيه بن نهي  حامأ   ن قيسكثير ب -    
 .(13):"هم ا ،عيف لم يهبت  هبو سعيم يعنأ م يًماوقال ابن سميا  (12) ن ا ابن  كان فأ اله ا      
ْ َماِء  َعذِن   ،عيف وقال الما قطنأ:      و لذ  عنذمماَ ُسذِ َ  َعذْن َ ذِميِت َنِهيذِ  ْبذِن َقذْيٍه  َعذْن َهِبذأ الذم 
َصل ى َّللا ُ َعَلْيذِ  وسذلم فذأ ف،ذ  طالذب العلذم  َفَ ذاَل: َيْ ِويذِ  َعاِصذُم ْبذُن َ َ ذاِء ْبذِن َ ْيذَوَ   َواْطُتِلذَف الن ِبأِّ 
َهُ   َعْن َنِهيِ  ْبِن َقْيٍه  َعْنُ ؛  َوَ َواُا  َفَ َواُا َعْنُ  َهُبو ُنَعْيٍم  َعْن َعاِصِم ْبِن َ َ اِء ْبِن َ ْيَوَ   َعم ْن َ م 

                                                 

 1083 قم  216ش6( عل  الما  قطنأ 1)
 2380 قم  320ش1( المغنأ فأ ال،عفاء لل هبأ 2)
 4045 قم  350ش2( مي ان االعتمال لل هبأ 3)
  3058 قم  285ش1( ت   ب الته يب البن     4)
 1133 قم  260ش1( ال،عفاء والمت ونون البن ال و ي 5)
 7735 قم  280ش6( اله ا  البن  كان 6)
 1083 قم  216ش6( عل  الما  قطنأ 7)
 172 قم  163ش1(  اما بيان العلم وف،ل  البن عبم الب  8)
 2533 قم  5ش2( مي ان االعتمال لل هبأ 9)
 1386 قم  217ش1المغنأ فأ ال،عفاء لل هبأ  (10)
 1778 قم  138ش1( ت   ب الته يب البن     11)
 10403 قم  353ش7( اله ا  البن  كان 12)
  143ش21( مطتص  تا  خ ممحق لم مم بن من م بن منظو  13)
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ِ اْبذذُن َماُوَم اْلُطَ ْ ِبذذأُّ  َعذذْن َعاِصذذٍم  َفَ ذذاَل: َعذذْن َماُوَم ْبذذِن َ ِميذذٍ   َعذذْن َنِهيذذِ  ْبذذِن َقذذْيٍه  َوَماُومُ َعْبذذ  َهذذَ ا ُم َّللا 
 َمْ ُهوٌل.

ذذُم ْبذذُن َيِ  ذذَم اْلَواِسذذِطأُّ  َعذذْن َعاِصذذِم ْبذذِن َ َ ذذاٍء  َعذذْن َنِهيذذِ  ْبذذِن َقذذْيٍه  َلذذْم َيذذْ نُ  ْ  َبْيَنُهَمذذا َهَ ذذًما  َوَ َواُا ُمَ م 
ْ َماِء ،ذعفاء  وال يهبذ .و واا اْرَْوَ اِعذأُّ  َعذْن َنِهيذِ  ْبذِن َقذْيٍه  اَوَعاِصُم  ْبُن َ َ اٍء َوَمْن َفْوَقُ  ِإَلى َهِبأ الم 
ْ َماِء  َوَلْيَه ِكَمْ ُفوظٍ اَعْن َيِ  َم   .(1) ْبِن َسُمَ َ   َعْن َهِبأ الم 

فين ال ميت وقذا لذ  بذمون  نذ  هبذأ الذم ماء   هي  بن قيه فأ مع م الص اكةنا  نو ن  ابن قا     
 .(2)في  ف ن  نهي ًا كسبب  ل  فأ الص اكة فأططأ

 ال اوي ،عيف. :قال الكا ت     
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-    

 الحكم على إسناد الحديث
 .ونهي  بن قيه وم بن  مي  ماا : وهم  في نام ال ميت ،عيف و ل  لو وم  او ين ،عيفينإس     
نذ  وي عنذم ه مذم نمذا  ُ و لذ  كالحذاهم ال ذ ولكن ال ذميت ي ت ذأ مذن ال،ذعيف إلذى ال سذن لغيذ ا      

ذاُم ْبذُن َسذَلَمَة عن َعاِصذُم ْبذُن َبْهَمَلذَة  َعذْن ِ  ِّ ْبذِن  فأ التط  ج  ف م  واا ه مم من ط  ذق َعف ذاُن عن َ م 
ذذاٍل اْلُمذذَ اِميِّ  فَن ْبذذِن عَ ُ َبذذْيٍو  عذذن َصذذْفَوا فينذذ    ميذذا  وا  هذذ ا االسذذنام ه ذذا  اال عاصذذم بذذن بهملذذة س 

 .(3)صموق 
))))) ))))) 

 .(4)وَ َناُ  الط ْي : َيُما« ُتِظلُُّهم الطيُ  ِكَأْ ِنَ ِتها»)ه( َوِمْنُ  اْلَ ِميُت اآْلَطُ       
 (57الحديث رقم )

 لم أعثر على تخريج له. قال الباحث:     
********* * 

ُ ْنُي الل ْيذِ  وِ ْنُ ذ : هّوُلذ . َوِقيذَ  ِقْطَعذة ِمْنذُ  َنْ ذو « ِإَ ا اْسَتْ َنَي الل ْيُ  فأْكِفُتوا ِصْبياَننم»)ه( َوِفيِ       
ُل هحَك   َوُهَو الُم ام ِفأ اْلَ ِميتِ   .(5)النِّْصف  َواْرَو 

 (58الحديث رقم )

                                                 

 1083 قم  216ش6( عل  الما  قطنأ 1)
 760 قم  426ش8( ته يب الته يب البن     2)
 3054 قم  285ش1( ت   ب الته يب البن     3)
  305ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  4)
 305ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  5)
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 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهَنا اْبذذُن ُ ذذَ ْ ٍج  َقذذاَل:      ِ اَرْنَصذذاِ يُّ  َ ذذم  ذذُم ْبذذُن َعْبذذِم َّللا  َهَنا ُمَ م  َهَنا َيْ َيذذى ْبذذُن َ ْعَفذذٍ   َ ذذم  َهْطَبَ ِنذذأ  "َ ذذم 

َنَي الل ْيذُ   َهْو َقذاَل: َعَطاٌء  َعْن َ اِبٍ  َ ِ،َأ َّللا ُ َعْنذُ   َعذِن الن ِبذأِّ َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم  َقذاَل:"ِإَ ا اْسذَت ْ 
َياِطيَن َتْنَتِحُ  ِ يَنِ ٍ   َفِيَ ا َ َهَب َساَعٌة ِمذَن الِعَحذاِء َفَطلُّذوُهْم  َوهَْغِلذْق  ُ ْنُي الل ْيِ   َفُنفُّوا ِصْبَياَنُنْم  َفِين  الح 

ِ  َوَهْطِفذذْئ ِمْصذذَكاَ َ  َواْ ُنذذِ  اْسذذَم َّللا ِ  ذذْ  ِإَنذذاَءَ  َكاَكذذَ  َواْ ُنذذِ  اْسذذَم َّللا  ِ  َوَطمِّ   َوَهْوِ  ِسذذَ اَءَ  َواْ ُنذذِ  اْسذذَم َّللا 
ِ  َوَلْو َتْعُ ُض َعَلْيِ  َحْيً ا "  .(1)َواْ ُنِ  اْسَم َّللا 

 تخريج الحديث
 نالهما من ط  ق  و  بن عكام  عن ابن    ج ك  بن وا. (3)ومسلم  (2)هط    البطا ي       

 دراسة رجال اإلسناد
وهذو  وقيذ  كعذمها.  هذذ150مذا  سذنة  ُن ُجَرْيٍج اأُلَمِوي  َعْبُد الَمِلِك بُن َعْبِد الَعِزْيِز بِن ُجلَرْيجٍ ابْ -     

 .(4)ه ة ممله
 وممن اتهم  كالتمليه:     
 .(6)والما  قطنأ قال:"ت نب تمليه ابن    ج فين  قبيي التمليه" (5) النسا أ-     
 .(7):"نان من ف هاء هه  ال  ا  وق ا هم ومت نيهم ونان يمله"ون ل  ابن  كان قال فأ اله ا      
وهذذأ التذذأ ال ي بذذ  تمليسذذهم إال   (8)وقذذم  نذذ ا ابذذن   ذذ  فذذأ الم تكذذة الهالهذذة مذذن م اتذذب التذذمليه     

 كالتص  ي كالسما  .
ا مذذن هصذذ اب الم تكذذة الهانيذذ      ة ممذذن قبذذ  العلمذذاء ولكذذن العال ذذأ طذذالف ابذذن   ذذ  فذذأ  لذذ  فعذذم 
ن لذم يصذ   كالسذما  و لذ  ليسهم قال:"تم هانيها مذن ا تمذ  ار مذة تمليسذ  وط  ذوا لذ  فذأ الصذ يي وا 

 .(9)إما رمامت  هو ل لة تمليس  فأ  نب ما  وى هو رن  ال يمله إال عن ه ة"

                                                 

 3280 قم  123ش4( ص يي البطا ي   بمء الطلق َكاُب ِصَفِة ِإْبِليَه َوُ ُنوِمِا 1)
 3304 قم  128ش4َكُا ِبَها َحَعَف الِ َكاِل ( ص يي البطا ي   بمء الطلق َكاٌب:َطْيُ  َماِل الُمْسِلِم َغَنٌم َيتْ 2)
َ اِء... 3) يَناِء السِّ َناِء َواِ   2012 قم  1535ش3( ص يي مسلم   ارح بة َكاُب اْرَْمِ  ِبَتْغِطَيِة اْرِ
 4133 قم  363ش1( ت   ب الته يب البن     4)
 83 قم  41ش1( طك ا  المملسين البن     5)
 758 قم  404ش5  ( ته يب الته يب البن   6)
 3156 قم  33ش7( اله ا  البن  كان 7)
 83 قم  41ش1( طك ا  المملسين البن     8)
 113ش1(  اما الت صي  فأ ه نام الم اسي  للعال أ 9)
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فأ ه ا ال ميت ي وي ابن    ج عذن عطذاء وقذم صذ   كالسذما  منذ  قذال:هطب نأ.  :قال الكا ت     
ابذن  ذ  ج ههبذ  النذاه فذأ عطذاءوقم بين ارم  قذال عطذاء:   قذال ابذن  ذ  ج:"إ ا قلذ :(1)ام ه مذم هن  

ن لم هق  سمع " فأنا سمعت  من    .(2)وا 
 ومن طالل  ل  يتبين لنا هن  علتأ التمليه وار سال منتفيتان عن ابن    ج فأ عطاء.     
 ه.114ما  سنة  َهُبو ُمَ م ٍم  اَلُهم َموْ  َعَطاُء بُن َأِبي َرَباٍح َأْسَلَم الُقَرِشي  -     
 :ال اوي ه ة إال هن   اتهم كعلتين:قال الكا ت     
 ارولى:ار سال: قال ال اكم:" وهكه  ما ي وى الم اسي  من ههذ  الممينذة عذن سذعيم بذن المسذيب      

 (3)ومن هه  منة عن عطاء بن هبأ  با   ومن هه  مص  عن سعيم بن هبأ هالل"
قال علأ بن الممينأ:"م سذال  م اهذم ه ذب إلذأ مذن م سذال  عطذاء كنهيذ  نذان عطذاء يأطذ  و      

 .(4)عن ن  ، ب"
وهمذا ال سذن وعطذاء  وقال ه مم:"م سال  سعيم بن المسيب ص ا  ال ي ى هصي من م سالت       

 .(5)فليه هأ ن ل  ب  هأ ه،عف الم سال  رنهما نانا يأط ان عن ن "
و  ذذم بذذن  وهبذذأ سذذعيم الطذذم ي  نذذابن عمذذ   ء كعذذمم سذذماع  مذذن كعذذض الصذذ اكة وقذذم قذذال العلمذذا     

 .(6)ومن هم هانئ وهم ن   حي اً  وهم سلمة    مطعمو بي  بن  طالم  و افا بن طميج  
علذذذة ار سذذذال هنذذذا منتفيذذذة عنذذذ  رنذذذ  صذذذ   كالسذذذما  مذذذن  ذذذاب  فذذذأ  وايذذذة هطذذذ ى  :قذذذال الكا ذذذت     

و  بذن عكذام  عذن ابذن  ذ  ج وهذأ المو ذوم  فذأ تطذ  ج ال ذميت  لل ميت  واها البطا ي من ط  ذق   
 هطب نأ عطاء سما  اب  بن عبم هللا.  يت قال ابن    ج:

قذذال يع ذذوب بذذن سفيان:"سذذمع  سذذليمان بذذن  ذذ ب يذذ ن  عذذن كعذذض محذذيطت   :االطذذتالف الهانيذذة:     
فنذم   سذأ هو تغيذ  إنذ  ن قال  هي  قيه بن سعم قم ت   م السة عطاء قال فسذألت  عذن  لذ  ف ذال:

  .(7)هن هفسم سماعأ من "

                                                 

 1687 قم  357ش5( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 1)
 758 قم  404ش6( ته يب الته يب البن     2)
 28ش1لم اسي  للعال أ (  اما الت صي  فأ ه نام ا3)
 4ش1( الم اسي  البن هبأ  اتم 4)
  402ش40( تا  خ ممحق البن عساك  5)
 228ش1( ت فة الت صي  فأ  ن   وا  الم اسي  ربأ   عة 6)
 364ش3( المع فة والتا  خ ليع وب بن سفيان الفسوي 7)
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قذذم تع ذذب  لذذ  ابذذن   ذذ  فذذأ التهذذ يب و م عليذذ  كأنذذ  لذذيه المذذ ام كذذالتغي  التغيذذ   :قذذال الكا ذذت     
االصذذطال أ قذذال:"ق ه  بطذذط الذذ هبأ قذذول ابذذن المذذمينأ نذذان ابذذن  ذذ  ج وقذذيه بذذن سذذعم ت نذذا عطذذاء 

 .(2)  ة إمام نبي  الحأن" ب  هو هب   ،أ (1)كآط   لم يعن الت   االصطال أ
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-

))))) ))))) 
ِ َصذذل ى َّللا ُ َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم       َفوَ ذذَم ِمذذن َنْفسذذ  ِطّفذذًة فذذاْ َتَنَي َعَلذذى هَسذذاَمة »َوِفذذأ َ ذذِميِت َمذذَ ض َ ُسذذوِل َّللا 

 .(3)َهْي َطَ َج َماِ اًل ُمت ِك ًا َعَلْي ِ « َ ت ى َمَطَ  اْلَمْسِ مَ 
 (59الحديث رقم )

 لم أعثر على تخريج له. قال الباحث:     
))))) ))))) 

هْي هَ ى « ِإنِّأ َرْ َني هْن آُكَ  ِمْن »)ه( َوِفأ َ ِميِت اْبِن َعك اٍه َ ِ،َأ َّللا ُ َعْنُهَما ِفأ َمال الَيِتيم      
َ  ِ ْنذذذُ  الُ َنذذذا  ِفذذذأ اْلَ ذذذِميِت  وهْيذذذَن وَ َم َفَمْعَنذذذاُا ارْهذذذم ارْكذذذَ  ِمْنذذذُ  ُ َناً ذذذا. والُ َنذذذاُ : ارْهذذذم. َوَقذذذْم َتَكذذذ   

 .(4)والَمْي ُ 
 (61الحديث رقم )

 قال ارمام هبو ماوم   م  هللا:     
َهِنأ َعِلأُّ ْبُن اْلُ َسْيِن ْبِن َواِقٍم  َعذْن َهِبيذِ   َعذ      َهَنا َهْ َمُم ْبُن ُمَ م ٍم اْلَمْ َوِ يُّ  َ م  ْن َيِ  ذَم الن ْ ذِويِّ  "َ م 

ً  َعذذْن تَذذَ اٍض َعذذْن ِعْنِ َمذذَة  َعذذِن اْبذذِن َعك ذذاٍه  َقذذاَل: ِاَل تَذذْأُكُلوا َهْمذذَواَلُكْم َبْيذذَنُنْم ِكاْلَكاِطذذِ  ِإال  َهْن َتُكذذوَن ِتَ ذذا َ 
َمذا َنَ َلذْ  َهذِ ِا اآْلَيذُة  َفَنَسذَخ َ ِلذَ  اآْلَيذُة  َفَنذاَن ال  ُ ذُ  َيْ ذَ ُج َهْن َيْأُكذَ  ِعْنذَم َهَ ذٍم ِمذَن الن ذاِه َكْعذمَ  (5)ِمْنُنْم{"

َناَن ال  ُ ُ  اْلَغِنأُّ (7)ِإَلى َقْوِلِ  َِهْحَتاًتا{ (6)ال ِتأ ِفأ النُّوِ   َقاَل: َلْيَه َعَلْيُنْم ُ َناٌ  َِهْن َتْأُكُلوا ِمْن ُبُيوِتُكْم{

                                                 

َيا  -ه ان  ِكَ ْوِلِ : َتَ َن ُ  -قال ال هبأ: ُقْلُ : َلْم َيْعِن َعِلأٌّ  (1) ُ   َوَناَنا َقْم َتَكف  الت ْ َ  الُعْ ِفأ   َوَلِكن ُ  َنُبَ  َوَ،ُعَفْ  َ َواسُّ
َها  َوَهْكَهَ ا َعْنُ   َفَكط اَل  َفَهَ ا ُمَ اُمُا ِكَ ْوِلِ : َتَ َناُا  َوَلْم َيُنْن ُيْ ِسُن الَعَ بِ  ال   وق87ش5ي َة.سي  هعالم النكالء ِمْنُ   َوَتَف  

ال فعطاء هب   ّ،أ. مي ان  هي،ا فأ لسان المي ان: لم َيْعِن الت   االصطال أ  ب  عنى هنهما كّطال الكتاكة عن   وا 
  5640 قم  70ش3االعتمال 

 385 قم  203ش7( ته يب الته يب البن     2)
 305ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  3)
 305ش1اره  البن ارهي  ( النهاية فأ غ  ب ال ميت و 4)
 23( سو   النساء:آية 5)
   61( سو   النو :هية 6)
   61( سو   النو :هية 7)



131 
 

ذن ُي َهْن آُكذَ  ِمْنذُ   َوالت َ ذنُُّي: اْلَ ذَ ُج  َوَيُ ذوُل: اْلِمْسذِنيُن َيْمُعو ال  ُ َ  ِمْن هَْهِلِ  ِإَلى الط َعذاِم   ذأ َرَ   َقذاَل: ِإنِّ
ِ َعَلْيِ   َوُهِ    َطَعاُم هَْهِ  اْلكِ   .(1)َتاِب"َهَ قُّ ِكِ  ِمنِّأ  َفُأِ    ِفأ َ ِلَ  َهْن َيْأُكُلوا ِمم ا ُ ِنَ  اْسُم َّللا 

 تخريج الحديث
 بن وا. (2)  ابو  اتم من ط  ق ابن عكاههط       
 ك  ن وا. (3)وهط    البيه أ من ط  ق هبأ ماوم عن ه مم الم و ي      
ِ ْسَتاِنأُّ و       ذٍم اْلَمذْ َوِ يُّ كذ  (4)هط    هبو ،ياء الم مسأ من ط  ق هبأ ماوم السِّ  عن َهْ َمُم ْبذُن ُمَ م 
 كمهل .

 دراسة رجال اإلسناد
 ه.211ما  سنة  َهُبو الَ َسِن الَمْ َوِ يُّ  َواِقدٍ  ُن الُحَسْيِن بنِ َعِلي  ب-     
 .(6)وقال النسا أ:" ليه ك  كأه"  (5) ن ا ابن  كان فأ اله ا      
وقذذال البطذذا ي   (7)ون ذذ  ابذذن  كذذان عذذن البطذذا ي قال:"ننذذ  همذذ  عليذذ  ط فذذأ النهذذا  ولذذم هكتذذب"     

ونذان هبذو يع ذوب يعنذأ إسذ اق بذن  اهويذ  سذأء الذ هي فيذ   هي،ًا:" هينا علأ بن ال سذين سذنة عحذ  
 .(8)فت نناا هم نتبنا عن إس اق" لعلة ار  اء 

 .(9)وقال هبو  اتم:"،عيف ال ميت"     
 .(11)وقال ابن    :" صموق يهم"  (10)وقال عن  ال هبأ:"صموق وهق"     
 ال اوي صموق. :قال الكا ت     
مذا   هبو عبم هللا قا،ذأ مذ و مذولى عبذم هللا بذن عذام  بذن ن  ذ    الحسين بن واقد المروزي -     
 هذ.153سنة 

                                                 

ْيِف َيْأُكُ  َمْن َماِل َغْيِ ِا 1)  3753 قم  343ش3( سنن هبأ ماوم   ارطعمة َكاُب َنْسِخ ال، 
 14886 قم  2648ش8( تفسي  ابن هبأ  اتم 2)
 14600 قم  448ش7( السنن الكب ى للبيه أ 3)
 353 قم  325ش12( ار اميت المطتا   ربأ ،ياء الم مسأ 4)
 14430 قم  460ش8( اله ا  البن  كان 5)
 1587 قم  341ش8( سي  هعالم النكالء لل هبأ 6)
 523 قم  308ش7( ته يب الته يب البن     7)
 1226 قم  226ش3( ال،عفاء الكبي  للع يلأ 8)
 378 قم  173ش6هبأ  اتم  ( ال    والتعمي  البن9)
 4247 قم  445ش2( المغنأ فأ ال،عفاء لل هبأ 10)
 4717 قم  400ش1( ت   ب الته يب البن     11)
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 .(2)وقال  بما هططأ فأ ال وايا " و ن ا ابن  كان فأ اله ا    (1)وه   ابن معين     
 .(3)وقال ابن سعم :"نان  سن ال ميت"     
يت  سذين بذن واقذم عذن هبذأ وقذال م  :"مذا هننذ   ذم  (4)وههنذى عليذ "  وقال ه مم:"ليه ك  كذأه      

 .(6)وقال م  :"فأ ه اميه    ام  ما هم ي هي حأء هأ ونفض يما"  (5)المنيب"
 :"ليه ك  كأه". (9)والنسا أ  (8)وقال هبو ماوم:" ليه ك  كأه"  (7)وقال هبو   عة     
 .(10)"في  نظ  وهو صموق يهم" :وقال السا أ     
 (12)   :"ه ة ل  هوهام"   وقال ابن(11)قال ال هبأ:"صموق"     
 ال اوي صموق  سن ال ميت. :قال الكا ت     

 بقية رجال اإلسناد ثقات.-
 الحكم على إسناد الحديث

  سين بن واقم الم و ي وهما صموقانوال  إسنام ال ميت  سن لو وم َعِلأُّ بُن الُ َسْيِن بِن َواِقٍم      
 .(13)ارلكانأ وممن  سن  من العلماء:

)) )))))))) 
ُمَ ن ذَم : « ارْ َوا  ُ ُنوم ُمَ ن َم   َفَما َتَعاَ َف ِمنها ا َتَلذف  َوَمذا َتَنذاَكَ  ِمْنَهذا اْطَتلذف»)َ ن َم()هذ( ِفيِ       

ِمها َهْي َمْ ُموَعة  َنَما ُي ال هُلوف ُمؤل َفة  وقَناِطيُ  ُمَ ْنَطَ    ومْعناا اِرْطكا  عن َمْبَمه َنْون ارْ َوا  وَتَ مُّ 
َل َطْلِ هذذذا َعَلذذذى ِقْسذذذَمين: ِمذذذِن ا ذذذِتالف واْطذذذِتالف  نذذذالُ ُنوم الَمْ ُموعذذذة ِإَ ا  ارْ سذذذام: َهْي هن هذذذا ُطِلَ ذذذ  َهو 

َ اَو   َواْرَْطاَل  عاَم   والح  ْبمإ ِق ِفأ مَ تَ اَبَلْ  وَتواَ َه . ومْعَنى تَ اُب  اْرَْ َواِ : َما َ َعَلها َّللا ُ َعَلْيِ  ِمَن الس 
                                                 

 230 قم  101ش1 واية الما مأ –( تا  خ ابن معين 1)
 7406 قم  203ش6( اله ا  البن  كان 2)
 642 قم  374ش2( ته يب الته يب البن     3)
 302 قم  66ش3بن هبأ  اتم ( ال    والتعمي  ال4)
 437 قم  301ش1( العل  ومع فة ال  ال لإلمام ه مم 5)
 300 قم  251ش1( ال،عفاء الكبي  للع يلأ 6)
 131 قم  858ش3( ال،عفاء ربأ   عة 7)
 642 قم  374ش2( ته يب الته يب البن     8)
  52ش13( الوافأ كالوفيا  لصال  المين الصفمي 9)
 642 قم  374ش2البن      ( ته يب الته يب10)
 1576 قم  176ش1( المغنأ فأ ال،عفاء لل هبأ 11)
 1358 قم  163ش1( ت   ب الته يب البن     12)
ْيِف َيْأُكُ  َمْن َماِل َغْيِ ِا 13)  3753 قم  343ش3( سنن هبأ ماوم   ارطعمة َكاُب َنْسِخ ال، 
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ْنيا فتَذأَتِلُف وَتْطَتِلذُف َعَلذى َ َسذب َمذا  ُطِلَ ذْ  اْلَطْلِق. َيُ وُل: ِإن  اْرَْ َسذاَم ال تذأ ِفيَهذا ار واُ  َتْلَتِ ذأ ِفذأ الذمُّ
 .(1)َعَلْيِ   َوِلَهَ ا تَ ى الَطّيَ  ُي بُّ ارطياَ  وَيمي  ِإَلْيِهْم  والحِّ ِّ َ  ُيِ بُّ ارح اَ  وَيِمي  إَلْيهم

 (61الحديث رقم )
 :(2)قال ارمام البطا ي   م  هللا     
َعْن َعاِ َحَة َ ِ،َأ َّللا ُ َعْنَهذا  َقاَلذْ : َسذِمْعُ  الن ِبذأ    (3)"َقاَل الل ْيُت  َعْن َيْ َيى ْبِن َسِعيٍم َعْن َعْمَ  َ      

« َ ن َمٌ  َفَما َتَعاَ َف ِمْنَها اْ َتَلذَف  َوَمذا َتَنذاَكَ  ِمْنَهذا اْطَتَلذفَ اَرْ َواُ  ُ ُنوٌم مُ »َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم  َيُ وُل: 
َهِنأ َيْ َيى ْبُن َسِعيٍم ِبَهَ ا".(4)ْبُن َهيُّوبَ اَوَقاَل َيْ َيى     َ م 

 تخريج الحديث
ولكذذن لل ذذميت عنذذم   عا حذذة انفذذ م كذذ  البطذذا ي مون مسذذلمال ذذميت بهذذ ا ارسذذنام هي مذذن ط  ذذق      

 .(5)مسلم حاهمًا من ط  ق هبأ ه    
 دراسة رجال اإلسناد

 .(6).سك   ت  مت َيْحَيى بُن َأي ْوَب َأُبو الَعبَّاِس الَغاِفِقي  -     
 الطالصة في  هن : صموق. :قال الكا ت     
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

                                                 

 305ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  1)
ولكن  هو ما فأ ارمب المف م متصاًل من ط  ق عبم هللا بن صالي  ( ال ميت هط    البطا ي فأ الص يي معل ًا 2)

 عن الليت ك  كمهل .قال الكا ت: هنا  واا البطا ي كصيغة ال  م وقم هب  اتصال السنم نما  واا فأ االمب المف م.
 8643 قم  750ش1ة.ت   ب الته يب البن     ( عم   بن  عبم ال  من بن سعم بن   ا   ارنصا  3)
ْسَماِعيِلأُّ ِمْن َطِ  ِق َسِعيِم ْبِن َهِبأ َمْ َ َم َعْن َيْ يَ 4) ى ْبِن َهيُّوَب ( قال ابن     معل ًا على ه ا ارسنام:" َوَقْم َوَصَلُ  اْرِ

ةٌ  َة  ِكِ  َوُ وِّ َناُا َمْوُصواًل ِفأ ُمْسَنِم َهِبأ َيْعَلى َوِفيِ  ِقص  ِلِ  َعْن َعْمَ َ  ِبْنِ  َعْبِم ال  ْ َمِن َقاَلْ  َناَنِ  اْمَ هٌَ  َم  اَ ٌة ِكَمن  ِفأ َهو 
ُ َعَلْيِ  وَ َفَنَ َلْ  َعَلى اْمَ هٍَ  ِمْهِلَها ِفأ اْلَمِميَنِة َفَبَلَغ َ ِلَ  َعاِ َحَة َفَ اَلْ  َصَمَق ِ بِّأ َسِمْعُ  َ ُسوَل َّللا ِ  َسل َم َفَ َنَ   َصل ى َّللا 

ِل ِبَهِ اِ  ْسَماِعيِلأُّ َهُبو ِمْهَلُ  َوُ وِّ َناُا ِفأ َفَواِ ِم َهِبأ َكْنِ  ْبِن ُ ْنُبوٍ  ِمْن َطِ  ِق الل ْيِت َهْيً،ا ِكَسَنِمِا اْرَو  ِة ِكَمْعَناَها َقاَل اْرِ  اْلِ ص 
ن َما ُيَط ُِّج َلُ  اْلُبَطاِ يُّ ِفأ ااِلْسِتْحَهاِم َفَأْوَ َم اْلُبَطاِ يُّ َصاِلٍي َلْيَه ِمْن َحْ ِف َهَ ا اْلِكَتاِب َواَل َيْ يَ  ى ْبُن َهيُّوَب ِفأ اْرُُصوِل َواِ 

ا َلْو َساَقُ  ِبِيْسَناٍم اا َوَناَن َسَبُب َ ِل َ  َ  ِفأ ِنَتاِكِ  ُ ب َما َهن  الن اظِ  َهَ ا اْلَ ِميَت ِمَن الط ِ  َ ْيِن ِكاَل ِإْسَناٍم َفَصاَ  َهْقَوى ِمم 
ْ ِطِ  َوَلْيَه اْرَْمُ  َنَ ِلَ " فتي الكا ي اْعَتَ َم َهن  َلُ  ِعْنَمُا ِإْسَناًما آَطَ  َواَل ِسي َما َوَقْم َساَقُ  ِكِصيَغِة اْلَ ْ ِم َفَيْعَتِ ُم َهن ُ  َعَلى حَ 

 370ش6ح  ص يي البطا ي 
َهَنا  به ا ارسنام قال: قم هط    هبو يعلى الموصلأ متصالً  قل : َهَنا َسِعيُم ْبُن اْلَ َنِم  َ م  َهَنا َيْ َيى ْبُن َمِعيٍن  َ م  َ م 

َهِنأ َيْ َيى ْبُن َسِعيٍم  َعْن َعْمَ َ  ِبْنِ  َعْبِم ال  ْ َمِن.  َيْ َيى ْبُن َهيُّوَب  َقاَل: َ م 
 2638 قم  2031ش4ُ  ُ ُنوٌم ُمَ ن َمٌ  ( ص يي مسلم   الب  والصلة واآلماب َكاُب اْرَْ َوا5)
 (22( فأ  ميت  قم )6)
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ذام َفَلِ َيذ  هَمذ اء اَرْ َنذامَهن ُ  طَ »َوِفأ َ ِميِت ُعَمَ  َ ِ،َأ َّللا ُ َعْنُ        ذاُم َطْمسذُة َهْ َنذام: « َ َج ِإَلى الح  الح 
  نذ ُّ َواِ ذٍم ِمْنَهذا َنذاَن ُيَسذم ى ُ ْنذًما:َهِي الُمِ يِمذين ِبَهذا (1)  وِقن ْسذِ  نُ ِفَلْسطين  واُرْ ُمنُّ  وِممْحق  وِ ْمذُص 

 .(2)ِمَن المْسِلمين الُمَ اِتلين
 (62الحديث رقم )

 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
ِ ْبُن ُيوُسَف  َهْطَبَ َنا َماِلذٌ   َعذِن اْبذِن ِحذَهاٍب  َعذْن َعْبذِم الَ ِميذِم ْبذِن َعْبذِم الذ  ْ مَ       َهَنا َعْبُم َّللا  ِن ْبذِن "َ م 

ِ ْبِن الَ اِ ِت ْبِن َنوْ  ِ ْبِن َعْبِم َّللا  ِ ْبذِن َعك ذاٍه: َهن  ُعَمذَ  ْبذَن َ ْ ِم ْبِن الَطط اِب َعْن َعْبِم َّللا  َفٍ   َعْن َعْبذِم َّللا 
ذذْأِم  َ ت ذذى ِإَ ا َنذذاَن ِكَسذذْ  َ  َلِ َيذذُ  ُهَمذذَ اُء اَرْ َنذذاِم  َهُبوُعَبْيذذَمَ  اْبذذُن  (3)الَطط ذذاِب َ ِ،ذذَأ َّللا ُ َعْنذذُ   َطذذَ َج ِإَلذذى الح 

ذذْأِم. َقذذاَل اْبذذذُن َعك ذذاٍه: َفَ ذذاَل ُعَمذذُ : اْمُ  ِلذذذأ  الَ ذذ  اِ  َوَهْصذذَ اُكُ   َفذذَأْطَبُ وُا َهن  الَوَكذذاءَ  َقذذذْم َوَقذذَا ِكذذَأْ ِض الح 
ْأِم  َفاْطَتَلفُ  ِليَن  َفَمَعاُهْم َفاْسَتَحاَ ُهْم  َوَهْطَبَ ُهْم َهن  الَوَكاَء َقْم َوَقَا ِكالح  وا  َفَ اَل َكْعُ،ذُهْم: َقذْم الُمَهاِ ِ  َن اَرو 

ِ َصذل ى هللُا َطَ ْ َ  ِرَْمٍ    َواَل َنَ ى َهْن َتْ ِ َا َعْنُ   َوَقاَل َكْعُ،ُهْم: َمَعَ  َكِ ي ذُة الن ذاِه َوَهْصذَ اُب َ ُسذوِل َّللا 
ذذأ  هُذذم  َقذذاَل: اْمُعذذوا ِلذذ اَ   أ اَرْنَصذذَعَلْيذذِ  َوَسذذل َم  َواَل َنذذَ ى َهْن ُتْ ذذِمَمُهْم َعَلذذى َهذذَ ا الَوَكذذاِء  َفَ ذذاَل: اْ َتِفُعذذوا َعنِّ

ذ أ  هُذم  َقذاَل: اْمُ  َفَمَعْوُتُهْم َفاْسَتَحاَ ُهْم  َفَسَلُكوا َسِبيَ  الُمَهاِ ِ  َن  َواْطَتَلُفذوا َنذاْطِتاَلِفِهْم  َفَ ذاَل: اْ َتِفُعذوا َعنِّ
َتِلذْف ِمذْنُهْم َعَلْيذِ  َ ُ ذاَلِن  ِلأ َمذْن َنذاَن َهذا ُهَنذا ِمذْن َمْحذَيَطِة ُقذَ ْ ٍو ِمذْن ُمَهذاِ َ ِ  الَفذْتِي  َفذَمَعْوُتُهْم  َفَلذْم َيطْ 

ذذأ ُمَصذ كٌِّي َعَلذذى َفَ ذاُلوا: َنذَ ى َهْن َتْ ِ ذذَا ِكالن ذاِه َواَل ُتْ ذذِمَمُهْم َعَلذى َهذذَ ا الَوَكذاِء  َفَنذذاَمى ُعَمذُ  ِفذذأ الن ذاِه: ِإنِّ
ِا َفَ ذاَل ُعَمذُ : َلذْو َغْيذُ َ  َقاَلَهذا َيذا َهَكذا َظْهٍ  َفَأْصِكُ وا َعَلْيِ . َقاَل َهُبوُعَبْيَمَ  ْبذُن الَ ذ  اِ : َهِفذَ اً ا ِمذ ْن َقذَمِ  َّللا 

ِ  َهَ َهْيَ  َلْو َناَن َلَ  ِإِبذٌ  َهَكَطذْ  َواِمًيذا َلذ ُ  ِ ِإَلى َقَمِ  َّللا    ِإْ ذَماُهَما (4)ُعذْمَوَتانِ  ُعَبْيَمَ ا َنَعْم َنِف ُّ ِمْن َقَمِ  َّللا 
ْن َ َعْيذذَ  الَ ْمَكذذَة َ َعْيَتَهذذا ِكَ ذذَمِ  َطِصذذَكٌة  َواُرْطذذَ ى َ ْمَكذذٌة  هَ  ِ  َواِ  َلذذْيَه ِإْن َ َعْيذذَ  الَطْصذذَكَة َ َعْيَتَهذذا ِكَ ذذَمِ  َّللا 

ِا َقاَل: َفَ اَء َعْبُم ال  ْ َمِن ْبُن َعْوٍف  ًكذا ِفذأ َكْعذِض َ اَ ِتذِ   -َّللا  َفَ ذاَل: ِإن  ِعْنذِمي ِفذأ َهذَ ا  -َوَنذاَن ُمَتَغيِّ
ِ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َيُ وُل: ِعْلًما  سَ  َ ا َوَقذَا »ِمْعُ  َ ُسوَل َّللا  ِإَ ا َسِمْعُتْم ِكِ  ِكَأْ ٍض َفاَل َتْ َمُموا َعَلْيذِ   َواِ 

 .(5)َقاَل: َفَ ِمَم َّللا َ ُعَمُ  ُهم  اْنَصَ فَ « ِكَأْ ٍض َوَهْنُتْم ِبَها َفاَل َتْطُ ُ وا ِفَ اً ا ِمْن ُ 
 لحديثتخريج ا

                                                 

  403ش4هى ممينة كالحام نان   مص وقنس  ن حي ا وا ما.انظ  مع م البلمان لي و  ال موي  :ِقن ْسِ  نُ  (1)
 306ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  2)
مغيهة وتبو  من منا ل  اّج الحام  بينها وبين الممينة هالت عح   هو هّول ال  ا  وآط  الحام بين ال ( َسْ ُ :3)

 211ش3م  لة.مع م البلمان ليل و  ال موي 
اِل اْلُمْهَمَلِة َتْهِنَيُة ُعْمَوٍ  َوهُ 4) ِمَن اْلَواِمي َوُهَو َو اْلَمَناُن اْلُمْ َتِفُا ( ُعْمَوَتاِن ِكَ،مِّ اْلَعْيِن اْلُمْهَمَلِة َوِكَنْسِ َها َهْيً،ا َوُسُنوِن الم 

 5723 قم  185ش10َحاِطُ ُ .فتي الكا ي البن     
 5723 قم  130ش7( ص يي البطا ي   الطب َكاُب َما ُيْ َنُ  ِفأ الط اُعوِن 5)
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   عن عبم ال  من بن عوف بن وا.(1)هط    البطا ي من ط  ق عبم هللا بن عام      
ونذذ ل  مذذن ط  ذذق     عذذن مالذذ  كذذ  كمهلذذ (2)هط  ذذ  مسذذلم مذذن ط  ذذق ي يذذى بذذن ي يذذى التميمذذأو      
   عن عبم ال  من بن عوف بن وا.(3)هللا بن عام عبم
 ل  من ط  ق هسامة بن   م. حاهماً  (5)  ومسلم(4)من البطا ي  وهط ج ن     

 دراسة رجال اإلسناد
 رجال اإلسناد كلهم ثقات.-    

))))) ))))) 
الِّ وَفْتِ هذذا -الَ َنذذاِمب َ ْمذذا ُ ْنذذُمب« ف َعذذَ  الَ َنذذاِمب َيَ ْعذذَن ِفيذذ ِ »ِفيذذِ   -)ُ ْنذذَمٌب(      َوُهذذَو  -ِكَ،ذذّم الذذم 

 .(6)اْلَ  ِّ  َ،ْ ب ِمَن ال َ اِم. َوِقيَ  ُهو ال ِ ي َيِص ُّ ِفأ
 (63الحديث رقم )

 قال ارمام مسلم   م  هللا:     
َهَنا اْبذُن َمْهذِميٍّ       ذُم ْبذذُن َ ذاِتٍم  َ ذذم  َهِنأ ُمَ م  َهَنا َسذِليم(7)"َ ذم    َعذذْن َسذِعيِم ْبذِن ِميَنذذاَء  َعذْن َ ذذاِبٍ   (8)  َ ذذم 

َمَهِلأ َوَمَهُلُكْم َنَمَهِ  َ ُ ٍ  َهْوَقَم َناً ا  َفَ َعَ  اْلَ َناِمُب َواْلَفذَ اُو :»َقاَل: َقاَل َ ُسوُل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل مَ 
 .(9)«َيَ ْعَن ِفيَها  َوُهَو َيُ بُُّهن  َعْنَها  َوَهَنا آِطٌ  ِكُ َ ِ ُنْم َعِن الن اِ   َوَهْنُتْم َتَفل ُتوَن ِمْن َيِمي

 تخريج الحديث
   مسلم مون البطا ي.ال ميت انف م بتط        

 دراسة رجال اإلسناد
ِمْيُن،َأُبو َعْبِد هللِا محمد بُن َحاِتِم بِن َمْيُمْوٍن الَمْرَوِزي  -       هذ.235ما  سنة   السَّ

                                                 

 5730 قم  130ش7( ص يي البطا ي   الطب َكاُب َما ُيْ َنُ  ِفأ الط اُعوِن 1)
َيَ ِ  َواْلَكَهاَنِة َوَنْ ِوَها  ( ص يي مسلم   السالم َكاُب الط اُعونِ 2)  2213 قم  1740ش4َوالطِّ
َيَ ِ  َواْلَكَهاَنِة َوَنْ ِوَها 3)  2213 قم  1742ش4( ص يي مسلم   السالم َكاُب الط اُعوِن َوالطِّ
 3473 قم  175ش4( ص يي البطا ي   ه اميت ارنبياء َكاُب َ ِميِت الَغاِ  4)
َيَ ِ  َواْلَكَهاَنِة َوَنْ ِوَها  ( ص يي مسلم   السالم َكابُ 5)  2218 قم  1737ش4الط اُعوِن َوالطِّ
  ومعنى :ال ي يص  فأ ال   هو: َهن الُ ْنمَب ِإَ ا َ ِمَض 306ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  6)

ِ  اْلَ  ِّ َلْم َيِ    َعَلى اَر ض َوَطاَ   َفَتْسَما ِلَ ْ َلْي ِ   257ش1َصِ   ًا.لسان الع ب البن منظو   ِفأ ِحم 
 4018 قم  351ش1( عبم ال  من بن مهمي العنب ي.ت   ب الته يب البن     7)
 236 قم  168ش4( سليم بن  يان بن كسطام .ته يب الته يب البن     8)
تِ 9) ِ  َوُمَكاَلَغِتِ  ِفأ َتْ ِ يِ ِهْم ِمم ا َيُ، ُُّهْم ( ص يي مسلم   الف،ا   َكاُب َحَفَ ِتِ  َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َعَلى ُهم 
 2285 قم  1730ش4
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 .(4)هب    ة وقال ال هبأ:  (3)و ن ا ابن  كان فأ اله ا   (2)والما  قطنأ  (1)وه   ابن عمي     
 .(6)وقال ابن    : صموق  بما وهم  (5)وقال ابن قانا:صموق      
 و،ع ف  عمم من الن ام:     
  َوَ َنذذَ ُا َهُبذذو َ ْفذذٍص الَفذذال ُه عمذذ و بذذن (7)قذذال ابذذن معذذين:" م مذذم بذذن  ذذاتم بذذن ميمذذون نذذ اب"-     
 .(8)َفَ اَل: َلْيَه ِكَحْأءٍ  علأ 
همذذا مذذا قالذذ  ابذذن   (9) ذذميتوقذذم  وى عنذذ  ارمذذام مسذذلم هالهما ذذة  الذذ اوي صذذموق  :قذذال الكا ذذت      

 .(10)هف ف ابن معين فن ك " معين ففي  ت ٍن وا،ي  قال الط   أ فأ طالصة ته يب الكمال:
هما نالم هبأ  فص الفاله ف م تع ك  ال هبأ فأ السي  ف ال: ُقْلُ : َهَ ا ِمذْن َنذاَلِم اَرْقذَ اِن ال ذِ ي      

 .(11)ةٌ اَل ُيسَمُا  َفِين  ال  ُ َ  َهْبٌ  ُ    
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-    

))))) ))))) 
 
 
 
 

                                                 

 5126 قم  22ش25( ته يب الكمال للم ي 1)
 736 قم  264ش2( تا  خ كغمام للططيب الكغمامي 2)
 15328 قم  86ش3( اله ا  البن  كان 3)
 106 قم  450ش11( سي  هعالم النكالء لل هبأ 4)
 135 قم  102ش3بن     ( ته يب الته يب ال5)
 5733 قم  472ش1( ت   ب الته يب البن     6)
  175ش2 واية ابن م    –( تا  خ ابن معين 7)
 106 قم  451ش11( سي  هعالم النكالء لل هبأ 8)
 135 قم  102ش3( ته يب الته يب البن     9)
  331ش1( طالصة ته يب الكمال للط   أ 10)
  قال ال هبأ: نالم ارق ان كع،هم فأ كعض ال يعكأ ك   َوال  106 قم  451ش11أ ( سي  هعالم النكالء لل هب11)

سيما إ ا ال  ل  هن  لعماو   هو لم هب  هو ل سم ال ين و من  إال من عصم هللا وما علم  هن عص ا من ارعصا  
فأ قلوبنا غال لل ين  سلم ههل  من  ل  سوى النبيين والصمي ين ولو ح   لس م  من  ل  ن ا  ه اللهم فال ت ع 

 201ش1آمنوا  بنا إن   ؤف   يم. لسان المي ان لل هبأ 



137 
 

اِ  اآْلِطذذذَ ِ   ِمذذذَن  (1)«الَ ن ذذة»ِفيذذذِ  ِ ْنذذذُ   )َ ذذَنَن(      ِفذذذأ َغْيذذذِ  َمْو،ذذذا. الَ ن ذذة: ِهذذذَأ َماُ  الن ِعذذذيم ِفذذأ الذذذم 
اِنَها. وُسّمَيْ  كالَ ن ذة َوِهذَأ الَمذّ   الواِ ذم  االْ ِتَنان َوُهَو الّسْت   ِلَتَكاُهِف َهْحَ اِ َها وَتْظِليِلها كاْلِتَفاِف هْغَص 

ْظاَلِلَها  .(2)ِمْن َمْصَم  َ ن   َ ن ا ِإَ ا َسَت ا  فنأن ها َسْت ٌ  واِ م ؛ ِلحّم  اْلِتَفافها وا 
 (64الحديث رقم )

 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
ِ  َقالَ       َهَنا َعِلأُّ ْبُن َعْبِم َّللا  َهَنا َيِ  ُم ْبُن َهاُ وَن  َقاَل: َهْطَبَ َنا ُمَ م ُم ْبُن ُمَط ٍِّف  َعْن َ ْ ِم ْبِن  :"َ م  َ م 

َمذذْن َغذذَما ِإَلذذى »َهْسذذَلَم  َعذذْن َعَطذذاِء ْبذذِن َيَسذذاٍ   َعذذْن َهِبذذأ ُهَ ْ ذذَ َ   َعذذِن الن ِبذذأِّ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َقذذاَل: 
 .(3)«م  َّللا ُ َلُ  ُنُ َلُ  ِمَن الَ ن ِة ُنل َما َغَما َهْو َ ا َ الَمْسِ ِم َوَ اَ   هَعَ 

 تخريج الحديث
عن ي  م بن هذا ون كذ  ( 4)هط    مسلم من ط  ق هبو كن  بن هبأ حيكة و هي  بن   ب نالهما     
 كمهل .

 دراسة رجال اإلسناد
 هذ.136ما  سنة   نأهبو هسامة وي ال هبو عبم هللا المم زيد بن أسلم العدوي -     
وهبذذو   وهبذذو   عذذة وهذذو ه ذذة لكنذذ  اتهذذم كالتذذمليه وار سذذال  وممذذن اتهمذذ  بذذ ل  ي يذذى بذذن معذذين      
 وابن عبم الب .   اتم
 .(5)"ُمْ َساَلُ  ُمَعاِوَيَة ْبِن ُق  َ  َهَ بُّ ِإَلأ  ِمْن ُمْ َساَلِ  َ ْ ِم ْبِن َهْسَلمَ  قال ابن معين:     
و  ذم بذن هسذلم عذن عبذم هللا بذن   ذام  قذال:   عة:"لم يسما من سعم وال من هبذأ همامذة  وقال هبو     

 .(6)هو   ام عن علأ م س "
 .(7)وقال هبو  اتم:"  م عن هبأ سعيم م س "     

 
 

                                                 

و م  ن  ال نة فأ ه اميت نهي    مًا فأ الص ا  والسنن والمسانيم وهنا آه  الكا ت اطتيا   ( قال الكا ت:1)
 وم اسة  ميت من ص يي البطا ي لعلو قم ا ومن لت  على كاقأ نتب السنة.

 306ش1 ب ال ميت واره  البن ارهي  ( النهاية فأ غ  2)
 662 قم  133ش1( ص يي البطا ي   اآل ان كاُب َفْ،ِ  َمْن َغَما ِإَلى الَمْسِ ِم َوَمْن َ اَ  3)
اَلِ  ُتْمَ ى ِكِ  اْلَطَطاَيا 4)  663 قم  463ش1( ص يي مسلم   المسا م وموا،ا الصال  َكاُب اْلَمْحِأ ِإَلى الص 
 10 قم  5ش1هبأ  اتم ( الم اسي  البن 5)
 728 قم  337ش3( ته يب الته يب البن     6)
 728 قم  337ش3( ته يب الته يب البن     7)
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و نذ  فذأ م ممذة التمهيذم مذا يذمل علذى هنذ   " (1)وقال ابن عبم الب :"لم يسما من م موم بذن لبيذم     
 .(2)نان يمله

الذذذ اوي ه ذذذة وحذذذبهة التذذذمليه وار سذذذال هنذذذا منتفيذذذة رنذذذ  لذذذم ي ذذذ  ه ذذذم مذذذن العلمذذذاء  :قذذذال الكا ذذذت     
فذذأ الم تكذذة  (3)ابذذن   ذذ  تمليسذذ  مغتفذذ  ف ذذم  نذذ ا هن نمذذا تمليسذذ  عذذن عطذذاء هو عذذمم سذذماع  منذذ  ب

 ارولى من م اتب التمليه وهأ الطك ة التأ ي ب  تمليسهم مطل ًا.
 د ثقات.بقية رجال اإلسنا-     

))))) ))))) 
ْ َناَنذ  علذأٌّ والعك ذاُه »)ه( َوِمْنُ  اْلَ ِميُت       ِ َصل ى َّللا ُ َعَلْيذِ  َوَسذل َم واِ  َهْي َمْفَنذ  « َوِلَأ َمْفَن َ ُسوِل َّللا 

 .(4)وسْت ا. وُي ال للَ ْب  الَ َنن  وُ ْ َما على َهْ َنان
 (65الحديث رقم )

 م  هللا:قال ارمام ال اكم        
ٌم  هنذا َعْبذمُ       ذِم ْبذِن َيْ َيذى  هنذا ُمَسذم  ذُم ْبذُن َيْعُ وَب هنذا َيْ َيذى ْبذُن ُمَ م  ِ ُمَ م  اْلَواِ ذِم  "َهْطَبَ َنا َهُبو َعْبِم َّللا 

ذذْلُ   اْبذذُن ِ َ ذذاٍم  هنذذا َمْعَمذذٌ   َعذذِن ال ُّْهذذِ يِّ  َعذذْن َسذذِعيِم ْبذذِن اْلُمَسذذيِِّب  َقذذاَل: َقذذاَل َعِلذذأُّ ْبذذنُ  َهِبذذأ َطاِلذذٍب: "َغس 
ًكذا َصذل ى َّللا ُ َعَلْيذ ِ  ِ َفَ َهْبُ  َهْنُظُ  َمذا َيُنذوُن ِمذَن اْلَميِّذِ  َفَلذْم َهَ  َحذْيً ا  َوَنذاَن َطيِّ وآِلذِ  َوَسذل َم َ ي ذا  َ ُسوَل َّللا 

ْ َناَنُ  ُموَن الن اِه َهْ َبَعٌة: َعِلأٌّ   ِ َصل ى َوَميًِّتا  َوِلَأ َمْفَنُ   َواِ  َواْلَعك اُه  َواْلَفْ،ُ   َوَصاِلٌي َمْوَلى َ ُسوِل َّللا 
ِ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َلْ ذذًما  َوُنِصذذَب َعَلْيذذِ  الل ذذِبُن َنْصذذكً  َهذذَ ا َ ذذِميٌت »ا هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم  َوُلِ ذذَم َ ُسذذوُل َّللا 

ْيَطْيِن  َوَلْم يُ   .(5)«َط َِّ ا ِمْنُ  َغْيَ  الل ْ مِ َصِ يٌي َعَلى َحْ ِف الح 
 تخريج الحديث

عن سعيم بن المسذيب م سذاًل بلفذظ   (7)  وعبم ال  اق الصنعانأ(6)هط    ن  من وابن هبأ حيكة     
 ق  ب من .

 
 

                                                 

 23ش1( التمهيم لما فأ الموطأ من المعانأ وارسانيم البن عبم الب  1)
 333ش4( التمهيم لما فأ الموطأ من المعانأ وارسانيم البن عبم الب  2)
 11 قم  20ش1بن      ( طك ا  المملسين ال3)
 307ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  4)
 1333 قم  515ش1( المستم   على الص ي ين لل اكم 5)
 37023 قم  428ش7( مصنف ابن هبأ حيكة 6)
 6381 قم  475ش3( المصنف لعبم ال  اق الصنعانأ 7)
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مذن  ن م مذم بذن يع ذوب كذ  كمهلذ   ونذ ل عذ  (1)من ط  ذق هبذأ عبذم هللا ال ذاكم البيه أ هط   و      
 عن مسمم ك  كمهل . (2)ع وبط  ق يوسف بن ي

 دراسة رجال اإلسناد
 . (3).سك   ت  مت معمر بن راشد األزدي-     
وهذأ فذأ هذ ا  هم ا كالنسكة ل واية معم  بن  احم عن ال ه ي فص ي ة  ال اوي ه ة  :قال الكا ت     

 ولم ي ن  ه م من العلماء فأ  وايت  عن ال ه ي حي ًا.  ال ميت عن ال ه ي 
  على العنه ف م امتم  إسنام معم  عن ال ه ي  قذال الذمو ي عذن ابذن معذين:" ههبذ  النذاه ب      

وقذذال ابذذن هبذذأ طيهمذذة عذذن ابذذن معين:"معمذذ  ههبذذ  فذذأ   (4)فذذأ ال هذذ ي مالذذ  ومعمذذ  هذذم عذذم  ماعذذة"
وقال عهمان الما مأ:"قل  البن معين معمذ  ه ذب إليذ  فذأ ال هذ ي هو ابذن  (5)ال ه ي من ابن عيينة"

 .(6)بن نيسان هو يونه ف ال:فأ ن   ل  معم "اة هو صالي عيين
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

 الحكم على إسناد الحديث
وقال:"َهَ ا َ ِميٌت  وقم ص    من العلماء ال اكم  إسنام ال ميت ص يي رن  ميا  وات  ه ا       

ْيَطْيِن"   .(7)وارلكانأ َصِ يٌي َعَلى َحْ ِف الح 
) ))))))))) 

ِهذَأ ال ي ذاُ  ال تذأ َتُكذون ِفذأ الُبُيذو ؛ واِ ذُمها َ ذاّن  َوُهذَو « َهن ذُ  َنهذى َعذْن َقْتذ  الِ ن ذان»)هذ( َوِفيِ       
ذذْيطان َهْيً،ذا. َوَقذْم َ ذاَء ِ ْنذذُ  الَ ذانُّ والِ ذنُّ والِ َنذان ِفذذأ َغْيذِ  َمْوِ،ذٍا ِمذذَن  : الح  ِقيق الَطِفيذف. والَ ذانُّ الذم 

 .(8)يتِ اْلَ مِ 
 (66الحديث رقم )

     
 

                                                 

 7043 قم  87ش4( السنن الكب ى للبيه أ 1)
 6626 قم  545ش3كب ى للبيه أ ( السنن ال2)
 (1( فأ  ميت  قم )3)
  120ش1 واية ابن م    -( تا  خ ابن معين4)
 406 قم  386ش1( هطكا  المنيين من نتاب التا  خ الكبي  البن هبأ طيهمة 5)
 433 قم  244ش10( ته يب الته يب البن     6)
 100 قم  147ش1( ه نام ال نا   لأللكانأ 7)
 308ش1غ  ب ال ميت واره  البن ارهي   ( النهاية فأ8)
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 قال ارمام مسلم   م  هللا:     
ذُم ْبذُن ُ ْمذٍي  َهْطَبَ َنذا الل ْيذتُ       َهِنأ ُمَ م  َهَنا ُقَتْيَكذُة ْبذُن َسذِعيٍم  (1)"َ ذم  َهَنا َلْيذذٌت   -َوالل ْفذُظ َلذُ   -   َوَ ذذم  َ ذم 

ُعَمذَ  ِلَيْفذَتَي َلذُ  َكاًكذا ِفذأ َماِ ِا  َيْسذَتْ ِ ُب ِكذِ  ِإَلذى اْلَمْسذِ ِم  َفَوَ ذَم اْلِغْلَمذُة  َعْن َنذاِفٍا  َهن  َهَكذا ُلَكاَكذَة  َنل ذَم اْبذنَ 
َفذذِين  َ ُسذوَل هللِا َصذل ى هللُا َعَلْيذذِ  »ِ ْلذَم َ ذانٍّ  َفَ ذاَل َعْبذذُم هللِا: اْلَتِمُسذوُا َفذاْقُتُلوُا  َفَ ذذاَل َهُبذو ُلَكاَكذَة: اَل َتْ ُتُلذوُا  

 .(2)«َسل َم َنَهى َعْن َقْتِ  اْلِ ن اِن ال ِتأ ِفأ اْلُبُيو ِ وَ 
 تخريج الحديث

 عن ابن عم  عن هبأ لكاكة بن وا.  (3)هط    البطا ي من ط  ق عبم هللا بن هبأ ملينة     
 (5)  ومذذذذذذن ط  ذذذذذذق  و   ذذذذذذة بنذذذذذذ  هسذذذذذذماء(4)وهط  ذذذذذذ  مسذذذذذذلم مذذذذذذن ط  ذذذذذذق عبيذذذذذذم هللا بذذذذذذن عمذذذذذذ      

 (6)ومن ط  ق عمذ  بذن نذافا  ا مولى ابن عم  ك  بلفظ ق  ب من  و   ة( عن نافهللا  و نالهما)عبيم
 عن هبي  نافا ك  بن وا.

 دراسة رجال اإلسناد
سا   وقي : اسم   فاعة وهو كننيت  هحه   َهُبو لكاكة ارنصا ي اروسأ  بشير ْبن عبد المنذر-     

ِ َصل ى َّللا ُ َعَلْيِ  َوَسل مَ    واستطلف  َعَلى الممينة  و، ب ل  (7)ي  م بم ًا  ف ما من ال و اء ما َ ُسول َّللا 
 .(8)كسهم   وه  ا  فنان نمن حهمها

 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     
))))) ))))) 

 .(9)َهْي  ي ا ٍ « ِإن  ِفيَها ِ ن اًنا َنِهيَ  ً »)هذ( َوِمْنُ  َ ِميُت َ ْمَ َم      
 (67الحديث رقم )

                                                 

 5684 قم  464ش1( الليت بن سعم بن عبم ال  من الفهمأ.ت   ب الته يب البن     1)
 2233 قم  1753ش4( ص يي مسلم   السالم َكاُب َقْتِ  اْلَ ي اِ  َوَغْيِ َها 2)
 3310 قم  123ش4َيْتَكُا ِبَها َحَعَف الِ َكاِل  ( ص يي البطا ي   بمء الطلق َكاٌب: َطْيُ  َماِل الُمْسِلِم َغَنمٌ 3)
 2233 قم  1754ش4( ص يي مسلم   السالم َكاُب َقْتِ  اْلَ ي اِ  َوَغْيِ َها 4)
 2233 قم  1754ش4( ص يي مسلم   السالم َكاُب َقْتِ  اْلَ ي اِ  َوَغْيِ َها 5)
 2233 قم  1754ش4َها ( ص يي مسلم   السالم َكاُب َقْتِ  اْلَ ي اِ  َوَغْي ِ 6)
من الف    على ن و ه بعين مياًل من الممينة وهو المو،ا ال ي ن ل ك  تّكا  ين   ا من قتال هه   ( ال و اء:7)

الممينة ي  م منة  فأقام بها وه ا  فسّماها ال و اء وقي :ال و اء: ق  ة من ق ى نه  عيسى بكغمام  على سيب 
 637ش2مننة والك ا .البن حما   صفأ المين ص ص .م اصم االطال  على هسماء ار

 462 قم  333ش1( هسم الغاكة فأ مع فة الص اكة البن ارهي  8)
 308ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  9)
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 لم أعثر على تخريج له. احث:قال الب    
))))) ))))) 

ذذِ َقِة       ُهذذو التُّذذْ ه  ِرَن ذذُ  ُيذذَواِ ي َ اِمَلذذ : َهْي َيْسذذُت ا  َواْلِمذذيُم «الَ ْطذذا ِفذذأ َهَمذذِن الِمَ ذذنِّ »َوِفذذأ َ ذذِميِت الس 
 .(1)َ اِ َم ٌ 

 (68الحديث رقم )
 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهِنأ ُيوُسذذذ      َهَنا َهُبذذذو ُهَسذذذاَمَة  َقذذذاَل: ِهَحذذذاُم ْبذذذُن ُعذذذْ َوَ   َهْطَبَ َنذذذا َعذذذْن َهِبيذذذِ   َعذذذْن "َ ذذذم  ُف ْبذذذُن ُموَسذذذى  َ ذذذم 

َلذْم ُتْ َطذْا َيذُم َسذاِ ٍق َعَلذى َعْهذِم الن ِبذأِّ َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم ِفذأ َهْمَنذى »َعاِ َحَة  َ ِ،َأ َّللا ُ َعْنَها  َقاَلْ : 
 .(2)«الِمَ نِّ ُتْ ٍه َهْو َ َ َفٍة  َوَناَن ُن ُّ َواِ ٍم ِمْنُهَما َ ا َهَمنٍ  ِمْن َهَمنِ 

 تخريج الحديث
عذن هحذام بذن عذ و  كذ  بلفذظ ق  ذب   (3)هط    مسلم مذن ط  ذق  ميذم بذن عبذم الذ  من ال ؤاسذأ     
 من .

 دراسة رجال اإلسناد
 هذ.253ما  سنة  ِفأُّ هبو يع وب الُكوْ  ُيْوُسُف بُن ُمْوَسى بِن َراِشدٍ -     
  (4)عن  ف ال صذموق" قال هبو سعيم اليحن ي:"نتب عن  ي يى بن معين ونتب  مع  عن  وس       

   وقذذال الططيب:"وصذذف  غيذذ  وا ذذم كاله ذذة(6)  وقذذال النسذذا أ:"ال كذذأه كذذ "(5)وقذذال هبذذو  اتم:"صذذموق"
ووه ذ    (9)  وقذال مسذلمة نذان ه ذة(8)ه ذا   و نذ ا ابذن  كذان فذأ ال(7)وا تج  ِكِ  اْلُبطا ي ِفأ ص ي   "

   (10)ال هبأ

                                                 

 308ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  1)
ِ َتَعالَ 2) اِ َقُة َفاْقَطُعوا َهْيِمَيُهَما{ ]الما م : ( ص يي البطا ي   ال موم َكاُب َقْوِل َّللا  اِ ُق َوالس  [ َوِفأ َنْم 38ى: َِوالس 

 6734 قم  161ش8ُيْ َطُاا 
ِ َقِة َوِنَصاِبَها 3)  1685 قم  1313ش3( ص يي مسلم   ال موم َكاُب َ مِّ الس 
 7153 قم  467ش32( ته يب الكمال للم ي 4)
 363 قم  231ش3 ( ال    والتعمي  كابن هبأ  اتم5)
 243 قم  104ش1( محيطة النسا أ للنسا أ 6)
 7615 قم  306ش14( تا  خ كغمام للططيب الكغمامي 7)
 16448 قم  282ش3( اله ا  البن  كان 8)
 830 قم  425ش11( ته يب الته يب البن     9)
 76 قم  221ش12( سي  هعالم النكالء لل هبأ 10)
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 .(1)وقال ابن     فأ الت   ب:صموق 
 ال ا ي فأ ال اوي هن  ه ة. قال الكا ت:      
 هذ.201هبو هسامة الكوفأ  ما  سنة  موالهم  حماد بن أسامة بن زيد القرشي-     
وابذذن سذذعم   (2)يذ  التذذمليه هذم   ذذا عنذ "نذذان نه وهذو ه ذذة مذمله  وصذذف  كالتذمليه ال كطذذأ قذال:    
فأ الم تكذة الهانيذة مذن طك ذا   (4) وقم  ن ا ابن    (3)نان نهي  ال ميت و مله و بين تمليس " قال:

 وهأ التأ اغتف  العلماء تمليسهم. المملسين  
 ال اوي ه ة وال ي،  تمليس . :قال الكا ت     

َبْيِر ب-    هذ.145ما  سنة   ِن الَعوَّاِم اأَلَسِدي  ِهَشاُم بُن ُعْرَوَة بِن الز 
 ه ة إال هن   ُنسب إلي  علتان:    
وَيْعُ ذْوُب بذُن َحذْيَكَة قال:"ِهَحذاٌم َهْبذٌ   َلذْم   (5)وصف  كالتمليه هبو ال سن ال طان التمليه: ارولى:     

ذا َنذاَن َقذْم ُيْنَنْ  َعَلْيِ  ِإال  َكْعَم َما َصاَ  ِإَلى الِعَ اِق  َفِين ُ  ان َواَيِة  َوَهْ َسذَ  َعذْن َهِبْيذِ  َهْحذَياَء  ِمم  َكَسَط ِفأ ال ِّ
 .(6)َسِمَعُ  ِمْن َغْيِ  َهِبْيِ  َعْن َهِبْيِ "

فذذذذأ هذذذذ ا ال ذذذذميت حذذذذبهة التذذذذمليه منتفيذذذذة عنذذذذ  رنذذذذ  صذذذذ   كالسذذذذما  عذذذذن هبيذذذذ   :قذذذذال الكا ذذذذت     
وهذأ التذأ ي بذ  تمليسذهم   (7)فأ طك ا  المملسذين ك ول "هطب نا".وقم  ن ا ابن     فأ الم تكة ارولى

 مطل ًا.
ونسب إلي  االطتالف هبو ال سن ال طان قال:"َهن ُ  ُهَو َوُسَهْيُ  بُن َهِبذأ َصذاِلٍي  االطتالف: الهانية:      

 اْطَتَلَطا َوَتَغي َ ا".
ذذٌة       ُمْطَل ذذًا  َواَل ِعبذذَ َ  ِكَمذذا َقاَلذذُ  الَ ذذاِفُظ وقذذم تع ذذب الذذ هبأ قذذول ال طذذان و ما قذذال:" ُقْلذذُ : ال  ُ ذذُ  ُ   

َيَتَغي ذُ  ِ ْفُظذ  َهُبو الَ َسِن بُن الَ ط اِن ِمْن َهن ُ  ُهَو َوُسَهْيُ  بُن َهِبأ َصاِلٍي اْطَتَلَطا َوَتَغي َ ا  َفِين  الَ ذاِفَظ َقذْم 
ُ  ِ ْهِنذذِ   َفَلذذْيَه ُهذذَو ِفذذأ َحذذ ْيُطْوَطِت  َنُهذذَو ِفذذأ َحذذِبْيَبِت   َوَمذذا هَذذم  َهَ ذذٌم ِكَمْعُصذذْوٍم ِمذذَن ِإَ ا َنِبذذَ   َوتَذذْنُ ُص ِ ذذم 

ن َمذذا ال ذذِ ي َيُ،ذذ ُّ االْطذذِتاَلُف  َوِهَحذذاٌم َفَلذذمْ  ْسذذَياِن  َوَمذذا َهذذَ ا الت َغيُّذذُ  ِكَ،ذذا ٍّ َهْصذذاًل  َواِ  ذذْهِو َوالنِّ  َيطذذَتِلْط َقذذطُّ  الس 

                                                 

 7887 قم  612ش1( ت   ب الته يب البن     1)
 44 قم  30ش1( طك ا  المملسين البن     2)
 1323 قم  133ش4( إكمال ته يب الكمال لمغلطاي 3)
 44 قم  30ش1( طك ا  المملسين البن     4)
 33ش7( التمليه والمملسون ل مام السعمي 5)
 12 قم  35ش6( سي  هعالم النكالء لل هبأ 6)
 30 قم  26ش1( طك ا  المملسين البن      7)



143 
 

ذذَنِن(.َفَ ْوُل اْبذذِن الَ ط ذذاِن: ِإن ذذُ   هُذذ  ُمْ ذذَتجٌّ ِكذذِ  ِفذذأ )الُمَوط ذذِأ( َهذذَ ا َهْمذذٌ  َمْ ُطذذْوٌ  ِكذذِ   َوَ ِميْ  ذذَ اِ   َو)السُّ َوالصِّ
 .(1)اْطُتِلَط  َقْوٌل َمْ ُمْوٌم َم ُ وٌل  َفَأِ ِنأ ِإَمامًا ِمَن الِكَكاِ  َسِلَم ِمَن الَطَطِأ َوالَوهمِ 

 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     
ذذاَعِة َوِمْنذذُ  َ ذذمِ       َيْعِنذذأ التُّذذْ  . َوَقذذْم تَكذذ    ِ ْنذذُ  الِمَ ذذنِّ « وُ ذذوُهُهم نالَمَ ذذانِّ الُمْطَ قذذة»يُت َهْحذذَ اِف الس 

 .(2)والِمَ انِّ ِفأ اْلَ ِميتِ 
 (69الحديث رقم )

 قال ارمام مسلم   م  هللا:      
َهَنا َيْعُ ذذوُب يَ       َهَنا ُقَتْيَكذذُة ْبذذُن َسذذِعيٍم  َ ذذم  ْعِنذذأ اْبذذَن َعْبذذِم الذذ  ْ َمِن  َعذذْن ُسذذَهْيٍ   َعذذْن َهِبيذذِ   َعذذْن َهِبذذأ "َ ذذم 

ذاَعُة َ ت ذى ُيَ اِتذَ  اْلُمْسذِلُموَن التُّذْ َ   َقْوًمذا »ُهَ ْ َ َ   َهن  َ ُسذوَل هللِا َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم  َقذاَل: اَل َتُ ذوُم الس 
َع ِ  ُوُ وُهُهْم َناْلَمَ انِّ اْلُمْطَ َقةِ  َعَ   َوَيْمُحوَن ِفأ الح   .(3)«َيْلَكُسوَن الح 

 تخريج الحديث
ومذذن ط  ذذق همذذام بذذن   (5)ومذذن ط  ذذق سذذعيم بذذن المسذذيب  (4)هط  ذذ  البطذذا ي مذذن ط  ذذق ارعذذ ج     
 عن هبأ ه     بن وا. وهمام( وسعيم  هالهتهم)ارع ج   (6)منك 
 نالهما)سذعيم   (8)من ط  ق قيه بن هبأ  ذا مو   (7)وهط    مسلم من ط  ق سعيم بن المسيب     

 وقيه(عن هبأ ه     بن وا.
 دراسة رجال اإلسناد

 هذ.138ما  سنة  واسم   نوان السمان هبو ي  م الممنأ  سهيل بن أبي صال -     
      

                                                 

 12 قم  36ش6( سي  هعالم النكالء لل هبأ 1)
 308ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  2)
اَعُة َ ت ى َيُم   ال  ُ ُ  ِكَ ْبِ  ال  ُ ِ .3)  2312 قم  2233ش4( ص يي مسلم   الفتن وهح اف الساعة َكاُب اَل َتُ وُم الس 
 2328 قم  43ش4اُب ِقَتاِل التُّْ ِ    ( ص يي البطا ي   ال هام والسي  كَ 4)
 2323 قم  43ش4( ص يي البطا ي   ال هام والسي  َكاُب ِقَتاِل التُّْ ِ   5)
 3530 قم  136ش4( ص يي البطا ي   المناقب َكاُب َعاَلَماِ  النُُّبو ِ  ِفأ اِرْساَلِم 6)
اَعُة َ ت ى َيُم   ال  ُ ُ  ِكَ ْبِ  ال  ُ ِ   َفَيَتَمن ى َهْن َيُنوَن َمَناَن ( ص يي مسلم   الفتن وهح اف الساعة  َكاُب اَل َتُ وُم الس  7)

 2312 قم  2233ش4اْلَميِِّ  ِمَن اْلَكاَلِء 
اَعُة َ ت ى َيُم   ال  ُ ُ  ِكَ ْبِ  ال  ُ ِ   َفَيَتَمن ى هَ 8) ْن َيُنوَن َمَناَن ( ص يي مسلم   الفتن وهح اف الساعة  َكاُب اَل َتُ وُم الس 

 2312 قم  2234ش4اْلَميِِّ  ِمَن اْلَكاَلِء 
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 .(3)و ن ا ابن  كان فأ اله ا  و ام"يططئ"  (2)والع لأ  (1)وه   ابن سعم و ام:"نهي  ال ميت"     
 .(4)وقال ابن عيينة:"ننا نعم سهياًل هبتًا فأ ال ميت"     
وقال ابن معين:"سهي  بن هبأ صالي والعالء بن عبم الذ  من  ذميههما ق  ذب مذن السذواء ولذيه      

وقذذذذال مذذذذ  :"لم يذذذ ل ههذذذذ  ال ذذذذميت يت ذذذذون   (6)وقذذذذال م  :"هذذذو صذذذذو لي وفيذذذذ  لذذذين"  (5) ذذذميههما ك  ذذذذة"
 . (7) ميه "
: وَقالَ         .(8)َماَ  َهٌخ ِلُسَهْيٍ   َفَوَ َم َعَلْيِ   َفَنِسَأ َنِهْي ًا ِمَن الَ ِمْيتِ  َعِلأُّ بُن الَمِمْيِنأِّ
 .(9)وقال ه مم:"ما هصلي  ميه "      
 . (10):"ينتب  ميه  وال ي تج ك  وهو ه ب إلأ من العالء"وقال هبو  اتم      
 .(11)وقال النسا أ:" ليه ك  كأه"      
 وعذذن  ماعذذة عذذن هبيذذ   و ذذم ت عذذن هبيذذ   وقذذال ابذذن عذذمي لسهي :"حذذيخ وقم  وى عنذذ  ار مذذة      

وما سما من غي  هبي  وهو عنمي هب  ال  كأه ك   وه ا يمل على تمي ا نون  َمي َ  ما سما من هبي  
 .(12)م بول ارطكا "

نذذان ال ذذميت وقذذم هكهذذ  وقذال ال ذذاكم فذذأ كذذاب مذذن عيذذب علذذى مسذلم إطذذ اج  ذذميت سذذهي :"ه م ه       
مسلم ال واية عن  فأ ارصول والحواهم إال هن  غالبها فأ الحواهم وقم  وى عن  مال  وهو ال نذم فذأ 
حذذيوخ ههذذ  الممينذذة الناقذذم لهذذم هذذم قيذذ  فذذأ  ميهذذ  كذذالع اق هنذذ  نسذذأ الكهيذذ  منذذ  وسذذاء  فظذذ  فذذأ آطذذ  

 .(13)عم ا"

                                                 

 1250 قم  427ش5( الطك ا  الكب ى البن سعم 1)
 637 قم  210ش1( اله ا  للع لأ 2)
 8363 قم  417ش6( اله ا  البن  كان 3)
 463 قم  263ش4( ته يب الته يب البن     4)
 1371 قم  1150ش3فأ ال اما ربأ الوليم الكا أ ( التعمي  والت   ي   لمن ط ج ل  البطا ي 5)
 653 قم  155ش2( ال،عفاء الكبي  للع يلأ 6)
 464 قم  263ش4( ته يب الته يب البن     7)
 205 قم  460ش5( سي  هعالم النكالء لل هبأ 8)
 1036 قم  247ش4( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 9)
 1036 قم  247ش4( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 10)
 2623 قم  227ش12( ته يب الكمال للم ي 11)
 866 قم  526ش4( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 12)
 464 قم  264ش4( ته يب الته يب البن     13)
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ا ي عذذمم إطذذ اج ه اميذذت لذذ  فذذأ الصذذ يي قذذال وقذذم عيذذب علذذى البطذذ  الذذ اوي ه ذذة :قذذال الكا ذذت     
السلمأ:"سذذأل  الذذما قطنأ لذذم تذذ   البطذذا ي  ذذميت سذذهي  فذذأ نتذذاب الصذذ يي ف ذذال:ال هعذذ ف لذذ  فيذذ  
عذذ  ًا ف ذذم نذذان النسذذا أ إ ا مذذ  ك ذذميت سذذهي  قال:سذذهي  وهللا طيذذ  مذذن هبذذأ اليمذذان وي يذذى بذذن كنيذذ  

 .(1)وغي هما "
مذن ه على إطالق  ف م هط  عن  نهيذ    ال ميت يت ون  ميه " فليهم ا قول ابن معين:"لم ي ل هه     

 نما وقم ي م  قول ابن معين في  كعم اطتالط . علماء ال ميت ار الء 
وحذتان  سذهي  كأنذ  لذيه اطذتالف إنمذا تغيذ    هبأ تع ب قول ال ذا لين كذاطتالف نما هن  ارمام ال     
ٌة ُمْطَل  (2)بينهما ُ  ِ ْهِنذِ   َفَلذْيَه ُهذَو قال:"ال  ُ ُ  ُ    ًا َفِين  الَ اِفَظ َقْم َيَتَغي ُ  ِ ْفُظ  ِإَ ا َنِبَ   َوتَذْنُ ُص ِ ذم 

ْسذذَياِن  َوَمذذا َهذذَ ا الت َغيُّذذ ذذْهِو َوالنِّ ُ  ِكَ،ذذا ٍّ ِفذذأ َحذذْيُطْوَطِت  َنُهذذَو ِفذذأ َحذذِبْيَبِت   َوَمذذا هَذذم  َهَ ذذٌم ِكَمْعُصذذْوٍم ِمذذَن الس 
ن    .(3)َما ال ِ ي َيُ، ُّ االْطِتاَلُف"َهْصاًل  َواِ 

 .بقية رجال اإلسناد ثقات-     
))))) ))))) 

                                                 

 3604 قم  243ش2( مي ان االعتمال لل هبأ 1)
ل:سألُ  ابن علّية عن الُ    ي ف ل  ( هنا  ف ق بين االطتالف والتغّي :قال عبم هللا بن ارمام ه مم: مهنأ هبأ قا2)

ل : يا هكا ِكح  هكان الُ    ي اطتلطا قال: ال  نب  الحيخ ف ّق.و اء ما يمل على اعتمام ارمام ه مم ه ا ف م  ن  ل  
علة  ميت كأن سما   اوي  من ال    ي كعم االطتالف فلم ي ب  وقال: ال هم ي. وه ا يمل على هن االطتالف والتغي  

ن  وال م ه ا التف  ق هن ال ي  هم ان ْيُطوطة وِنَب  السِّ متكاينان  فالتغي  هو  قة فأ ال فظ نما ي ص  من ه   الح 
هصاك  التغي  ال يعام  معاملة المطتلط  وو    ل  هن التغي  ال يؤهِّ  على م ويا  ال  اوي ل لة ما ي ص  كسبك  من 

هم  فُيَت ن ب ما ُتُ  ِّق هن  وِهم في  وهططأ  وي ب  كاقأ  ميه  وال يتوقف اروهام وارغالف   ال   ال اله ة ال ي قم ي
ت نيف حاء  فأ قبولها  بطالف االطتالف ال ي ي ع  المتصف ك  ال يع   ما ي ّمت ك   فُي يب فيما ُس    وي مِّ

م    ة إمام  لكن فأ فيطتلط  ميه  الص يي ك ميه  الس يم. وقال ال هبأ فأ ت  مة هحام بن ع و : "ه م ارعال
الِكَب  تناَقص  فُظ   ولم يطتلط هبمًا  وال عب   كما قال  هبو ال سن بن ال ّطان من هن  وُسهي  ابن هبأ صالي اطتلطًا 
بيكة فنِسَأ كعَض م فوِظ  هو وهم فنان ما اا ههو  وتغي ًا  نعم ال  ُ  تغّي  قلياًل ولم يبق  فُظ  نهو فأ  ال الح 

يانا ولما قمم الع اق فأ آط  عم ا  ّمت ب ملة نهي   من العلم فأ غ،ون  ل  يسي  ه اميت لم معصوم من النس
ي ومها  ومه  ه ا ي ا لمال   ولحعكة  ولونيا  ولككا  اله ا   فمْ  عن  الَطْكط وَ ْ  َطلط ار مة ارهكا  كال،عفاء 

   ي فلم يهتّم بتميي  ال وا  عن  وال ب ن  ،اكٍط والُمطلِّطين"ونأن ارمام ه مم ال ظ ه ا الف ق واعتمما فأ ال 
ما  الص  يي من السما  المطتلط نما فع  ما سا   المطتلطين. منهج ارمام ه مم فأ إعالل ار اميت لكحي   للس 

 404ش1علأ عم  
 35ش6( سي  هعالم النكالء لل هبأ 3)
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ْوم ُ ن ةٌ »َوِفيِ        َهوا . والُ ن ُة: الِوَقاَية« الص   .(1)َهْي َيِ أ صاِ َك  َما ُيؤِ ي  ِمَن الح 
 (71الحديث رقم )

 قال ارمام البطا ي   م  هللا:      
َهنَ       َهَنا اَرْعَمُو  َعْن َهِبأ َصاِليٍ (2)ا َهُبو ُنَعْيم"َ م   َعْن َهِبأ ُهَ ْ َ َ   َعِن الن ِبأِّ َصل ى هللُا َعَلْيذِ  (3)  َ م 

ْوُم ِلأ َوَهَنا َهْ ِ ي ِكِ   َيَمُ  َحْهَوَتُ  َوَهْكَلُ  َوُحْ َبُ   : الص  ْوُم ِمْن َوَسل َم  َقاَل:"َيُ وُل َّللا ُ َع   َوَ    َهْ ِلأ  َوالص 
ذاِ ِم هَ  اِ ِم َفْ َ َتاِن: َفْ َ ٌة ِ يَن ُيْفِطُ   َوَفْ َ ٌة ِ ذيَن َيْلَ ذى َ ب ذُ   َوَلُطُلذوُف َفذِم الص  ِ ُ ن ٌة  َوِللص  ْطَيذُب ِعْنذَم َّللا 

 .(4)ِمْن ِ  ِي الِمْسِ  "
 تخريج الحديث

اء بذن هبذأ  بذا  عذن هبذأ صذالي ال  ذا  كذ  نالهما من ط  ذق عطذ (6)ومسلم  (5)هط    البطا ي      
 بماًل من نلمة"الصوم""الصيام".-بن وا
 نالهما من ط  ق ارع ج عن هبأ ه     بن وا. (8)ومسلم (7)ون ل  هط    البطا ي      

 دراسة رجال اإلسناد
 . (9)ارعمو.سك   ت  مت اأَلْعَم  ُسَلْيَماُن بُن ِمْهَراَن -     
وقم  ن ا ابن     فأ الم تكة الهانية  طالصة في  هن   ه ة ا تم  العلماء تمليس  ال :قال الكا ت     

 .(10)من المملسين
 .بقية رجال اإلسناد ثقات-     

))))) ))))) 
ْهو« ارَمام ُ ن ةٌ »)هذ( َوِمْنُ  اْلَ ِميُت       َلَ  والس   .(11)ِرَن ُ  َي أ المأُموَم ال  

                                                 

 308ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  1)
 446ش1الف،  بن منين الكوفأ.ت   ب الته يب البن     ( 2)
 1841 قم  203ش1(  نوان هبو صالي السمان ال  ا  الممنأ.ت   ب الته يب البن     3)
ِ{ ]الفتي: 4) ُلوا َناَلَم َّللا  ِ َتَعاَلى: ُِيِ  ُموَن َهْن ُيَبمِّ  7432 قم  143ش3[15( ص يي البطا ي   التو يم َكاُب َقْوِل َّللا 
 1304 قم  26ش3( ص يي البطا ي   الصوم َكاٌب: َهْ  َيُ وُل ِإنِّأ َصاِ ٌم ِإَ ا ُحِتَم  5)
َياِم  6)  1151 قم  807ش2( ص يي مسلم   الصيام َكاُب َفْ،ِ  الصِّ
ْوِم 7)  1834 قم  24ش3( ص يي البطا ي   الصوم َكاُب َفْ،ِ  الص 
 1151 قم  806ش2َياِم ( ص يي مسلم   الصيام َكاُب َفْ،ِ  الصِّ 8)
 (7( فأ  ميت  قم )9)
 55 قم  33ش1( طك ا  المملسين البن     10)
 308ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  11)
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 (71الحديث رقم )
 قال ارمام البطا ي   م  هللا:         
َهَنا َهُبو الَيَمانِ (1)"َوِبَهَ ا اِرْسَنامِ       َنذامِ (3)  َهْطَبَ َنا ُحَعْيبٌ (2): َ م  َهَنا َهُبو ال ِّ هَذُ  (5) َهن  اَرْعذَ جَ (4)  َ م    َ م 

ِ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم  َيُ ذوُل:َهن ُ  َسِمَا َهَكا ُهَ ْ َ َ  َ ِ،َأ َّللا ُ َعْنُ   َهن ُ  َسِمَا َ سُ  َمذْن َهَطذاَعِنأ َفَ ذْم »وَل َّللا 
ْم َهَطذذاَ  َّللا َ  َوَمذذْن َعَصذذاِنأ َفَ ذذْم َعَصذذى َّللا َ  َوَمذذْن ُيِطذذِا اَرِميذذَ  َفَ ذذْم َهَطذذاَعِنأ  َوَمذذْن َيْعذذِص اَرِميذذَ  َفَ ذذ

ن َمذا اِرَمذاُم ُ ن ذٌة ُيَ اتَذُ  ِمذ ِ َوَعذَمَل  َفذِين  َلذُ  ِبذَ ِلَ  َهْ ذً ا َعَصذاِنأ  َواِ  ْن َوَ اِ ذِ  َوُ ت َ ذى ِكذِ   َفذِيْن َهَمذَ  ِبَتْ ذَوى َّللا 
ْن َقاَل ِكَغْيِ ِا َفِين  َعَلْيِ  ِمْن ُ   .(6)«َواِ 

 تخريج الحديث
 عن هبأ ه     بلفظ مطتلف.  (7)هط    مسلم من ط  ق هبأ عل مة     
 عن هبأ ال نام ك  بن وا. (8)و قاء بن عم  ون ل  هط    من ط  ق     

 دراسة رجال اإلسناد
 رجال اإلسناد كلهم ثقات.-     

***** ***** 
ذذذذَمَقِة       َهْي ِوَقاَيتذذذذان. وُ ذذذذْ وى ِكاْلَكذذذذاء « نَمهَذذذذ  َ ُ َلذذذذْين َعَلْيهمذذذذا ُ ن تَذذذذاِن ِمذذذذن َ ِميذذذذم»َوِمْنذذذذُ  َ ذذذذِميُت الص 

َمِ ؛ َتْهِنَيُة ُ ك ةِ   .(9)الّلَكاه اْلُمَو  
 (72الحديث رقم ) 

 الرواية األولى:     
      

                                                 

َهَنا1) َهَنا َهُبو الَيَماِن  َهْطَبَ َنا ُحَعْيٌب  َ م  َهُبو  ( قال الكا ت: ه ام به ا إسنام ال ميت السابق له ا ال ميت وهو: َ م 
ُ َعْنُ   َهن ُ   َسِمَا َ ُسوَل َّللا ِ  َهُ  َهن ُ  َسِمَا َهَكا ُهَ ْ َ َ  َ ِ،َأ َّللا  َناِم  َهن  اَرْعَ َج  َ م  َنْ ُن » َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم  َيُ وُل: ال ِّ

اِكُ ونَ    2357 قم  50ش4ْن َوَ اِء اِرَماِم َوُ ت َ ى ِكِ  ص يي البطا ي   ال هام والسي  َكاُب ُيَ اَتُ  مِ « اآلِطُ وَن الس 
 1464 قم  176ش1( ال نم بن نافا البه انأ كفتي المو م  هبو اليمان.ت   ب الته يب البن     2)
 2738 قم 267ش1( حعيب بن هبأ  م   ارموي ت   ب الته يب البن     3)
 3302 قم  302ش1   ( عبم هللا بن  نوان ال  حأ ت   ب الته يب البن  4)
 4033 قم  352ش1( عبم ال  من بن ه م  ارع ج ت   ب الته يب البن     5)
 2357 قم  50ش4( ص يي البطا ي   ال هام والسي  َكاُب ُيَ اَتُ  ِمْن َوَ اِء اِرَماِم َوُ ت َ ى ِكِ  6)
مَ 7) اَلِ   َكاُب الن ْهِأ َعْن ُمَكاَمَ ِ  اْرِ  416 قم  310ش1اِم ِكالت ْكِبيِ  َوَغْيِ ِا ( ص يي مسلم   الص 
َماِم ِإَ ا َهَمَ  ِبَتْ َوى هللِا َوَعَمَل َناَن َلُ  َهْ ٌ  8) َماَ ِ  َكاٌب ِفأ اْرِ  1841 قم  1471ش3( ص يي مسلم   اْرِ
 308ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي 9)
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 قال ارمام مسلم   م  هللا:     
َنذاِم  َعذِن اْرَْعذَ ِج  َعذْن َهِبذأ ُه َ       َهَنا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة  َعْن َهِبأ ال ِّ َهَنا َعْمٌ و الن اِقُم  َ م  ْ ذَ َ   َعذِن "َ م 

َهَنا ُسذْفَياُن ْبذُن ُعَيْيَنذَة  َقذاَل: َوَقذاَل اْبذُن ُ ذَ ْ ٍج:َعِن اْلَ َسذِن الن ِبأِّ َصل ى هللاُ   َعَلْيِ  َوَسل َم  َقاَل َعْمذٌ و: َوَ ذم 
قِ َواْلُمتَ اْبِن ُمْسِلٍم َعْن َطاُوٍه َعْن َهِبأ ُهَ ْ َ َ  َعِن الن ِبأِّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسذل َم  َقاَل:"َمهَذُ  اْلُمْنِفذِق   (1)َصذمِّ

َوَقذاَل اآْلَطذُ : َفذِيَ ا  - َنَمَهِ  َ ُ ٍ  َعَلْيِ  ُ ب َتاِن َهْو ُ ن َتاِن  ِمْن َلُمْن ُهِميِِّهَما ِإَلى َتَ اِقيِهَما  َفِيَ ا َهَ اَم اْلُمْنِفذقُ 
ُق  َ ا َهَ امَ  -َهَ اَم اْلُمَتَصذذمِّ َق َسذذَكَغْ  َعَلْيذذِ  َهْو َمذذ  ْ   َواِ  اْلَبِطيذذُ  َهْن ُيْنِفذذَق  َقَلَصذذْ  َعَلْيذذِ  َوَهَطذذَ ْ   َهْن َيَتَصذذم 

ُعَها َفاَل َتت ِساُ »ُن ُّ َ ْلَ ٍة َمْوِ،َعَها  َ ت ى ُتِ ن  َبَناَنُ  َوَتْعُفَو َهَهَ ُا " َقاَل: َفَ اَل َهُبو ُهَ ْ َ َ : َفَ اَل:   .(2)«ُيَوسِّ
 تخريج الرواية األولى

 عذذن طذذاوه كذذ  بن وا ونذذ ل  مذذن ط  ذذق (3) نظلذذة بذذن هبذذأ سذذفيانهط  ذذ  البطذذا ي مذذن ط  ذذق      
  عن ارع ج ك  بن وا.(4)بن  بيعةا عف  
  عذن ال سذذن بذذن مسذذلم كذذ  بن وا ونذذ ل  مذذن ط  ذذق (5)وهط  ذ  مسذذلم مذذن ط  ذذق إبذذ اهيم بذذن نذذافا     

  عن هبي  طاوه ك  بن وا.(6)عبم هللا بن طاوه
 دراسة رجال اإلسناد

ه ذة  ذافظ وهذم فذأ  هذذ 232ما  سذنة  هبو عهمان الكغمامي   بن بكير الناقد عمرو بن محمد-     
 .(7) ميت
وقذذم هننذذ  ابذذن المذذمينأ  وال ذذميت الذذ ي هططذذأ فيذذ  غيذذ  هذذ ا ال ذذميت  الذذ اوي ه ذذة  :قذذال الكا ذذت     

هن  عليذذ   وايتذذ  عذذن ابذذن عيينذذة عذذن ابذذن هبذذأ ن ذذيي عذذن م اهذذم عذذن هبذذأ معمذذ  عذذن ابذذن مسذذعوم:
                                                 

َواِ  َوَتْصِ يٌف َوَتْ ِ  ٌف َوَتْ ِميٌم َوَتْأِطيٌ  َوُيْعَ ُف ( َقاَل اْلَ اِ،أ ِعَياٌض:َوَقَا ِفأ 1) َهَ ا اْلَ ِميِت َهْوَهاٌم َنِهيَ ٌ  ِمَن ال ُّ
ِق َواْلبَ  ِق َوَصَواُكُ  اْلُمَتَصمِّ َهِ  َ ُ ٍ  َوَصَواُكُ  ِطيِ  َوِمْنُ  َنمَ َصَواُكُ  ِمَن اْرََ اِميِت ال ِتأ َكْعَمُا َفِمْنُ  َمَهُ  اْلُمْنِفِق َواْلُمَتَصمِّ

اَل َح ٍّ َنَما ِفأ اْلَ ِميِت اآْلَطِ  ِكالنُّوِن َ ُ َلْيِن َعَلْيِهَما ُ ن َتاِن َوِمْنُ  َقْوُلُ  ُ ن َتاِن َهْو ُ ب َتاِن ِكالح  ِّ َوَصَواُكُ  ُ ن َتاِن ِكالنُّوِن كِ 
ْ ُ  َوَ ُملُّ َعَلْيِ  فِ  أ اْلَ ِميِت َنْفِسِ  َقْوُلُ  )َفَأَطَ ْ  ُن ُّ َ ْلَ ٍة َمْوِ،َعَها( َوِفأ اْلَ ِميِت اآْلَطِ  ُ ن َتاِن ِمْن ِكاَل َح ٍّ َواْلُ ن ُة المِّ

ْ  ِكال  اِء ِقيَ  ِإن  َصَواَكُ  مُ  اِل َ ِميٍم َوِمْنُ  َقْوُلُ  َسَكَغْ  َعَلْيِ  َهْو َم  ْ  َنَ ا ُهَو ِفأ النَُّسِخ َم   ْ  ِكالم  ِكَمْعَنى َسَكَغْ  َوَنَما م 
اِكُغ اْلَكاِم ُ  .ح   النووي على مسلم َقاَل ِفأ اْلَ ِميِت اآْلَطِ  اْنَكَسَطْ  َلِكن ُ  َقْم َيِصيُّ َم  ْ  َعَلى َنْ ِو َهَ ا اْلَمْعَنى َوالس 

 1021 قم  108ش7
 1021 قم  708ش2( ص يي مسلم   ال نا  َكاُب َمَهِ  اْلُمْنِفِق َواْلَبِطيِ  2)
ِق َوالَبِطيِ  3)  1443 قم  115ش2( ص يي البطا ي   ال نا  َكاُب َمَهِ  الُمَتَصمِّ
ِق َوالَبِطيِ  4)  1443 قم  115ش2( ص يي البطا ي   ال نا  َكاُب َمَهِ  الُمَتَصمِّ
 1021 قم  708ش2( ص يي مسلم   ال نا  َكاُب َمَهِ  اْلُمْنِفِق َواْلَبِطيِ  5)
 1021 قم  703ش2لم   ال نا  َكاُب َمَهِ  اْلُمْنِفِق َواْلَبِطيِ  ( ص يي مس6)
 5106 قم  426ش1( ت   ب الته يب البن     7)



149 
 

وقال:"ه ا ن ب لم ي و ه ا ابن عيينة عن ابن هبأ  ًا وهنصا  ًا عنم هستا  الكعكة ال ميت ه فياً وق حي
 .(1)ن يي"
 والطالصة في  هن  ه ة.  (2) سك   ت  مت  سفيان بن عيينة-     
 ه ة.والطالصة في  هن   (3) سك   ت  مت اْبُن ُجَرْيٍج اأُلَمِوي  َعْبُد الَمِلِك بُن َعْبِد الَعِزْيزِ -    
 .بقية رجال اإلسناد ثقات-     

))))) ))))) 
 الرواية الثانية:      
 قال ارمام البطا ي   م  هللا:      
َهَنا ُموَسى      َهَنا ُوَهْيبٌ (4)"َ م  َهَنا اْبُن َطاُوهٍ (5)  َ م    َعْن َهِبيِ   َعْن َهِبأ ُهَ ْ َ َ  َ ِ،َأ َّللا ُ َعْنُ   (6)  َ م 

ِق  َنَمهَذذذِ  َ ُ َلذذذْيِن  َعَلْيِهَمذذذا ُ ب تَذذذاِن ِمذذذْن »الن ِبذذذأُّ َصذذذل ى هللُا َعَلْيذذذِ  َوَسذذذل َم: َقاَل:َقذذذالَ  َمهَذذذُ  الَبِطيذذذِ  َوالُمَتَصذذذمِّ
 .(7)«َ ِميمٍ 

 تخريج الرواية الثانية
 نالهما من ط  ق ارع ج عن هبأ ه     بن وا. (9)ومسلم  (8)هط    البطا ي      
 عن طاوه بن نيسان ك  كمهل .  (10)ي من ط  ق ال سن بن مسلم وهط    البطا       

 دراسة رجال اإلسناد
 هذ.223ما  سنة   التَُّبْوَذِكي  َأُبو َسَلَمَة،ُمْوَسى بُن ِإْسَماِعْيَل المنقري -     
      

                                                 

 156 قم  37ش8( ته يب الته يب البن     1)
 (3(  ميت  قم )2)
 (58(  ميت  قم )3)
 6343 قم  543ش1( موسى بن إسماعي  المن  ي.ت   ب الته يب البن     4)
 7487 قم  586ش1يب بن طالم بن ع الن الكاهلأ. ت   ب الته يب البن     ( ُوهَ 5)
 3337 قم  308ش1( عبم هللا بن طاوه بن نيسان اليمانأ. ت   ب الته يب البن     6)
ِق َوالَبِطيِ  7)  1443 قم  115ش2( ص يي البطا ي   ال نا  َكاُب َمَهِ  الُمَتَصمِّ
ِق َوالَبِطيِ  ( ص يي البطا ي   ال نا  َكاُب 8)  1443 قم  115ش2َمَهِ  الُمَتَصمِّ
 1021 قم  708ش2( ص يي مسلم    ال نا  َكاُب َمَهِ  اْلُمْنِفِق َواْلَبِطيِ  9)
ْمِ  َوَغْيِ ِا 10)  5737 قم  143ش7( ص يي البطا ي   اللكاه َكاُب َ ْيِب الَ ِميِص ِمْن ِعْنِم الص 
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 .(1):"تكلم الناه في  وهو صموق"   إال ما قال  ابن ط او عن  قالن  العلماء على توهي     
قم تع ب ابن     فأ الت   ب قول ابن طذ او و ما قذال:"وال التفذا  إلذى قذول ابذن  :قال الكا ت     

 .(2)ط او تكلم الناه في "
وقيذ   هذذ 165مذا  سذنة  هُبذو َكْنذٍ  الَكْصذِ يُّ  الَكذاِهِلأُّ   ُوَهْيُب بُن َخاِلِد بلِن َعْجلاَلَن الَكَراِبْيِسلي  -     

 غي   ل .
قذذال اآل  ي:"سذذمع  هكذذا َماُوم َيُ ول:" هذذب  إال هنذذ  قيذذ  تغيذذ  كذذآط    مذذاء علذذى توهي ذذ  غالذذب العل     

"  .(3)كصُ ُ  وتغي  َوُهَو اْبن همان وطمسين َسَنة ِإن حاء َّللا 
وهظذن   نذ  ه ذم إنما المحذنلة فذأ االطذتالفالتغي  ال لي  ال ي،  نما هن   ال يسلم م :قال الكا ت     

 ماوم هو التغي  ال لي  وليه االطتالف.هن  ما ه اما هبو 
 .بقية رجال اإلسناد ثقات-    

))))) ))))) 
ا  َفذذِيَ ا َفذذَ َ  ِمذذْن ِبَناِ َهذذا َ َكذذَي َ ِبيَ ذذًة  « َهن ذذُ  َنهذذى َعذذْن َ كذذا ي الِ ذذنِّ »َوِفيذذِ        ُهذذَو َهْن َيْبِنذذَأ ال ُ ذذ  الذذم 

 .(4)ُ، ُّ هْهَلَها الِ نُّ َوَناُنوا َيُ وُلوَن: ِإَ ا ُفِع  َ ِلَ  اَل يَ 
 (73الحديث رقم )

 قال ارمام ابن  كان   م  هللا:     
 " وى عبم هللا بن ه ينة َعْن َهْوِ  ْبِن َيِ  َم َعْن ال ُّْهِ يِّ َعْن ُ َمْيذِم ْبذِن َعْبذِم الذ  ْ َمِن َعذْن َهِبذأ ُهَ ْ ذَ  َ      

 .  (5)َم َنَهى َعْن َ َكاِ ِي اْلِ ّن"َهن  الن ِبأ َصل ى َّللا ُ َعَلْيِ  َوَسل  
 تخريج الحديث

  م ساًل. (6)هط    البيه أ من ط  ق ال ه ي      
   عن عبم هللا بن ه ينة ك  كمهل .(7)وهط    ابن ال و ي من ط  ق إسماعي  بن  ا ان     

 دراسة رجال اإلسناد
 .عبد هللا بن عطارد بن أذينة الطائي-     

                                                 

 584 قم  335ش10( ته يب الته يب البن     1)
 6343 قم  543ش1( ت   ب الته يب البن     2)
 408 قم  285ش1( سؤاال  هبأ عبيم اآل  ي هكا ماوم الس ستانأ.البأ ماوم 3)
 308ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي 4)
 545 قم  18ش2( الم  و ين البن  كان 5)
 13352 قم  527ش3( السنن الكب ى للبيه أ 6)
 302ش2و،وعا  البن ال و ي ( الم7)
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 لَ ذِميت  ذمًا يذ وي َعذن هَذْو  َمذاان:"عبم هللا بن ه ينة ي وي َعن َهْو  بذن يِ  ذم  ُمننذ  اقال ابن  ك     
 .(1)َلْيَه من َ ِميه  اَل ي و  ااِلْ ِتَ اج ِكِ  ِكَ ال"

 ذذمهنا  مذذ   بذذن ماوم   ذذمهنا إسذذماعي  بذذن عيسذذى بذذن  ا ان اريلذذى   ذذمهنا عبذذم هللا  وقذذال هي،ذذًا:     
 ن هذذا إال علذذى سذذبي  ال ذذم   منهذذا: عذذن هذذو   عذذن ال هذذ ي  عذذن  ميذذم بذذن  ابذذن ه ينذذة بنسذذطة ال ي ذذ 

عبذذذم الذذذ  من  عذذذن هبذذذأ ه  ذذذ   هن النبذذذأ صذذذلى هللا عليذذذ  وسذذذلم نهذذذى عذذذن  كذذذا ي ال ذذذن وعذذذن  كذذذا ي 
 .(2)ال نج"
 .(3)وقال الما  قطنأ:" مت و  ال ميت"     
 .(5)يت اَل ُيَتاكا َعَلْيَها"وقال هي،ا"َلُ  ه ام  (4)"كص ي منن  ال ميت":وقال ابن عمي     
قذال ط،ذ  بذن  سذان: هتيذ  علذأ بذن  ذ ب  وقذال ار مي هبذو  ن  ذا فذأ تذا  خ ههذ  الموصذ :     

 .(6)هسأل   َعِن ابن ه ين  ف،عف 
 .(7)وقال ال اكم والن او:  وى ه اميت مو،وعة     
 .(8)وقال ال هبأ:"كص ي لين"     
  و  ال ميت.ال اوي منن  ومت :قال الكا ت      
هبذو طالذم ال مصذأ ه ذة هبذ  إال هنذ  يذ ى ال ذم   ب  ام  ت تانية فأ هول اسم هبي   ثور بن يزيد-     

 .(9)هذ وقي  كعم  ل 50من الساكعة ما  سنة 
فال ذميت الذ ي معنذا ال يتعلذق  همذا كالنسذكة إلذى بمعتذ   معظم العلمذاء علذى توهي ذ   :قال الكا ت     

قذال  قال هبو   عذة الممحذ أ عذن منكذ  بذن عهمذان: ن ينون قم   ا عن بمعت  نما ويمنن ه ببمعت  
ن ننذ  علذى طذالف مذا قلذ   يا قم ي قال:ل ن ننذ  نمذا قلذ       لهو  بن ي  م: إنذأ ل  ذ  سذوء وا 

 . وهللا وهعلم.(10)فأن  فأ   "

                                                 

 545 قم  18ش2( الم  و ين البن  كان 1)
 4204 قم  331ش2( مي ان االعتمال لل هبأ 2)
 28ش1(   ال ال اكم فأ المستم   لُمْ بُ  بُن َهاِمي الَهْمَمانأ الوامِعأُّ 3)
 358ش5( الكام  فأ ال،عفاء البن عمي 4)
 2074 قم  133ش2( ال،عفاء والمت ونون البن ال و ي 5)
 4153 قم  432ش4( لسان المي ان البن     6)
 4153 قم  432ش4( لسان المي ان البن     7)
  4454 قم  462ش2( مي ان االعتمال لل هبأ 8)
 861 قم  135ش1( ت   ب الته يب البن     9)
 57 قم  34ش2( ته يب الته يب البن     10)
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 .بقية رجال اإلسناد ثقات-     
 الحكم على إسناد الحديث

 لو وم عبم هللا بن ه ينة وهو مت و  ال ميت. وال ميت مو،و    مًا  إسنام ال ميت ،عيف      
 .(1)ارلكانأ :وممن قال عن  من العلماء مو،و      
الِ ن ذذذة كالَكْسذذذ : « َهن ذذذُ  َسذذذَأَل هْهَلذذذ  َعْنذذذُ  َفَ اَل:هَيْحذذذَتِكأ هْم ِكذذذِ  ِ ن ذذذٌةا َقذذذاُلوا: اَل »َوِفذذذأ َ ذذذِميِت مذذذاِع       
 .(2)الُ ُنون 

 (74ث رقم )الحدي
 قال ارمام مال    م  هللا:     
يِق       ذذمِّ  "َعذذْن َيْ َيذذى ْبذذِن َسذذِعيٍم  َعذذْن َسذذِعيِم ْبذذِن اْلُمَسذذيِِّب  َهن  َ ُ ذذاًل ِمذذْن َهْسذذَلَم َ ذذاَء ِإَلذذى َهِبذذأ َكْنذذٍ  الصِّ

ِرََ ذٍم َغْيذِ يا َفَ ذاَل: اَل. َفَ ذاَل َلذُ  َهُبذو َكْنذٍ : َفَ اَل َلُ : ِإن  اآْلِطَ  َ َنى َفَ اَل َلذُ  َهُبذو َكْنذٍ : َهذْ  َ َنذْ َ  َهذَ ا 
ِ  َفذِين  َّللا َ َيْ َبذُ  الت ْوَكذَة َعذْن ِعَكذاِماِ » ِ َواْسذَتِتْ  ِكِسذْتِ  َّللا  َفَلذْم ُتْ ذِ ْ ُا َنْفُسذُ   َ ت ذى َهتَذى ُعَمذَ  « . َفُتْب ِإَلى َّللا 

اَل ِرَِبذأ َكْنذٍ  َفَ ذاَل َلذُ  ُعَمذُ  ِمْهذَ  َمذا َقذاَل َلذُ  َهُبذو َكْنذٍ . َفَلذْم ُتْ ذِ ْ ُا َنْفُسذُ  ْبَن اْلَطط ذاِب َفَ ذاَل َلذُ  ِمْهذَ  َمذا َقذ
ِ َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم. َفَ ذاَل َلذُ : ِإن  اْرَِطذَ  َ َنذى. َفَ ذاَل َسذِعيٌم: َفذأَ  ْعَ َض َعْنذُ  َ ت ى َ اَء ِإَلذى َ ُسذوِل َّللا 

ِ َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل  َ ُسوُل َّللا ِ  َم   َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم هَذاَلَت َمذ  اٍ   ُنذ ُّ َ ِلذَ  ُيْعذِ ُض َعْنذُ  َ ُسذوُل َّللا 
ِ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم ِإَلذذى هَْهِلذذِ  َفَ ذذاَل:  « ْم ِكذذِ  ِ ن ذذٌةاَهَيْحذذَتِكأ هَ »َ ت ذذى ِإَ ا َهْكهَذذَ  َعَلْيذذِ  َكَعذذَت َ ُسذذوُل َّللا 
ِ َصل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم  ِ ِإن ُ  َلَصِ يٌي  َفَ اَل َ ُسوُل َّللا  ِ  َوَّللا  َفَ ذاُلوا: « َهِكْنذٌ  َهْم َهيِّذٌبا»َفَ اُلوا: َيا َ ُسوَل َّللا 

ِ َصل ى هللُا َعَلْي ِ  ِ  َفَأَمَ  ِكِ  َ ُسوُل َّللا   .(3)«َفُ ِ مَ »َوَسل َم  َبْ  َهيٌِّب َيا َ ُسوَل َّللا 
 تخريج الحديث

والطب انأ مذن ط  ذق ي  ذم بذن نعذيم  عن مال  ك  بن وا  (4)هط    النسا أ من ط  ق ابن ال اسم     
ون ل   عن مال  ك  بن وا  (6)بن وا  والبيه أ من ط  ق ال عنبأارسلمأ عن  ما ه ال  (5)بن ه الا

 .عن مال  ك  بن وا (7)من ط  ق ابن كني 
 دراسة رجال اإلسناد 

                                                 

 240 قم  413ش1( سلسلة ار اميت ال،عيفة لأللكانأ 1)
 308ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي 2)
 2 قم  820ش2( موطأ ارمام مال    ال موم َكاُب َما َ اَء ِفأ ال  ْ ِم 3)
 7141 قم  423ش6( السنن الكب ى للنسا أ 4)
 530 قم  201ش22( المع م الكبي  للطب انأ 5)
 16735 قم  302ش12( مع فة السنن واآلها  للبيه أ 6)
 16333 قم  336ش8( السنن الكب ى للبيه أ 7)
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 رجال اإلسناد كلهم ثقات.-     
 الحكم على إسناد الحديث

وهذو مذن  ولكذن ال ذميت يو ذم فيذ  إ سذال   رن  ميذا  واتذ  مذن اله ذا   إسذنام ال ذميت صذ يي     
  نمذذا هن ال ذذميت مذذ وي (1)م اسذذي  سذذعيم بذذن المسذذيب  وم اسذذيل  هذذأ هصذذي الم اسذذي  عنذذم ههذذ  العلذذم

قال ابن عبم الب : َ َواُا ُحَعْيُب ْبُن َهِبأ َ ْمذَ َ  َوُعَ ْيذُ  ْبذُن َطاِلذٍم َعذِن   (2)العلماء موصوال  عنم نهي  من
الن ِبذذأ   اْبذِن ِحذذَهاٍب َعذذْن َهِبذذأ َسذذَلَمَة َوَسذذِعيِم ْبذِن اْلُمَسذذي ِب َعذذْن َهِبذذأ ُهَ ْ ذذَ َ  َقذذاَل ُحذَعْيٌب َهتَذذى َ ُ ذذٌ  ِمذذْن َهْسذذَلمَ 

ِ َصل ى َّللا ُ َعَلْيِ  َوَسذل َم ِكَمعْ  َصل ى َّللا ُ  َنذى َواِ ذٍم َعَلْيِ  َوَسل َم َوَقاَل ُعَ ْيٌ  َهَتى َ ُ ٌ  ِمَن اْلُمْسِلِميَن َ ُسوُل َّللا 
 .(3)َوَهْلَفاٍظ ُمْطَتِلَفٍة َوَلْم َتْطَتِلْف َهْلَفاُظُهْم ِفأ َهن ُ  َماِعٌ  اْرَْسَلِمأُّ 

))))) ))))) 
 .(4)َهْي ِمَن ارْع اب ِك ِ « الل ُهم  ِإنِّأ هُعو  ِكَ  ِمْن ُ ُنون الَعم »ُ  َ ِميُهُ  اآْلَطُ  َوِمنْ      

 (75الحديث رقم ) 
 لم أعثر على تخريج له قال الباحث:     

))))) ))))) 
: َمذذا َهذَ اا َفَ ذذاُلوا: َمْ ُنذذون  هن ذ  َ هى َقْوًمذذا ُمْ تمعذذين َعَلذى إْنَسذذان  َفَ ذالَ »وُ ؤنِّذم َهذذَ ا َ ِميهذ  اآْلَطذذُ       

ن َما الَمْ ُنون ال ِ ي َيْ،ِ ب ِكَمْنِنَبْي   وَ ْنُظُ  ِفأ ِعْطَفْي   وَ َتمط ى ِفأ ِمْحَيِت   .(5)َقاَل: َهَ ا ُمَصاب  َواِ 
 (76الحديث رقم )

 قال ارمام هبو كن  الب ا    م  هللا:     
َهَنا اْبُن َهِبأ المُّ       ْنَيا  هنا َطاِلُم ْبذُن ِطذَماٍو َقذاَل: هنذا َصذاِلٌي اْلُمذ ِّيُّ  َعذْن َ ْعَفذِ  ْبذِن َ ْ ذٍم اْلَعْبذِميِّ  " َ م 

َفَ ذاَل َكْعذُض َعْن َهَنِه ْبِن َماِلٍ  َقاَل: َبْيَنا الن ِبأُّ َصل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم َ ذاِلٌه ِفذأ َهْصذَ اِكِ  ِإْ  َمذ   َ ُ ذٌ  
ِإن َما اْلَمْ ُنوُن اْلُمِ يُم َعَلى اْلَمْعِصَيِة َوَلِكن  َهَ ا َ ُ ذٌ  »ْ ُنوٌن  َفَ اَل الن ِبأُّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم: اْلَ ْوِم: مَ 
 .(6)«ُمَصابٌ 

 تخريج الحديث
                                                 

 482ش1( النن  على م ممة ابن الصال  لل  نحأ 1)
 7133 قم  421ش6  والنسا أ  1631 قم  1318ش3 ومسلم  3845 قم  525ش15( قال الكا ت :منهم ه مم 2)
 113ش23( التمهيم البن عبم الب  3)
 303ش1الهي  ( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ا4)
  قال الكا ت: لم ي م الكا ت لفظ ابن ارهي  انما و ما 303ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  5)

 كالمعنى.
 400 قم  376ش1( الفوا م )الغيالنيا ( ربأ كن  الب ا  6)
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  وم مم بن عم  الممينأ من ط  ق هبأ (1)هط    هبو ال اسم ال ا ي من ط  ق هبأ ه     بن وا     

 .(3)  والمت أ الهنمي من ط  ق هبأ ه     ك  كمهل (2)كن  الحافعأ عن ابن هبأ المنيا ك  كمهل 
 دراسة رجال اإلسناد

 هذ.281  هبو كن  ابن هبأ المنيا الكغمامي  ما  سنة عبد هللا بن محمد -     
الي بذذن وقذذال صذذ  (4)نتبذذ  عنذذ  مذذا هبذذأ  وسذذ   عنذذ  هبذذأ ف ذذال: صذذموق  قذذال ابذذن هبذذأ  ذذاتم:     

ونذذان يطتلذذف معنذذا إال هنذذ  نذذان يسذذما مذذن إنسذذان ي ذذال لذذ  م مذذم بذذن إسذذ اق بلطذذأ  م مذذم: صذذموق 
  وقذال إبذ اهيم ال  بذأ: (5)ونان ي،ا للكالم إسناما ونذان نذ اكا يذ وي ه اميذت مذن  ا  نفسذ  منذاكي 

ال سذذين ابذذن هبذذأ الذذمنيا ننذذا نم،ذذأ إلذذى عفذذان نسذذما منذذ  فنذذ ى بذذن هبذذأ الذذمنيا  السذذا مذذا م مذذم بذذن 
 .(6)الب  النأ ينتب عن  و م  عفان

 (7)قال ابن    : صموق      
 قال الكا ت:ال ا ج فأ ال اوي هن  صموق نما قال ابن    .     
ه  وقيذ  223هبذو الهيذهم الكصذ ي  مذا  سذنة  خالد بلن خلدا  بلن عجلالن األزدي المهلبلي -     
 ه.224
  و نذذذ ا ابذذذن  كذذذان فذذذأ (10)  وابذذذن قذذذانا(9)"صذذذموق   ويع ذذذوب بذذذن حذذذيكة  و ام (8)وه ذذذ  ابذذذن سذذذعم     
 .(11)اله ا 

 
 

                                                 

 713 قم  287ش1( الفوا م ربأ ال اسم ال ا ي 1)
 21 قم  365ش1ن عم  الممينأ (  ن  ابن هبأ المنيا  لم مم ب2)
 10437 قم  265ش4( نن  العمال للمت أ الهنمي 3)
 751 قم  163ش5( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 4)
 18 قم  13ش6( ته يب الته يب البن     5)
 5203 قم  30ش10( تا  خ كغمام للططيب الكغمامي 6)
 3531 قم  321ش1( ت   ب الته يب البن     7)
 3542 قم  243ش7ا  الكب ى البن سعم ( الطك 8)
 162 قم  85ش3( ته يب الته يب البن     9)
 162 قم  86ش3( ته يب الته يب البن     10)
 13135 قم  225ش8( اله ا  البن  كان 11)
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  وصذذذذالي بذذذذن م مذذذذم (2)  وهبذذذذو  ذذذذاتم(1)وقذذذذم توسذذذذط فيذذذذ  عذذذذمم العلمذذذذاء: قذذذذال ي يذذذذى بذذذذن معذذذذين     
  وقذال عنذ  ابذن   ذ : (4)صذموق ال كذأه كذ " :" صموق"  ون ل  سليمان بن   ب  قال:(3)الكغمامي

 صموق يططئ".
 .(6)  و ن  ا السا أ(5)مينأو،عف  ن  من ابن الم     
 قال الكا ت: ال اوي صموق يططئ.     
هذذ. 176هذذ وقيذ  172ما  سنة  ال اص المع وف كالم ي  صال  بن بشير أبو بشر البصري -     

 وهو ،عيف.
 بقية رجال اإلسناد ثقات-     

 الحكم على إسناد الحديث
 هو صالي بن كحي  الم ي .إسنام ال ميت ،عيف لو وم   او من  وات  ،عيف و      

))))) ))))) 
ذذذاَلِ  ِمذذذَن الَطَصاَصذذذة  َ ت ذذذى ي ذذذوَل »َوِفذذذأ َ ذذذِميِت َفَ،ذذذالة       َنذذذاَن َيِطذذذ ُّ ِ َ ذذذاٌل ِمذذذْن َقذذذاَمِتِهْم ِفذذذأ الص 

ذذذذا مَ ذذذاُنون َفحذذذذا   َنَمذذذا َحذذذذ« ارعذذذ اُب: َمَ ذذذذاِنين  هْو َمَ ذذذاُنون  ّ  الَمَ ذذذذاِنين: َ ْمذذذُا َتْكِسذذذذي  ِلمْ ُنذذذون  َوَهم 
َياُطونَ »َحياُطون ِفأ َحياِطين. َوَقْم ُقِ ئ   .(7)«َوات َكُعوا َما َتْتُلَوا الح 

 (77الحديث رقم )
 قال االمام الت م ي   م  هللا:     
َهَنا َ ْيذَوُ  ْبذُن ُحذ      ِ ْبذُن َيِ  ذَم َقذاَل: َ ذم  َهَنا َعْبذُم َّللا  وِ يُّ َقاَل:َ ذم  َهَنا الَعك اُه المُّ َ ْ ٍي َقذاَل: َهْطَبَ ِنذأ َهُبذو "َ م 

ِ َصذل ى َهاِنٍئ الَطْواَلِنأُّ  َهن  َهَكا َعِلأٍّ َعْمَ و ْبَن َماِلٍ  الَ ْنِبأ   َهْطَبَ ُا َعْن َفَ،اَلَة ْبِن ُعَبْيٍم  َهن   َ ُسوَل َّللا 
اَلِ  ِمَن الَطَصاَصِة َوُهذْم َهْصذَ اُب َّللا ُ َعَلْيِ  َوَسل َم َناَن ِإَ ا َصل ى ِكالن اِه َيِط ُّ ِ َ اٌل مِ  ْن َقاَمِتِهْم ِفأ الص 

ِ َصذذل ى َّللا ُ عَ  ذذف ِة َ ت ذذى َتُ ذذوَل اْرَْعذذَ اُب َهذذؤاَُلِء َمَ ذذاِنيُن َهْو َمَ ذذاُنوَن  َفذذِيَ ا َصذذل ى َ ُسذذوُل َّللا  َلْيذذِ  َوَسذذل َم الصُّ

                                                 

 1602 قم  47ش8( ته يب الكمال للم ي 1)
 1468 قم  327ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 2)
 162 قم  85ش3بن     ( ته يب الته يب ال3)
 1468 قم  327ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 4)
 1602 قم  47ش8( ته يب الكمال للم ي 5)
 162 قم  85ش3( ته يب الته يب البن     6)
َياطُ 303ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  7)  وَن(  وال ي فأ سو   الك    )َوات َكُعوا َما َتْتُلَوا الح 

 102آية:
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ِ َرَْ َبْبُتْم َهْن تَذْ َماُموا َفاَقذًة َوَ اَ ذةً َلْو َتْعَلُموَن مَ »اْنَصَ َف ِإَلْيِهْم  َفَ اَل: َوَهَنذا »َقذاَل َفَ،ذاَلُة: « ا َلُكْم ِعْنَم َّللا 
ِ َصل ى َّللا ُ َعَلْيِ  َوَسل مَ   .(1)«َيْوَمِ ٍ  َمَا َ ُسوِل َّللا 

 تخريج الحديث
 ح  ي ك  كمهل .  عن  يو  بن (2)هط    ه مم من ط  ق هبأ عبم ال  من عبم هللا بن ي  م     
مذن ط  ذق كحذ   (5)  والبيه أ(4)  وهط    هبو نعيم االصبهانأ(3)وهط    الب ا  من ط  ق سلمة      

 وكح  بن موسى(عن عبم هللا بن ي  م الم  ي ك  كمهل . بن موسى   نالهما )سلمة ا
 دراسة رجال اإلسناد 

 هذ.142ما  سنة  هبو هانئ الطوالنأ المص ي   حميد بن هانئ-     
 .(7)  وقال الما قطنأ:"ال كأه ك  ه ة"(6) ن ا ابن  كان فأ اله ا  فأ التاكعين     
وقذذال ابذذن حذذاهين فذذأ اله ذذا :"هو   (9)  وقذذال النسذذا أ:"ليه كذذ  كذذأه"(8)وقذذال هبذذو  اتم:"صذذالي"     

 .(10)هكب  حيخ البن وهب  فا ك  ه مم بن صالي المص ي"
 .(11)صالي ال ميت ال كأه ك " وقال ابن عبم الب :"هو عنمهم    
 .(12)"ال كأه ك "وقال ابن    :     
 .: ال اوي صموق قال الكا ت     
هذذ  53ما  سنة  َهُبو ُمَ م ٍم اَرْنَصاِ يُّ اَرْوِسأُّ   َفَضاَلُة بُن ُعَبْيِد بِن َناِفِذ بِن َقْيٍس اأَلْنَصاِري  -     

 وقي  غي   ل  هذ.

                                                 

ُ َعَلْيِ  َوَسل َم 1)  قم  583ش4( سنن الت م ي   ال هم عن  سول هللا َكاُب َما َ اَء ِفأ َمِعيَحِة َهْصَ اِب الن ِبأِّ َصل ى َّللا 
2368   

 23338 قم  364ش33( مسنم ه مم 2)
 3750 قم  205ش3( مسنم الب ا  3)
 17ش2انأ (  لية ارولياء وطك ا  ارصفياء  لألصبه4)
 3834 قم  526ش12( حعب اريمان للبيه أ 5)
 2222 قم  143ش4( اله ا  البن  كان 6)
 86 قم  51ش3ته يب الته يب البن      (7)
 1012 قم  231ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 8)
 1541 قم  402ش7( ته يب الكمال للم ي 9)
 275 قم  70ش1( تا  خ هسماء اله ا  البن حاهين 10)
 86 قم  51ش3( ته يب الته يب البن     11)
 1562 قم  182ش1( ت   ب الته يب البن     12)
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ه ذم  هُذم  حذهم المحذاهم نلهذا  ونذان ممذن كذايا ت ذ  الحذ     وانت ذ  ِإَلذى  ص ابأ هول محذاهما     
الحذذام  وحذذهم فذذتي مصذذ   وسذذنن الحذذام  وولذذأ ال ،ذذاء بممحذذق لمعاويذذة  است ،ذذاا ِفذذأ ط و ذذ  ِإَلذذى 
صفين  وَقاَل َلُ : لم ه ك  بها  ولكن استت   كذ  مذن النذا  هُذم  همذ ا معاويذة َعَلذى  ذيو  فغذ ا الذ وم 

 .(1)    وسبى كأ ،همِفأ الك
 .بقية رجال اإلسناد ثقات-     

 الحكم على إسناد الحديث
ن صذ    مذذن وممذ  لو ذوم  او مذن  واتذ  صذموق وهذو  ميذم هبذأ هذانىء  إسذنام ال ذميت  سذن     

وارلكذذذانأ قال:"إسذذذناما صذذذ يي    الذذذ  ه ذذذا   (2)«َهذذذَ ا َ ذذذِميٌت َ َسذذذٌن َصذذذِ ييٌ »العلمذذذاء الت مذذذ ي وقذذذال:
 .(3)طين غي  هبأ هانىء  وهو ه ة"  ال الحي

))))) ))))) 
ذذا « اَل َيْ ِنذذأ َ ذذاٍن ِإال  َعَلذذى َنفِسذذ »ِفيذذِ   -)َ َنذذى(      ْنَسذذاُن مم  ْنب والُ ذذْ م َوَمذذا َيْفَعُلذذ  اْرِ الِ َناَيذذة: الذذ ِّ

ْنَيا َواآْلِطذذَ ِ . المْعَنذذى: َهن ذذُ  اَل   ُيَطاَلذذُب بِ َناَيذذة َغْيذذِ ِا ِمذذْن هقاِ بذذ  ُيوِ ذذب َعَلْيذذِ  العذذ اَب َهِو الِ َصذذاص ِفذذأ الذذمُّ
 (4)ُهْطذذ ى(َوَهَكاِعذِمِا  َفذذِيَ ا َ َنذذى ه ذذُمهما ِ َناَيذذة اَل ُيَعاَقذذُب ِبَهذا اآلَطذذُ   َنَ ْوِلذذِ  َتَعذذاَلى:) َوال تَذذِ ُ  واِ َ ٌ  ِوْ َ  

َ  ِ ْنُ َها ِفأ اْلَ ِميتِ   .(5)َوَقْم َتَك  
 (78الحديث رقم )

 م الت م ي   م  هللا:قال ارما     
َهَنا َهن ذذامٌ       َهَنا َهُبذذو اَرْ ذذَوصِ  (6)"َ ذذم    َعذذْن َحذذِبيِب ْبذذِن َغْ َقذذَمَ   َعذذْن ُسذذَلْيَماَن ْبذذِن َعْمذذِ و ْبذذِن (7)َقذذاَل: َ ذذم 

ِ َصل ى َّللا ُ َعَلْيِ  َوَسل َم َيُ ذوُل ِفذ ذِة الذَوَماِ  ِللن ذاِه: اَرْ َوِص  َعْن َهِبيِ   َقاَل: َسِمْعُ  َ ُسوَل َّللا  َهيُّ »أ َ   
َفذِين  ِمَمذاَءُنْم َوَهْمذَواَلُكْم َوهَْعَ اَ،ذُنْم َبْيذَنُنْم َ ذَ اٌم َنُ ْ َمذِة َيذْوِمُنْم »َقاُلوا: َيْوُم الَ جِّ اَرْكَبِ   َقذاَل: « َيْوٍم َهَ اا

ْفِسذذِ   َهاَل اَل َيْ ِنذذأ َ ذذاٍن َعَلذذى َوَلذذِمِا َواَل َمْوُلذذوٌم َعَلذذى َهذذَ ا ِفذذأ َبَلذذِمُنْم َهذذَ ا  َهاَل اَل َيْ ِنذذأ َ ذذاٍن ِإال  َعَلذذى نَ 

                                                 

  4232 قم  346ش4( هسم الغاكة البن ارهي  1)
ُ َعَلْيِ  َوَسل َم 2)   قم 583ش4( سنن الت م ي   ال هم عن  سول هللا َكاُب َما َ اَء ِفأ َمِعيَحِة َهْصَ اِب الن ِبأِّ َصل ى َّللا 

2368   
 2163 قم  202ش5( سلسلة ار اميت الص ي ة لأللكانأ 3)
 164( سو   ارنعام آية:4)
 303ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  5)
 248ش8( هنام ْبن الس ي َهُبو الس ي ال نظلأ الكوِفأ.التا  خ الكبي  للبطا ي 6)
 253ش4تعمي  البن  اتم ( سالم بن سليم هبو ار وص ال نفأ.ال    وال7)
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ْيَطاَن َقْم َهِيَه ِمْن َهْن ُيْعَبَم ِفأ ِكاَلِمُنْم َهِ ِا َهَبًما َوَلِكْن َسَتُكوُن َلُ  طَ  ن  الح  اَعٌة ِفيَما َتْ َتِ ُ وَن َواِلِمِا  َهاَل َواِ 
 .(1)« ِ ِمْن هَْعَماِلُكْم َفَسَيْ َ،ى كِ 

 تخريج الحديث
مذذن ط  ذذق  ا ذذم  بذذن قمامذذ  عذذن حذذبيب بذذن غ قذذم  كذذ   (4)والطب انذذأ  (3)وه مذذم  (2)هط  ذذ  الت مذذ ي     
 والطب انأ مطتص ًا". وه مم  الت م ي  ن ا مطواًل   بن وا"
   ك  بن وا.(5)وهط    النسا أ من ط  ق هنام بن الس ي      
   عن سالم بن سليم ك  بن وا مطتص ًا.(6)ن  بن هبأ حيكةوهط    ابن ما   من ط  ق هبأ ك     
 عن هنام الس ي ك  بن وا. (7)    من ط  ق هبأ كن  بن هبأ حيكةون ل  هط     
 ك  بن وا مطواًل. (8)أ حيكة من ط  ق سالم بن سليموهط    ابن هب     
  وا.  عن سالم بن سليم ك  بن(9)هط    البيه أ من ط  ق  ن  ا بن عمي     

 دراسة رجال اإلسناد 
   وي ال ار مي الكوفأ.سليمان بن عمرو بن األحوص الجشمي-     
 .(11)  وقال ابن ال طان :م هول(10) ن ا ابن  كان فأ اله ا      
 .(13)وقال ابن    : م بول  (12) :"ه ة"وقال ال هبأ     
ين عن   وقم  وى عن  َحِبيب ْبِن َغْ َقَمَ  وهما ال هالة فت تفا ب اوية اهن ال اوي ه ة  :قال الكا ت     

   .(14)فأ ه ا ال ميت و   م بن هبأ ي  م فأ ه اميت هط ي 
                                                 

 2153 قم  461ش4( سنن الت م ي   الفتن عن  سول هللا َكاُب َما َ اَء ِمَماُؤُنْم َوَهْمَواُلُكْم َعَلْيُنْم َ َ اٌم 1)
 3087 قم  273ش5( سنن الت م ي   تفسي  ال  ان عن  سول هللا كاٌب: َوِمْن ُسوَ ِ  الت ْوَكِة 2)
 16064 قم  465ش25( مسنم ه مم 3)
 53 قم  32ش17( المع م الكبي  للطب انأ 4)
 4085 قم  133ش4( السنن الكب ى للنسا أ 5)
 2663 قم   830ش2( سنن ابن ما     الميا  َكاُب اَل َيْ ِنأ َهَ ٌم َعَلى َهَ ٍم 6)
 3055 قم  1015ش2( سنن ابن ما     المناس  َكاُب اْلُطْطَكِة  َيْوَم الن ْ ِ  7)
 561 قم  55ش2هبأ حيكة ( مسنم ابن 8)
 15833 قم  50ش8( السنن الكب ى للبيه أ 9)
 3078 قم  314ش4( اله ا  البن  كان 10)
 363 قم  212ش4( ته يب الته يب البن     11)
   2120 قم  463ش1( الكاحف لل هبأ 12)
 2538 قم  253ش1( ت   ب الته يب البن     13)
 1765 قم  235ش3( مسنم هبأ ماوم الطيالسأ 14)
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 .عمرو بن األحوص الجشمي-     
 وقذال: قال:كع،هم هنذ  هنصذا ي   وى عن النبأ صلى هللا علي  وسلم وحهم مع    ة الوما        

وقذم حذهم الي مذو    (1) ذوص بذن  عفذ  بذن نذالبف يذ :عم و بذن ار ابن عبم الب  اطتلف فأ نسذك  
 .(2)فأ  من عم 

 .بقية رجال اإلسناد ثقات-     
 الحكم على إسناد الحديث

 الت مذذذذذ ي  :(3)وممذذذذذن صذذذذذ    مذذذذذن العلمذذذذذاء  ال ذذذذذميت صذذذذذ يي رن  ميذذذذذا  واتذذذذذ  ه ذذذذذا إسذذذذنام      
 وارلكانأ.

))))) ))))) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 2 قم  3ش8( ته يب الته يب البن     1)
 5773 قم  432ش4( ارصاكة فأ تميي  الص اكة البن     2)
 2153 قم  461ش4سنن الت م ي   الفتن عن  سول هللا َكاُب َما َ اَء ِمَماُؤُنْم َوَهْمَواُلُكْم َعَلْيُنْم َ َ اٌم  (3)
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                                       المبحث الثالث: الجيم مع الواو  
ِهذذذَأ الُ ْفذذذ   المْسذذذَتمي   اْلَواِسذذذَعُة.                                  « َ ت ذذذى َصذذذاَ   الَمِمينذذذُة ِمْهذذذَ  الَ ْوَكذذذة»َوِفذذذأ َ ذذذِميِت ااِلْسِتْسذذذَ اِء      

َ اُب ُم يطًا ِكآَفاِق اْلَمِميَنةِ وُن ُّ ُمْنَفِتق ِكاَل ِبَناٍء: َ ْوَكة  َهْي َ ت ى َصاَ  الَغيْ   .(1)م َوالس 
 (79الحديث رقم )

 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهَنا َهُبذذو َعْمذذٍ و اَرْوَ ا       َهَنا الَوِليذذُم ْبذذُن ُمْسذذِلٍم  َقذذاَل: َ ذذم  َهَنا ِإْبذذَ اِهيُم ْبذذُن الُمْنذذِ ِ  َقاَل: َ ذذم  ِعذذأُّ  َقذذاَل:   "َ ذذم 
َهِنأ ِ ْبِن َهِبأ َطْلَ َة  َعْن َهَنِه ْبِن َماِلذٍ   َقذاَل: َهَصذاَبِ  الن ذاَه َسذَنةٌ  َ م  َعَلذى َعْهذِم (2)ِإْسَ اُق ْبُن َعْبِم َّللا 

هَْعَ اِبذأٌّ  َفَ ذاَل  َقذامَ  الن ِبأِّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم  َفَبْيَنا الن ِبأُّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َيْطُطُب ِفذأ َيذْوِم ُ ُمَعذةٍ 
ذَماِء قَ  ِ: َهَلَ  الَماُل َوَ اَ  الِعَيذاُل  َفذاْمُ  َّللا َ َلَنذا  َفَ َفذَا َيَمْيذِ  َوَمذا َنذَ ى ِفذأ الس   َفَوال ذِ ي (3)َ َعذةً َيا َ ُسوَل َّللا 

ذذَ اُب َهْمهَذذاَل الِ َكذذاِل  هُذذم  َلذذ ْم َيْنذذِ ْل َعذذْن ِمْنَبذذِ ِا َ ت ذذى َ َهْيذذُ  الَمَطذذَ  َنْفِسذذأ ِبَيذذِمِا  َمذذا َوَ،ذذَعَها َ ت ذذى هَذذاَ  الس 
يِ   َ ت ى َعَلى ِلْ َيِتِ  َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم  َفُمِطْ َنا َيْوَمَنا َ ِلَ   َوِمَن الَغِم َوَكْعَم الَغِم  َوال ِ ي َيلِ (4)َيَتَ اَم ُ 

َم الِبَناُء َوَغذِ َق الَمذاُل   -َهْو َقاَل: َغْيُ ُا  -الُ ُمَعِة اُرْطَ ى  َوَقاَم َ ِلَ  اَرْعَ اِبأُّ  ِ  َتَهم  َفَ اَل: َيا َ ُسوَل َّللا 
ذذَ اِب ِإال  « الل ُهذذم  َ َواَلْيَنذذا َواَل َعَلْيَنذذا»َفذذاْمُ  َّللا َ َلَنذذا  َفَ َفذذَا َيَمْيذذِ  َفَ ذذاَل:  َفَمذذا ُيِحذذيُ  ِبَيذذِمِا ِإَلذذى َناِ َيذذٍة ِمذذَن الس 

َت  (5)ْ   َوَصاَ ِ  الَمِميَنُة ِمْهَ  الَ ْوَكِة  َوَساَل الَواِمي َقَنا ُ اْنَفَ  َ  َحْهً ا  َوَلْم َيِ ْئ َهَ ذٌم ِمذْن َناِ َيذٍة ِإال  َ ذم 
 .(6)ِكاْلَ ْومِ 

 تخريج الحديث
 عن ارو اعأ ك  كمهل .  (7)هط    البطا ي من ط  ق عبم هللا بن المكا       
 عن الوليم بن مسلم ك  بن وا.  (8)  ق ماوم بن  حيموهط    مسلم من ط     

 دراسة رجال اإلسناد

                                                 

 310ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  1)
 414ش2( َسَنَة: َهْي عاَم َ ْمب. النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  2)
 53ش4( ق عة:َهْي ِقْطعة ِمَن الَغْيم وَ ْمُعها: َقَ ٌ .النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  3)
 353ش1غ  ب ال ميت واره  البن ارهي   ( َيَتَ اَمُ :َهْي ينِ ل وَيْ ُط  َوُهَو َيَتَفاَع  من الُ ُمو . النهاية فأ4)
( قنا :وام كالممينة وهأ ه م هوميتها الهالهة علي    ت ومال  وقم ي ال وامي قنا   قالوا: سمأ قنا  رن تّكعا    مّ  5)

 401ش4ك  ف ال ه ا قنا  ار ض.مع م البلمان لياقو  ال موي 
 333 قم  12ش2ِفأ الُطْطَكِة َيْوَم الُ ُمَعِة ( ص يي البطا ي   ال معة َكاُب ااِلْسِتْسَ اِء 6)
 1033 قم  32ش2( ص يي البطا ي   ال معة َكاُب َمْن َتَمط َ  ِفأ الَمَطِ  َ ت ى َيَتَ اَمَ  َعَلى ِلْ َيِتِ  7)
َعاِء ِفأ ااِلْسِتْسَ اِء 8)  837 قم  614ش2( ص يي مسلم   صال  االستس اء َكاُب المُّ
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َهُبذذو ِإْسذذَ اَق الُ َ ِحذذأُّ  الِ َ اِمذذأُّ  الَمذذَمِنّأُ مذذا  سذذنة  ِإْبللَراِهْيُم بللُن الُمْنللِذِر بللِن َعْبللِد هللِا اأَلَسللِدي   -     
 هذ.236
ونذذذذذ ل  وه ذذذذذ    (3)ان فذذذذذأ اله ذذذذذا و نذذذذذ ا ابذذذذذن  كذذذذذ  (2)وابذذذذذن و،ذذذذذا   (1)وه ذذذذذ  ي يذذذذذى بذذذذذن معذذذذذين     

 .(5)وال هبأ  (4)الما قطنأ
وقذال   (7)صذموق  وقذال هبذو  ذاتم: (6)وقال ال بيذ  بذن كنا :"نذان لذ  علذم كال ذميت ومذ وء  وقذم "     

تكلذذم  :و ام قذذال ابذذن    :"صذذموق" و   (9)"ليه كذذ  كذذأه"لنسذذا أ:وقذذال ا  (8):صذذموق صذذالي بذذن م مم
 .(10)في  ه مم ر   ال  آن"

قال السا أ:"بلغنأ هن ه مم ْبن  نب  نذان يذتكلم فيذ  و  مذ   وقصذم إليذ    وقم  م  ارمام ه مم     
بكغذذمام ليسذذلم عليذذ  فلذذم يذذأ ن لذذ   ونذذان قذذمم إلذذى ابذذن َهبذذأ مؤام المعت لذذأ  قاصذذمًا مذذن الممينذذة  عنذذما 

 .(11)مناكي "
ْبذذن طلذذط فذذأ ال ذذ آن   ذذاء إلذذى ه مذذم   إبذذ اهيم ْبذذن المنذذ   هعذذ ف كال ذذميت إال هن ذوقذال هبذذو  ذذاتم:      

 .(12) نب   فاستأ ن علي  فلم يأ ن ل   و له  تى ط ج فسلم علي   فلم ي م علي  السالم"
مذذن هبذذأ الفذذتي  ن عنذذما منذذاكي   ف ذذم تع ذذب  لذذ  نذذ ٌ همذذا ال ذذول كذذأ الذذ اوي صذذموق  :قذذال الكا ذذت     

 ار مي  والططيب الكغمامي و موا .
نما  م ت كالمناكي  الحيوخ ال ين  وى قال هبو الفتي ار        مي:"إب اهيم ه ا فأ عمام هه  الصمق وا 

 .(13)عنهم  فأما هو فهو صموق"

                                                 

 243 قم  203ش2لم ي ( ته يب الكمال ل1)
 300 قم  167ش1( ته يب الته يب البن     2)
 12303 قم  73ش8( اله ا  البن  كان 3)
 4 قم  87ش1( سؤاال  السلمأ للما قطنأ 4)
 255 قم  683ش10( سي  هعالم النكالء لل هبأ 5)
 300 قم  167ش1( ته يب الته يب البن     6)
 450 قم  133ش2( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 7)
 243 قم  203ش2( ته يب الكمال للم ي 8)
 3235 قم  173ش6( تا  خ كغمام للططيب الكغمامي 9)
 253 قم  34ش1( ت   ب الته يب البن     10)
 178ش6( تا  خ كغمام للططيب الكغمامي 11)
 243 قم  210ش2( ته يب الكمال للم ي 12)
 18 قم  82ش2( طك ا  الحافعية الكب ى للسكنأ 13)
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وقذذال الططيب:"همذذا المنذذاكي  ف لمذذا تو ذذم فذذأ  ميهذذ  إال هن ينذذون عذذن الم هذذولين  ومذذا هذذ ا فذذين      
 .(1)ي يى بن معين وغي ا من ال فاظ نانوا ي ،ون  و وه ون "

 فمن منه   ت   من تكلم فأ ال  آن. م ارمام ه مم ونالم  في  ف م نان من ه   ال  ان هما       
ال ف ذذذم هطذذذ  عنذذذ  نهيذذذ  مذذذن العلمذذذاء ومذذذنهم  قذذذم تحذذذمم فذذذأ  لذذذ  ارمذذذام ه مذذذم  :قذذذال الكا ذذذت       وا 

 الحيطان. 
حذذذذئ ِرَن ذذذذُ  ِقيذذذذَ  طلذذذذط ِفذذذذأ قذذذذال السذذذذكنأ:"َناَن  صذذذذ  ِعْنذذذذم اِرَمذذذذام َهْ َمذذذذم َ ِ،ذذذذَأ َّللا ُ َعْنذذذذُ  ِمْنذذذذُ        

قلذذذذذ : َوه ى َ ِلذذذذ  ِمْنذذذذُ  ت يذذذذذة وطوفذذذذًا َوَلِكذذذذذن اِرَمذذذذام َهْ َمذذذذذم  َمْسذذذذَأَلة اْلُ ذذذذْ آن َنَأن ذذذذذُ  م مذذذذي ِفذذذذذأ اْلَ ذذذذواب 
ْسذذذذاَلم طيذذذذ ًا َوَلذذذذو نلذذذذف الن ذذذذاه َمذذذذا َنذذذذاَن َعَلْيذذذذِ  َهْ َمذذذذم لذذذذم يسذذذذلم  َحذذذذِميم ِفذذذذأ صذذذذالبت   ذذذذ اا َّللا  َعذذذذن اْرِ

 .(2)ي ِإال  اْلَ لِ 
َمْشِقي  -      .(3)سك   ت  مت .الَوِلْيُد بُن ُمْسِلٍم َأُبو الَعبَّاِس الدِ 
قذال الذ هبأ:  الطالصة في  هن  ه ة اتهم كالتمليه لكن  هنا ص   كالسما  من حيط  االو اعذأ       

ةٌ  َهَنا  َفُهَو ُ     .(4)ِإَ ا َقاَل: َ م 
كعذذذذض العلمذذذاء إ ا طلذذذذ  مذذذذن  سذذذمة طاصذذذذة ف ذذذم امتذذذذم هانمذذذا هن  وايتذذذذ  عذذذن ارو اعذذذذأ لهذذذذا        
  قال ه مم بن هبأ ال وا ي: قال لأ م وان بن م مذم: إ ا نتبذ   ذميت ارو اعذأ عذن الوليذم التمليه

 .  (6)  وقال هي،ًا:"نان الوليم عالمًا ك ميت ارو اعأ"(5)فما تكالأ من فات "
ا ِكِ   َوَلِكن ُهَما َيْنَتِ َياِن َ ِمْيهَذُ   َوَ َتَ ن َكذاِن َمذا ُقْلُ :الُبَطاِ يُّ وَ  وقال ال هبأ فأ السي :      ُمْسِلٌم َقِم اْ َت  

 .(7)ُينَنُ  َل ُ 
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

))))) ))))) 
ذذ اُب َعذذِن اْلَمِميَنذذِة َ ت ذذى َصذذاَ  نارْكِليذذ »َوِمْنذذُ  اْلَ ذذِميُت اآْلَطذذُ        ْنَ َمذذا وَتَ ذذك ض َهِي ا« فاْنَ ذذاَب الس 

 .(8)َكْعُ،  ِإَلى َكْعٍض واْنَنَحف َعْنَها
                                                 

 3235 قم  173ش6( تا  خ كغمام للططيب الكغمامي 1)
 18 قم  82ش2( طك ا  الحافعية للسكنأ 2)
 (45( فأ  ميت  قم )3)
 60 قم  212ش3( سي  هعالم النكالء لل هبأ 4)
 254 قم  153ش11( ته يب الته يب البن     5)
 254 قم  153ش11( ته يب الته يب البن     6)
 60 قم  216ش3هبأ ( سي  هعالم النكالء لل 7)
 310ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  8)
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 (81الحديث رقم )
 ارمام الطب انأ   م  هللا:      
ذأ َسذِعيُم ْبذُن طُ       َهَنا َعِلأُّ ْبُن َسِعيٍم ال  اِ يُّ  هنا َهْ َمذُم ْبذُن َ َحذِم ْبذِن ُطهَذْيٍم اْلِهاَلِلذأُّ  هنذا َعمِّ هَذْيٍم هنذا "َ م 
السذذ يا  ِلٌم اْلُماَلِ ذذأُّ َعْن َهَنذذِه ْبذذِن َماِلذذٍ   َقذذاَل: َ ذذاَء هَْعَ اِبذذأُّ ِإَلذذى الن ِبذذأِّ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم يسذذأل ُمْسذذ

ِ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َيُ ذذ ُّ ِ َماَءُا َ ت ذذى َصذذِعَم اْلِمْنَبذذ َ  هُذذم  و نذذ   ذذميت مطذذواًل...هم قال:َفَ ذذاَم َ ُسذذوُل َّللا 
ذذَماءَ َفذذَا َيَمْيذذِ  ِإَلذذى   (5)َعذذاِ اًل َغْيذذَ  َ اِيذذتٍ  (4)َطَكً ذذا (3)َغذذَمًقا (2)َمِ   ذذا َمِ  ًعذذا (1)اْسذذِ َنا َغْيهًذذا ُمِغيهًذذا»َفَ ذذاَل: الس 

ْ َ  َوُتْ ِيأ ِكِ  اْرَْ َض َكْعَم مَ  ْ َ  َوُتْنِبُ  ِكِ  ال   ِ َما َ م  َيَمْيذِ  ِإَلذى « ْوِتَهاَناِفًعا َغْيَ  َ،ا ٍّ َتْمأَلُ ِكِ  ال،  َفَوَّللا 
ذذَماُء َكَأْوَ اِقَهذذا ِ  (6)َنْ ذذِ ِا َ ت ذذى َهْلَ ذذِ  الس  ِ اْلَغذذَ َق  َفَ ذذاَل َ ُسذذوُل َّللا  ذذوَن: َيذذا َ ُسذذوَل َّللا  َوَ ذذاَء هَْهذذُ  اْلِكَطذذاِ  َيُع ُّ

ذذذذَماِء َ ت ذذذذى َهْ ذذذذَمَق ِكاْلَمِميَنذذذذِة  «َ َواَلْيَنذذذذا َواَل َعَلْيَنذذذذا»َصذذذذل ى هللُا َعَلْيذذذذِ  َوَسذذذذل َم:  ذذذذَ اُب َعذذذذِن الس  َفاْنَ ذذذذاَب الس 
ِ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َ ت ى َبذَمْ  َنَواِ ذُ ُا هُذم  َقذاَل:  ْنِليِ   َفَ،ِ َ  َ ُسوُل َّللا  ِ َهُبذو َطاِلذٍب َلذْو َنذاَن »َناْرِ   ِ

 .(7)ا َقْوَلُ ا..."َ ي ا َق  ْ  َعْيَناُا  َمْن ُيْنِحُمنَ 
 تخريج الحديث

ال فال ميت عنم البطا ي ومسلم .       ال ميت انف م ب وايت  الطب انأ بلفظ "فان اب" وا 
 .من ط  ق هاب  البنانأ نالهما عن هنه بن مال  بن وا (9)ومسلم  (8)هط    البطا ي      

 دراسة رجال اإلسناد
 ال سذن الذ ا ي ال ذافظ  يعذ ف كَعليذ : كفذتي العذين  هبذو  علي بن سلعيد بلن بشلير بلن مهلران-     

 هذ.233ما  سنة 

                                                 

هي مط ًا يغيهنا من ال مب  وقول  "مغيهًا" ك،م الميم تأكيمًا وت   مًا  وه  م ك  المن   من الحم . م عا   ( غيهًا:1)
 187ش5المفاتيي ح   محنا  المصابيي للمكا نفو ي 

وكالهم   هي هني ًا م موم العاقكة ال ،   في  من الغ ق والهمم. "م  عًا" كفتي الميم  ( م   ًا: كفتي الميم وكالمم2)
م اعة  هي صا   نهي   الماء  -كال،م  -هي  ا م اعة  وهأ الطصب  فعي  من م   ار ض  -وسنون الت تية 

 187ش5والنكا . م عا  المفاتيي ح   محنا  المصابيي للمكا نفو ي 
اِل اْلُمْهَلِة ُهَو اْلَمَطُ  اْلِكَكاُ  اْلَ ْطُ .  احية السنمي على سنن ابن ما   ( َغَمًقا:ِكَفتْ 3)  385ش1ِي اْلَغْيِن اْلُمْعَ َمِة َوالم 
 1353 قم  14ش4( َطَكً ا:ُهَو اْلَمَطُ  اْلَعامُّ. ني  اروطا  للحونانأ 4)
ْكَطاُء  َوال  اِ ُت: ا5) ْ ُت: اْرِ  1353 قم  14ش4ْلُمْكِطُئ. ني  اروطا  للحونانأ ( َغْيَ  َ اِيٍت: ال  
  141ش6( فأ مال   النبو  كأب اقها .مال   النبو  للبيه أ 6)
 2180 قم  537ش1( المعاء للطب انأ 7)
َعاِء ِإَ ا َنُهَ  الَمَطُ  َ َواَلْيَنا َواَل َعَلْيَنا 8)  1021 قم  30ش2( ص يي البطا ي   ال معة َكاُب المُّ
َعاِء ِفأ ااِلْسِتْسَ اِء  ( ص يي9)  837 قم  614ش2مسلم   صال  االستس اء َكاُب المُّ
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 وقذذال الذذ هبأ:  (2)َوَنَ ذذَ  اْبذذُن َمِقيذذِق اْلِعيذذِم َهن ذذُ  ُوهِّذذقَ   (1)قذذال مسذذلمة بذذن قاسذذم:"ه ة عالمذذًا كال ذذميت     
ال  و    (3)ال افظ الكا   هبو ال سن ال ا ي ن    مص  وم مهها"  .(4)ال"وقال ابن    :" افظ    

نمذذا  لذذيه فذذأ  ميهذذ  نذذ ل   سذذأل  الذذما قطنأ عذذن َعليذذ  الذذ ا ي ف ذذال: وقذذال  مذذ   بذذن يوسذذف:      وا 
سمع  كمصذ  هن ذ  نذان والذأ ق  ذة  ونذان يطذالبهم كذالط اج  فمذا نذانوا يعطونذ   قذال: ف مذا الطنذا    

لذم يتذاكا عليهذا  هذم فأ المس م. ف ل  ل : إنما هسأل نيف هو فأ ال ميت  ف ذال: قذم  ذم ت كأ اميذت 
قذذال: فذذأ نفسذذأ منذذ   وقذذم تكلِّذذم فيذذ  هصذذ ابنا كمصذذ   وهحذذا  بيذذما وقذذال: هذذو نذذ ا ونذذ ا  نأّنذذ  لذذيه 

 .(5)ه ة
على بن سعيم بن كحي  بن مه ان ال ا ى  قمم مص   فنتب بها و م ت  ونان  َوَقاَل اْبُن ُيْوُنَه:     

ء  تكلمذذوا فيذذ   ونذان صذذ ب السذذلطان و لذذى  سذن ال ذذميت يفهذذم وي فذظ  ونذذان مذذن الم ذذمهين ار ذال
 .(6)كعض العماال "

وقذذال مذذ  :   (9)وقذذال مذذ  : فيذ  نذذالم ال ي،ذذ   (8)فيذذ  لذذين   وقذذال مذ  :(7)،ذذعيف" وقذال الهيهمذذأ:     
 (10) سن ال ميت"

همذا مذا قالذ  ابذن يذونه  ال ا ي فأ ال اوي هن    سن ال ميت ما لم يطالف هو يتف م  :قال الكا ت     
 من هنهم تكلموا في  ف م تع ب  ل  ابن     ف ال: قل  لع  نالمهم في  من  هة مطول  فأ هعمال

 . (11)السلطان" 
 .(12)نالم يسي   ال ين ل ك   ميه  عن م تكة ال سن نما وقال في  ارلكانأ:     
 الهاللي. أحمد بن رشد بن ُخَثْيٍم،-    

                                                 

 615 قم  231ش4( لسان المي ان البن     1)
 13336 قم  137ش8( م ما ال وا م ومبنا الفوا م للهيهمأ 2)
 751 قم  225ش2( ت ن   ال فاظ لل هبأ 3)
 615 قم  231ش4( لسان المي ان البن     4)
  231ش17تا  خ ممحق البن منظو  ارنصا ي ال ويفعى  ( مطتص 5)
 1855 قم  352ش2( مغانأ ارطيا  فأ ح   هسامأ   ال معانأ اآلها  لبم  المين العينى 6)
 8576 قم  131ش5( م ما ال وا م ومبنا الفوا م للهيهمأ 7)
 13134 قم  102ش8( م ما ال وا م ومبنا الفوا م للهيهمأ 8)
 16363 قم  110ش10ومبنا الفوا م للهيهمأ  ( م ما ال وا م9)
 14377 قم  57ش3( م ما ال وا م ومبنا الفوا م للهيهمأ 10)
 615 قم  231ش4( لسان المي ان البن     11)
 1335 قم  650ش4( سلسلة ار اميت الص ي ة لأللكانأ 12)



165 
 

َعذن َوِنيذا َوَعمذ  سذعيم بذن طهيم َنذاَن َعَلْيذ  الذ  اِ ّي نهيذ   ن ا ابن  كان فأ اله ا  وقال: يذ وي      
َواَية َعن ُ   .(1)ال ِّ

وقذذذال ال ذذذافظ ابذذذن    :"ه مذذذم بذذذن  احذذذم   (2)واتهمذذذ  ارمذذذام الذذذ هبأ كأن ذذذ  اطتلذذذق  ذذذميهًا ب هذذذ      
 .(3)الهاللأ  عن سعيم بن طهيم بطب  كاط  فأ  ن  بنأ العكاه من  واية ابن طهيم"

 ال اوي ،عيف. :الكا تقال     
 هبو عبم هللا الكوفأ ارعو .م ما على ت،عيف . مسلم بن كيسان الضبي الُماَلِئيِ  البراد-    

 الحكم على إسناد الحديث
 إسنام ال ميت ،عيف لما في  من العل :     
  ه مم بن  حم بن طهيم الهاللأ ،عيف.-    
 ت،عيف .مسلم بن نيسان ال،بأ المال أ م ما على -    
 ذذميت و  ت ذذأ مذذن ال،ذذعيف إلذذى ولكذذن لل ذذميت مذذن المتاكعذذا  التذذأ يصذذلي معهذذا هْن ين بذذ  ال     

مسذذلم بذذن نيسذذان   ف ذذم تذذاكا هابذذ  البنذذانأ  كعذذا  قويذذة وهذذأ عنذذم البطذذا ي ومسذذلموهذذ ا المتا  ال سذذن
 ال،بأ المال أ فأ  وايت  عن هنه بن مال  نما ات،ي فأ تط  ج ال ميت.

))))) ))))) 
َما »)ه( َوِفيِ        َهْي الِكسيها. ُيَ اُل اْ َتَب  الَ ِميص والظ اَلم: َهْي َمَطْل  « هَتاا َقْوٌم ُمْ ًتاَبى النِّ

ب  َوِكِ  ُسمِّأ َ ْيُب الَ ِميص  .(4)ِفيِهَما. َوُن ُّ َحْأٍء ُقِطا وَسط  َفُهَو َمُ وب وُمَ و 
 (81الحديث رقم )

 هللا: قال ارمام مسلم   م       
ذذُم ْبذذُن اْلُمَهن ذذى اْلَعَنذذِ يُّ       َهِنأ ُمَ م  َهَنا ُحذذْعَكُة  َعذذْن َعذذْوِن ْبذذِن َهِبذذأ (5)"َ ذذم  ذذُم ْبذذُن َ ْعَفذذٍ   َ ذذم    َهْطَبَ َنذذا ُمَ م 

 َلْيِ  َوَسل َم ِفأ َصْمِ  ُ َ ْيَفَة  َعِن اْلُمْنِ ِ  ْبِن َ ِ  ٍ   َعْن َهِبيِ   َقاَل: ُنن ا ِعْنَم َ ُسوِل هللِا َصل ى هللُا عَ 
 
 
 

                                                 

 12153 قم  40ش8( اله ا  البن  كان 1)
 183 قم  31ش1ْ بُ  بُن َهاِمي الوماعأ ( ت ا م   ال الما قطنأ فأ سنن  لمُ 2)
 183 قم  31ش1( ت ا م   ال الما قطنأ فأ سنن  لُمْ بُ  بُن َهاِمي الوماعأ 3)
 310ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  4)
: ه ا النسكة إلى عن    وهو  أ من  بيعة  وهو عن   بن هسم بن  بيعة.ارنساب لل5)  331ش3سمعانأ ( اْلَعَنِ يُّ
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َما  ُتُهْم ِمذْن ُمَ،ذ َ (1)الن َهاِ   َقاَل:َفَ اَءُا َقْوٌم ُ َفاٌ  ُعَ اٌ  ُمْ َتاِبأ النِّ ذُيوِف  َعذام    (2)َهِو اْلَعَكاِء  ُمَتَ لِّذِمي السُّ
ذ َ  ْيذِ  َوَسذل َم ِلَمذا َ َهى ِبِهذْم ِمذَن اْلَفاَقذِة  َفذَمَطَ  هُذم  َوْ ذُ  َ ُسذوِل هللِا َصذل ى هللُا َعلَ  (3)َبْ  ُنلُُّهْم ِمْن ُمَ،ذَ  َفَتَمع 

ي َطَلَ ُكذْم ِمذْن َنْفذٍه َطَ َج  َفَأَمَ  ِكاَلاًل َفَأ  َن َوَهَقاَم  َفَصل ى ُهم  َطَطَب َفَ اَل: َِيا َهيَُّهذا الن ذاُه ات ُ ذوا َ ب ُنذُم ال ذ ِ 
َواآْلَيذَة ال ِتذأ ِفذأ اْلَ ْحذِ : ِات ُ ذوا هللَا َوْلَتْنُظذْ  َنْفذٌه  (4)هللَا َناَن َعَلْيُنْم َ ِقيًكذا{ َواِ َمٍ {  ِإَلى آِطِ  اآْلَيِة  ِِإن  

َمْ  ِلَغٍم َوات ُ وا هللَا{ َق َ ُ ٌ  ِمذْن ِميَنذاِ ِا  ِمذْن ِمْ َهِمذِ   ِمذْن َهْوِكذِ   ِمذْن َصذاِ  ُبذ ِِّا  ِمذْن َصذاِ  »(5)َما َقم  َتَصم 
ذُ  َتْعِ ذُ  َعْنَهذا  َبذْ  « َوَلْو ِكِحقِّ َتْمَ  ٍ  -َ ت ى َقاَل  - َتْمِ اِ  َقاَل: َفَ اَء َ ُ ٌ  ِمَن اْرَْنَصاِ  ِكُصذ  ٍ  َنذاَمْ  َنفُّ

ُسذذوِل هللِا َقذذْم َعَ ذذَ ْ   َقذذاَل: هُذذم  َتتَذذاَكَا الن ذذاُه  َ ت ذذى َ َهْيذذُ  َنذذْوَمْيِن ِمذذْن َطَعذذاٍم َوِهَيذذاٍب  َ ت ذذى َ َهْيذذُ  َوْ ذذَ   َ 
َمذذْن َسذذن  ِفذذأ »  َفَ ذذاَل َ ُسذذوُل هللِا َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم: (6)َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َيَتَهل ذذُ   َنَأن ذذُ  ُمْ َهَكذذةٌ 

ْسذذاَلِم ُسذذن ًة َ َسذذَنًة  َفَلذذُ  َهْ ُ َهذذا  َوَهْ ذذُ  َمذذْن َعِمذذَ  ِبَهذذا َكْعذذَمُا  ِمذذْن َغْيذذِ  َهْن  َيذذْنُ َص ِمذذْن ُهُ ذذوِ ِهْم َحذذْأٌء  اْرِ
ْساَلِم ُسن ًة َسيَِّ ًة  َناَن َعَلْيِ  ِوْ ُ َها َوِوْ ُ  َمْن َعِمذَ  ِبَهذا ِمذْن َكْعذِمِا  ِمذْن َغْيذ ِ  َهْن َيذْنُ َص َوَمْن َسن  ِفأ اْرِ

 .(7)«ِمْن َهْوَ اِ ِهْم َحْأءٌ 
 تخريج الحديث

 البطا ي.ال ميت انف م بتط     مسلم مون       
ونذ ل    عذن حذعكة كذ  كمهلذ  (8)وهط    مسلم من ط  ق  مام بن هسامة ومعا  بن معذا  نالهمذا     

ومن ط  ذق عبذم الذ  من بذن هذالل   عن المن   بن      ك  بن وا (9)من ط  ق عبم المل  بن عمي 
 عن      بن عبم هللا بن وا.(10)العكسأ

                                                 

يَها ن ُّ َحْمَلٍة ُمَطط طة َمْن َمآِ   اْرَْعَ اِب َفِهَأ َنِم    و مُعها: ِنما   َنَأن َها هِط   ِمْن َلْوِن الّنِم ؛ ِلَما فِ  ( النِّما :1)
وام والَبياض. النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي    118ش5ِمَن الس 

فة التأ تنسب إليها ق  و  وهو م،  بن ن ا  بن معم بن عمنان  هطو  بيعة بن ن ا   هأ ال بيلة المع و  ( م، :2)
 303ش12ارنساب للسمعانأ «.هكه  من  بيعة وم، »وهما ال بيلتان العظيمتان اللتان ي ال فيهما 

ُن اْلَوْ ِ  ِمن اْلَغَ،ِب.لسان الع ب البن منظو  3)  556ش4( الَمَعّ ُ : تلوُّ
 1آية: ( سو   النساء4)
 18( سو   ال ح  آية:5)
أء اْلُمْ هب  َوُهَو الُمَمو ا ِكال  َهِب  َهْو من  َقوِلهم َف ٌه ُمْ َهٌب؛ ِإَ ا َعَل  ُ ْمَ َت  ُصْفَ ٌ . ( ُمْ َهَكٌة:6) وارُنهى  ِهَأ ِمَن الح 

ْنِ  رن ها هصَفى َلْوًنا وه قُّ كَ  ن َما َطص ارُنهى كال ِّ  173ش2َح  .النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  ُمْ َهَكٌة. َواِ 
َمَقِة َوَلْو ِكِحقِّ َتْمَ ٍ   َهْو َنِلَمٍة َطيَِّكٍة َوَهن َها ِ َ اٌب ِمنَ 7)  704ش2 الن ا  ِ ( ص يي مسلم   ال نا  َكاُب اْلَ تِّ َعَلى الص 

 1017 قم 
 1017 قم  706ش2َمَقِة َوَلْو ِكِحقِّ َتْمَ ٍ  ِ ( ص يي مسلم   ال نا  َكاُب اْلَ تِّ َعَلى الص  8)
َمَقِة َوَلْو ِكِحقِّ َتْمَ ٍ  ِ 9)   1017 قم  706ش2( ص يي مسلم   ال نا  َكاُب اْلَ تِّ َعَلى الص 
َمَقِة َوَلْو ِكِحقِّ َتْمَ ٍ  ِ 10)  1017 قم  706ش2( ص يي مسلم   ال نا  َكاُب اْلَ تِّ َعَلى الص 
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 دراسة رجال اإلسناد
ما   هبو عبم هللا الكص ي المع وف كُغْنَم  صا ب الك ابيه  موالهم  لهذليمحمد بن جعفر ا-     
 هذ.134هذ وقي  133سنة 
و ن ا ابن  كان فأ  (2)نان من ههب  الناه فأ  ميت حعكة والع لأ و ام:  (1)وه   ابن سعم     

 .(4)المستملأوه   و   (3)نان من طيا  عكام هللا ومن هص هم نتاكًا على غفلة في " اله ا  وقال:
 . (5)قال ابن مهمي:"ننا نستفيم من نتب غنم  فأ حعكة "     
 .(6)وقال ابن معين:"نان من هصي الناه نتاكًا وه ام كع،هم هن يطط   فلم ي م "     
 .(7)وقال ابن الممينأ:"هو ه ب إلأ  من عبم ال  من فأ حعكة"     

 . (8)غنم  ههب  فأ حعكة منأ" ال ابن مهمي:عن م مم بن هكان البلطأ ق وقال هبو  اتم:     
وفأ  ميت حعكة  وقال ابن هبأ  اتم:"سأل  هبأ عن غنم  ف ال: نان صموقًا ونان مؤمكًا      
 .(9)ه ة"
 وقم هط  كعض العلماء على م مم بن  عف  هم  ن:     
وقذم   (10)غفلذة فيذ " قال ابن  كان:" نان من طيا  عكام هللا ومن هصذ هم نتاكذًا علذى الغفلة:-1     

بن معين  ناية تمل على غفلت  قال:"احت ى غنم  سمنًا وقال رهل :هصل وا ونام فذأكلوا ا ن  ي يى 
السذذم  ولططذذوا يذذما فلمذذا انتكذذ  قال:هذذاتوا السذذم  ف الوا:قذذم هكلذذ  قذذال: ال قالوا:فحذذم يذذم  ففعذذ  ف ذذال: 

 .(11)صمقتم ولكنأ ما حكع "
 .(12)هما نان يملنأ كطنأ""ل  عن  ناية السم  فأنن ها وقال:وتع ب  ل  ال هبأ فأو م قو      

                                                 

 123 قم  38ش3ب البن     ( ته يب الته ي1)
 1444 قم  402ش1( اله ا  للع لأ 2)
 15127 قم  50ش3( اله ا  البن  كان 3)
 123 قم  38ش3( ته يب الته يب البن     4)
 281 قم  220ش1( ت ن   ال فاظ لل هبأ 5)
 5120 قم  7ش25( ته يب الكمال للم ي 6)
 113 قم  57ش1( التا  خ الكبي  للبطا ي 7)
 123 قم  37ش3ب الته يب البن     ( ته ي8)
 33 قم  100ش3( سي  هعالم النكالء لل هبأ 9)
 15127 قم  50ش3( اله ا  البن  كان 10)
 123 قم  37ش3( ته يب الته يب البن     11)
 7324 قم  502ش3( مي ان االعتمال لل هبأ 12)
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نمذذا هًن العلمذذاء م معذذون علذذى صذذ ة  وايتذذ  عذذن حذذعكة ف ذذم ل مذذ  هكهذذ  مذذن عحذذ  ن سذذنة  قذذال      
الميمونأ عن ه مم:"غنم  هسن من ي يى بذن سذعيم سذمعت  ي ول:ل مذ  حذعكة عحذ  ن سذنة لذم هكتذب 

 .(1)  ع ،ت  علي "ونن  إ ا نتب  عن من ه م غي ا حي ًا 
 . (2)وقال ابن المكا  :"إ ا اطتلف الناه فأ  ميت حعكة فنتاب غنم   نم بينهم"     
قذذذال عمذذذ و بذذذن العكذذذاه: نتبذذذ  عذذذن غنذذذم   ميهذذذ  نلذذذ  إال  ميهذذذ  عذذذن ابذذذن هبذذذأ  االطذذذتالف:-2     

هن غنذذذذذم ًا سذذذذذما منذذذذذ  كعذذذذذم  ع وكذذذذذة فذذذذذين عبذذذذذم الذذذذذ  من نهذذذذذانأ هن هكتذذذذذب عنذذذذذ   ذذذذذميت سذذذذذعيم وقذذذذذال:
 .(3)الطتالف"ا

ال اوي ه ة ويظه  من قذول عمذ و بذن العكذاه هن  م مذم بذن  عفذ  سذما سذعيم بذن  قال الكا ت:     
 هما سماع  من حعكة فص يي.وهللا هعلم . هبأ ع وكة كعم االطتالف 

 المن   بن      بن عبم هللا الب لأ الكوفأ.-     
 .(5)وقال ال هبأ:ه ة  (4) ن ا بن  كان فأ اله ا      
 . (6)م بول وقال ابن    :     
ط اج مسلم ل ميه  فذأ الصذ يي ال اوي فأ ه سن ه وال  صموق  قال الكا ت:      قذم ينذون مذن   وا 

 م ويات . كاب االنت اء من
مذذا  سذذنة  صذذ ابأ محذذهو  ي ذذال ل :يوسذذف هذذ ا ارمذذة  جريللر بللن عبللد هللا بللن جللابر البجلللي-     
 .(7)هذ وقي  كعمها51

 ة رجال اإلسناد ثقات.بقي-     
))))) ))))) 

ِ هيُّ الل ْي  َهْ َوُب َمْعَوً ا قاَل: َ ْوُف الل ْي  الَغذاب »)هذ( َوِفيِ        َهْ ذَوب  « هن  َ ُ ال َقاَل: َيا َ ُسوَل َّللا 
َ اَب اَل َمذْن َهَ ذاَب؛ رن  َمذا َهْي هْسَ   ِإَ اَكة. َنَما ُيَ اُل: هْطَوُ   ِمَن الط اَعة. وقياُه َه ا َهْن َيُنوَن ِمْن 

: َمْطَحذِ يُّ َنَأن ذُ  » َ اَم َعَلى الِفْع  الهُّاَلِهأ اَل ُيْبَنى ِمْنُ  هْفَع  ِمذْن َنذَ ا ِإال  ِفذأ هْ ذ ف َ ذاَءْ  َحذا    َقذاَل ال  
ذذم  َنطاَلذذ : َهْي َصذذاَ ْ  مُ  ْعو  بذذَوْ ن َفُعَلذذْ  كال،  ْسذذَتَ اَكة  َنَ ذذْوِلِهْم ِفذذأ َفِ يذذ  ِفذذأ الت ْ ذذمي  ِمذذْن َ اَبذذ  الذذم 

                                                 

 123 قم  37ش3( ته يب الته يب البن     1)
 7324 قم  502ش3 ( مي ان االعتمال لل هبأ2)
 162 قم  163ش1( هسامأ من  وى عنهم م مم بن إسماعي  البطا ي ربأ ه مم عبم هللا ال طان ال   انأ 3)
 5438 قم  420ش5( اله ا  البن  كان 4)
 5623 قم  235ش2( الكاحف لل هبأ 5)
 6886 قم  546ش1( ت   ب الته يب البن     6)
 317قم    133ش1( ت   ب الته يب البن     7)
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وَحِميم  نأن ُهما ِمْن َفُ   وَحذُمم  ولذْيه َ ِلذَ  كُمْسذَتْعَم . وَ ُ ذو  َهْن َيُنذوَن ِمذْن ُ ْبذُ  اْرَْ َض ِإَ ا َقَطْعَتهذا 
ي   َعَلى َمْعنى هْمَ،ى َمْعَوً   وهْنَفَ  ِإَلى َمَظانِّ اِرَ اَكة والَ بول  ( .1)«كالس 

 (82يث رقم )الحد
 قال ارمام هبو يعلى الموصلأ:     
َهَنا ُ َهْيذذ ٌ       َهَنا ِإْسذذَماِعيُ  ْبذذُن ِإْبذذَ اِهيَم  َهْطَبَ َنذذا َطاِلذذمٌ (2)"َ ذذم    َعذذْن َهِبذذأ ِقاَلَكذذَة  َعذذِن اْبذذِن (3)ال ذذ اء   َ ذذم 

ِ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل   َ ذذْوُف »َم َفَ ذذاَل: َهيُّ الل ْيذذِ  َهْ ذذَوُب َمْعذذَوً ا َقذذاَل: ُعَمذذَ   َقذذاَل: َنذذاَمى َ ُ ذذٌ  َ ُسذذوَل َّللا 
  .(4)«الل ْيِ  اآْلِط ِ 

 تخريج الحديث
مذن ط  ذق سذفيان الهذو ي عذن طالذم ال ذ اء  (6)والصذغي   (5)هط    الطب انأ فأ المع م اروسذط     

 ك  كاطتالف يسي .
 عن طالم ال  اء ك  كمهل .(7)بن المف، وهط    الطب انأ فأ المع م الكبي  من ط  ق كح       
 .(8)نما ولل ميت حاهم هط    الطب انأ من ط  ق عم و بن عكسة     
 .(9)ول  حاهم آط  هط    الح  ي ال   انأ من ط  ق ابن عكاه     

 دراسة رجال اإلسناد
ولذذم يذذ ن  ه ذذم مذذن العلمذذاء هنذذ   (10) َهُبذذو الُمَنذذاِ ِل الَكْصذذِ يُّ الَ ذذ  اُء ه ذذة ي سذذ  َخاِلللُد بللُن ِمْهللَرانَ -     

 .(11)ه س  عن هبأ قالكة
 

                                                 

 311ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي 1)
 2042 قم  217ش1(  هي  بن   ب بن حمام هبو طهيمة.ت   ب الته يب البن     2)
( ه ا النسكة إلى   و النع  وعملها  وهم  ماعة هما طالم بن مه ان ي ال إن  ما   ا نعال قط وال كاعها ولكن  3)

فأ ال  ا ين فنسب إليها  وننيت  هبو المنا ل  وي ال إن  نان ي له على منان   اء فنسب  ت وج ام ه  فن ل عليها
 35ش4إلى  ل . ارنساب للسمعانأ 

 5682 قم  48ش10( مسنم هبأ يعلى الموصلأ 4)
 3428 قم  730ش3( المع م اروسط للطب انأ 5)
 355 قم  222ش1( المع م الصغي  للطب انأ 6)
 14078 قم  238ش13للطب انأ ( المع م الكبي  7)
 128 قم  57ش1( المعاء للطب انأ 8)
 382 قم  285ش1( ت تيب ارمالأ الطميسية للح  ي 9)
 1680 قم  131ش1( ت   ب الته يب البن     10)
 163 قم  171ش1(  اما الت صي  للعال أ 11)
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 و ميه  هنا عن كص ي. (1)َما هَ اُا سما من اْلُكوِفّيين وهو م س  عن الكوفيين قال ه مم:      
 هذ.104ما  سنة  َهُبو ِقاَلَكَة   َعْبُد ّللاَِّ ْبُن َزْيَد اْلَبْصِري  -     
ُ ْ َعذَة  َسِمْعُ  َهَكذا قال ابن هبأ  اتم:  عبم هللا بن عم  ولم يسما من  (2)وهو ه ة نهي  ار سال     
ِ ْبِن ُعَم َ  َيُ وُل:  .(3)َهُبو ِقاَلَكَة َلْم َيْسَمْا ِمْن َعْبِم َّللا 
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-    

 الحكم على إسناد الحديث
نمذا  م يسما مذن عبذم هللا بذن عمذ  إسنام ال ميت ،عيف لو وم ان طا  فأ السنم  فأبو قالكة ل     

 هن   ميا المتاكعا  عن هبأ قالكة عن ابن عم .
))))) ))))) 

َماِء  َفِيَ ا ِكَطاِ ٍ  هْعَظَم ِمذَن الن ْسذ »َوِفأ َ ِميِت ِبَناء الكْعكة      الَ َواب:َصذْوُ  « فَسِمْعنا َ َواًكا ِمَن الس 
 .(4)الَ ْوب  َوُهَو اْنِ َ،اض الط اِ  ِ 

 (83الحديث رقم )
   م  هللا:إس اق بن  اهوي  قال ارمام       
َناَنذِ  اْلَكْعَكذُة َمْبِني ذًة ... و نذ  َهْطَبَ َنا َعْبُم ال    اِق  نا َمْعَمٌ   َعِن اْبِن ُطَهْيٍم  َعْن َهِبأ الطَُّفيِ  َقاَل:     

ِ َعذذ   َوَ ذذ    ذذميهًا مطذذواًل فذذأ بنذذاء الكعكذذة ..هذذم قذذال:".. َفَطَ َ ذذْ  ُقذذ َ  ذذوا ِإَلذذى َّللا  ْ ٌو َ ت ذذى َهتَذذُوا اْلَمَ ذذاَم َفَع ُّ
ال  َفَما َبَما  َلَ  َفاْفَعْ  َفَسذِمُعوا َ َوَاًكذا َفَ اُلوا: َ ب َنا َلْن ُنْ َ   ِإن َما َهَ ْمَنا َتْحِ  َف َبيِتَ  َوَتْ ِ يَنُ  َفِيْن َناَن َ ِلَ  َواِ 

َماِء َفِيَ ا هُ  ْم ِكَطاِ ٍ  هَْعَظُم ِمَن الن ْسِ   َهْسَوَم الظ ْهِ  َهْبَيَض اْلَكْطِن َوال ِّْ َلْيِن َفَغَ َ  ِكَمَطاِلِكِ  ِفأ َقَفا ِفأ الس 
َيْبُنوَنَها ِكِ َ اَ ِ   َعُلوااْلَ ي ِة َفاْنَطَلَق ِبَها َيُ  َُّها َساِقٌط َ َنُبَها َ ت ى اْنَطَلَق ِبَها َنْ َو َهْ َياٍم َفَهَمَمْتَها ُقَ ْ ٌو َو َ 

َماِء ِعْحذِ  َن ِ َ اًعذا َوَنذاَن الن ِبذأُّ َصذ ل ى هللُا َعَلْيذِ  اْلَواِمي َوَناَنْ  ُقَ ْ ٌو َتْ ِمُلَها َعَلى ِ َقاِبَها َفَ َفُعوُا ِفأ الس 
ُ  َعَلْيذذِ  َفذذَ َهَب َيَ،ذذُعَها َفَبذذَما َعْوَ تُذذُ  ِمذذْن َوَسذذل َم َبْيَنَمذذا ُهذذَو َيْ ِمذذُ  ِ َ ذذاَ ً  ِإْ  َسذذَ َط اْلَ َ ذذُ  َوَ،ذذاَقِ  الن ِمذذ َ 

ْ  َعْوَ َتَ  َوَناَن َبْيَن ُبْنَياِنَها َوَبْيَن َما ُهْنِ َل َعَلْيذِ  الذ ْنُ  َطْمذَه َعْحذَ َ  ِصَغِ  الن ِمَ ِ  َفُنوِمَي: َيا ُمَ م ُم  َطمِّ ِّ 
ذذا َنذذاَن َ ذذيُو اْلُ َصذْيِن ْبذذِن ُنَمْيذذ َبْيذذِ : َهْطَبَ ْتِنذذأ َسذَنًة  َفَلم  َبْيذِ  َقذذاَل اْبذذُن ال ُّ َم َتْ ِ  َ َهذا ِفذذأ َ َمذذِن اْبذذِن ال ُّ ٍ  َقذذم 

                                                 

 34ش1( ت فة الت صي  فأ  ن   وا  الم اسي  ربأ   عة 1)
 3333 قم  304ش1يب البن     ( ت   ب الته 2)
 173 قم  103ش1( الم اسي  البن هبأ  اتم 3)
 311ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  4)
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ِ َصذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َقذاَل:  َلذذْواَل َ َماهَذذُة َعْهذِم َقْوِمذذِ  ِكذذاْلُكْفِ  َلَهذَمْمُتَها َفذذِين ُهْم َتَ ُنذذوا »َعاِ َحذُة َهن  َ ُسذذوَل َّللا 
 .(1)«َعَة َهْ ُ ٍ  ِفأ اْلَ َ ِ  َقُصَ ْ  ِبِهِم الن َفَ ُة َواْلَطَحبُ ِمْنَها َسكْ 

 تخريج الحديث
 ك  هلفاظ مت ا بة. (2)معم  بن  احم  من ط  ق عبم ال  اق الصنعانأهط         
  عن معم  بن  احم ك  مطتص ًا.(3)وهط    ه مم من ط  ق عبم ال  اق الصنعانأ     
 كألفاظ مطتلفة. (5)و اب  بن عبم هللا (4)نم البطا ي من ط  ق عا حةولل ميت حاهم ع     

 دراسة رجال اإلسناد 
 .(6).سك   ت  مت معمر بن راشد األزدي-     
 والطالصة في  هن   ه ة.     
 .(7).سك   ت  مت عبد هللا بن عثمان بن خثيم-     
 الطالصة فأ ال اوي هن  صموق. :قال الكا ت     
 .(8)وهو ص ابأ  لي .سك   ت  مت  َهُبو الطفي    مر ْبن واثلةعا-     
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

 الحكم على إسناد الحديث
وال ذميت ي ت ذأ  إسنام ال ذميت  سذن لو ذوم  اٍو صذموق فيذ  وهذو عبذم هللا بذن عهمذان بذن طهذيم      

ص    من العلماء حعيب ار نؤوف وممن  كالحواهم إلى الص يي لغي ا  يت ل  حواهم عنم البطا ي 
 .(9)وعامل م حم

))))) ))))) 
 
 

                                                 

 1720 قم  333ش3مسنم إس اق بن  اهوي   (1)
 3106 قم  101ش5مصنف عبم ال  اق الصنعانأ  (2)
 23800 قم  218ش33( مسنم ه مم 3)
َة َوُبْنَياِنَها ( ص يي البطا ي   ال4)  1584 قم  146ش2 ج  َكاُب َفْ،ِ  َمن 
َة َوُبْنَياِنَها 5)  1582 قم  146ش2( ص يي البطا ي    ال ج َكاُب َفْ،ِ  َمن 
 (1( فأ ال ميت  قم )6)
 (41( فأ  ميت  قم )7)
 (41( فأ  ميت  قم )8)
 ا بت  يق مسنم ارمام ه مم و حعيب ار نؤوف وعامل م حم قام23800 قم  218ش33( مسنم ه مم 9)



172 
 

ب َعَلذذى الن ِبذذأِّ َصذذل ى َّللا ُ َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم ِبَ َ َفذذةِ »)ه( َوِفذذأ َ ذذِميِت َغذذْ و  ُهُ ذذم      َهْي « َوَهُبذذو َطْلَ ذذَة ُمَ ذذو 
 .(1)ُمَتّ ه َعَلي  َيِ ي  ِبَها. وُي ال للتُّ ه َهْيً،ا َ ْوَكة
 (84ديث رقم )الح

 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهَنا َهُبذذو َمْعَمذذ ٍ  َهَنا َعْبذذُم الذذَواِ تِ (2)"َ ذم  َهَنا َعْبذُم الَعِ  ذذ ِ (3)  َ ذذم  ذذا (4)  َ ذذم   َعذذْن َهَنذذٍه َ ِ،ذذَأ َّللا ُ َعْنذذُ   َقذذاَل: َلم 

 َعَلْيِ  َوَسل َم  َوَهُبو َطْلَ َة َبْيَن َيَمِي الن ِبأِّ َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َناَن َيْوُم ُهُ ٍم اْنَهَ َم الن اُه َعِن الن ِبأِّ َصل ى هللاُ 
ٌب ِكذذِ  َعَلْيذذِ  ِكَ َ َفذذٍة َلذُ   َوَنذذاَن َهُبذذو َطْلَ ذذَة َ ُ ذذاًل َ اِمًيذا َحذذِميَم الِ ذذمِّ    َيْنِسذذُ  َيْوَمِ ذذٍ  َقْوَسذذْيِن َهْو (5)َوَسذل َم ُمَ ذذوِّ

َفَأْحذَ َف الن ِبذأُّ َصذل ى « . اْنُحْ َها ِرَِبأ َطْلَ ذةَ »ِمَن الن ْبِ   َفَيُ وُل: (6)ُ ُ  َيُم ُّ َمَعُ  الَ ْعَكةُ َهاَلًها  َوَناَن ال   
ذذأ  الَ  ِ  ِكذذَأِبأ َهْنذذَ  َوُهمِّ ُيِصذذيُكَ   ُتْحذذِ ْف  هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َيْنُظذذُ  ِإَلذذى الَ ذذْوِم  َفَيُ ذذوُل َهُبذذو َطْلَ ذذَة: َيذذا َنِبذذأ  َّللا 

ن ُهَمذذذا  (8)  َوَلَ ذذذْم َ َهْيذذذُ  َعاِ َحذذذَة ِبْنذذذَ  َهِبذذذأ َكْنذذذٍ   َوُهم  ُسذذذَلْيمٍ (7)َسذذذْهٌم ِمذذذْن ِسذذذَهاِم الَ ذذذْوِم  َنْ ذذذِ ي ُموَن َنْ ذذذِ  َ  َواِ 
َ َتاِن  َهَ ى َطَمَم ُسوِقِهَما أ َهْفذَواِا الَ ذْوِم  هُذم  َتْ ِ َعذاِن    ُتْفِ َغاِنذِ  ِفذ(10)  ُتْنِ َ اِن الِ َ َب َعَلى ُمُتوِنِهَما(9)َلُمَحمِّ

                                                 

 311ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  1)
 3438 قم 315ش1( عبم هللا بن عم و هبو معم  الم عم المن  ي.ت   ب الته يب البن     2)
 4251 قم  367ش1( عبم الوا ت بن سعيم بن  نوان العنب ي.ت   ب الته يب البن     3)
 4102 قم  357ش1صهيب البنانأ.ت   ب الته يب البن     ( عبم الع    بن 4)
(5: ْن ُ ِوي ِكاْلَفْتِي َفُهَو الَممُّ والن    ِفأ الَ ْوه. النهاية فأ غ   ( ال مِّ ب ِإْن ُ وي ِكاْلَكْسِ  فُي  م ِكِ  َوَت  الَ ْوه  َواِ 

 21ش4ال ميت واره  البن ارهي  
َهاُم. النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  ( الَ ْعَكُة: الِكَنانة ال تأ تُ 6)  274ش1ْ ع  ِفيَها السِّ
ْم . النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  7)  ون  ي مون ن   :كمعنى هن  ي ف  اعاًل  274ش1( الن ْ ِ : ُهَو هَْعَلى الص 

صاك  ولم يصب النبأ صلى هللا علي  من نفس   ا اًل بين النبأ صلى هللا علي  وسلم وبين ارعماء في ا  اء السهم ه
 وسلم. 

( هم سليم بن  مل ان: وهأ هم هنه طامم  سول َّللا  صّلى َّللا  علي  وآل  وسّلم  احته   كننيتها واطتلف فأ 8)
اسمها  ف ي  سهلة  وقي   ميلة  وقي   ميهة  وقي  ملينة  وقي  الغميصاء هو الّ ميصاء.ارصاكة فأ تميي  الص اكة 

 403ش8    البن 
وُق  َ  ( َطَمَم ُسوِقِهَما:9) اِق َوالسُّ ْمُا ِكَفْتِي اْلُمْعَ َمِة َواْلُمْهَمَلِة َ ْمُا َطَمَمٍة َوِهَأ اْلَطاَلِطيُ  َوِقيَ  اْلَطَمَمُة َهْصُ  الس 

 362ش7َساٍق.فتي الكا ي البن     
َيْ فَ ان ِبَها َوْهكًا.النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  َهْي َيْ ِمالنها  و  ( تْنُ َ اِن  الِ َ ُب َعَلى ُمُتونهما:10)
 106ش5
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ذذْيُف ِمذذْن َيذذَمْي َهِبذذأ َطْلَ ذذةَ  ذذا َفَتْمَْلَِنَهذذا  هُذذم  َتِ يَ ذذاِن َفُتْفِ َغاِنذذِ  ِفذذأ َهْفذذَواِا الَ ذذْوِم  َوَلَ ذذْم َوَقذذَا الس  م  َتْيِن َواِ  ذذا َمذذ    ِإم 
 .(1)َهاَلًها"

 تخريج الحديث
 عذذن هبذذأ معمذذ  المن ذذ ي كذذ  كمهلذذ  (2)بذذن عبذذم الذذ  من الذذما مأهط  ذذ  مسذذلم مذذن ط  ذذق عبذذم هللا      

 ب  ام  نلمة "من النعاه".
 دراسة رجال اإلسناد

اجِ -       هذ. 224ما  سنة  َهُبو َمْعَمٍ  الُمْ َعُم الِمْنَ ِ يُّ الَكْصِ يُّ   َعْبُد هللِا بُن َعْمِرو بِن َأِبي الَحجَّ
 .(3)"قال ابن    :"ه ة هب   مأ كال م      
 رن ال ميت ال عالقة ل  ببمعت . هنا فأ ه ا ال ميت ال ي،   مي  كال م   :قال الكا ت     
 هذ.180ما  سنة  هبو عبيم  الكص ي   َعْبُد الَواِرِث بُن َسِعْيِد بِن َذْكَواَن الَعْنَبِري  -     

 وقم  مأ كال م . وهو ه ة هب         
ه ذة هبذ   مذأ كال ذم  ولذم يهبذ     عنذ   قذال ابذن   ذ  فذأ الت   ذب:البمعة لم تهبذ :قال الكا ت     
 وعلى ف ض اتهام  ب ل  فال ت، ا البمعة طالما هن   غي  ما  إليها.  (4)عن 
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-    

))))) ))))) 
َهَنذَ ا َ ذاَء ِفذأ ِ َواَيِتذِ . « َم ُ وهَذةهَصاب الن بأ  َصل ى َّللا ُ َعَلْيِ  َوَسذل  »)َ َوَت()ه( ِفأ َ ِميِت الت ِلب     

َواُب َطْوَكة َوِهَأ اْلَفاقة  وَسُت ن  ِفأ َكاِبَها  .(5)َقاُلوا: َوالص 
 (85الحديث رقم )

 لم أعثر على تخريج له. قال الباحث:
))))) ))))) 

ُل ُ ُمَعة ُ ّمع  كعم الممينة ِبُ َواَهى»َوِفيِ         .(6)لَكْ َ ْ نُهو اسم ِ ْصِن كا« َهو 
 الحديث رقم )*(

                                                 

ُ َعْنُ  1)  3811 قم  37ش5( ص يي البطا ي   المناقب َكاُب َمَناِقِب َهِبأ َطْلَ َة َ ِ،َأ َّللا 
َساِء َمَا ال َِّ اِل 2)  1811 قم  1443ش3( ص يي مسلم   ال هام والسي  َكاُب َغْ َوِ  النِّ
 3438 قم  315ش1( ت   ب الته يب البن    3)
 4251 قم  367ش1( ت   ب الته يب البن    4)
 311ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  5)
 311ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  6)
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 (1)الحديث سبقت دراسته     
))))) ))))) 

ْنَفاقذذًا. َقذذذاَل « إن  َهِبذذذأ ُي  ذذم َهْن َيْ تَذذذا  َمذذاِلأ») ذذو ()ه( ِفيذذِ        َهْي َيْسَتأِصذذُل  َوَيذذذْأِتَأ َعَلْيذذِ  هْطذذذ ًا وا 
: ُيْحذذِك  َهْن يُنذذون َمذذا  َنذذ ا ِمذذِن اْ ِتَيذذا  َواِلذذ ما َماَلذذ  َهن  مْ ذذّما  َمذذا َيْ تذذاُج ِإَلْيذذِ  ِفذذأ الن َف ذذة َحذذْأٌء اْلَطط ذذاِبأُّ

اُلذ  َنِهيٌ  اَل َيَسذُع  َماُلذ  إال  هْن َيْ تَذا  هْصذَل   َفَلذْم ُيذَ ّطص َلذُ  ِفذأ تَذْ   الن َف ذة َعَلْيذِ . َوَقذاَل َلذُ : هْنذ  ومَ 
َ ا َلذذْم يُنذذن َلذذَ  َمذذاٌل َوَنذذاَن َلذذَ  ِرَِبيذذَ . عَلذذى َمْعنذذى َهن ذذُ  ِإَ ا اْ تَذذاج ِإَلذذى َمالذذ   هَطذذَ  ِمْنذذ  َقذذْمَ  ال اَ ذذة  َواِ 

ذا َهْن َيُنذوَن ه اَم ِكذِ  إكاَ ذة َمالذ  َلذُ  َ ت ذى َيْ َتاَ ذ  َوَيذْأِتَأ عَ  ليذ  َنْسب َل َمذ  َهْن َتْكَتسذب وُتْنفذَق َعَلْيذِ   فأم 
َوَّللا ُ هَْعَلذذُم. واالْ ِتَيذذا  ِمذذَن الَ اِ َ ذذة: َوِهذذَأ اآلَفذذُة ال ِتذذأ ُتْهِلذذ   إْسذذَ افًا وَتْبذذ ي ًا َفذذال هْعَلذذم هَ ذذمًا َ َهذذَب ِإَلْيذذِ .

 الهَِّماَ  وارْموال وَتْسَتأِصُلها  ون ُّ ُمِصيَكة َعِظيَمٍة وِفْتَنٍة ُمِبيَ  : َ اِ َ ة  والَ ْما َ َواِ ي.
 .(2)َكُهمْ وَ اَ ُهم َيُ وُ هم َ ْوً ا: ِإَ ا َغِحَيُهم كالَ واِ ي َوهَْهلَ 

 (86الحديث رقم )
 قال ارمام ابن ما     م  هللا:     
َهَنا ُيوُسُف ْبُن ِإْسَ اَق  َعْن ُمَ م        َهَنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَه َقاَل: َ م  َهَنا ِهَحاُم ْبُن َعم اٍ  َقاَل:َ م  ِم ْبِن "َ م 

ِ  َهن   ن  َهِبذذأ ُيِ  ذذُم َهْن  اْلُمْنَنذذِمِ   َعذذْن َ ذذاِبِ  ْبذذِن َعْبذذِم َّللا  ِ ِإن  ِلذذأ َمذذااًل َوَوَلذذًما  َواِ  َ ُ ذذاًل َقذذاَل: َيذذا َ ُسذذوَل َّللا 
 .(3)«َهْنَ  َوَماُلَ  ِرَِبي َ »َيْ َتاَ  َماِلأ  َفَ اَل:

 تخريج الحديث
 عن هحام بن عما  ك  كمهل . (4)هط    الطب انأ من ط  ق م مم بن هبأ   عة     
 ن ط  ق عم و بن حعيب عن هبي  عن  ما بن وا.ولل ميت حاهم م     
 .(9)والبيه أ  (8)وابن الم  ئ   (7)والط اوي   (6)وابن ال ا وم  (5)وه ا الحاهم هط    ه مم     

                                                 

 (24( فأ  ميت  قم)1)
 312ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  2)
 2231 قم  763ش2( سنن ابن ما     الت ا ا  َكاُب َما ِلل  ُ ِ  ِمْن َماِل َوَلِمِا 3)
 6728 قم  13ش7( المع م اروسط للطب انأ 4)
 6678 قم  261ش11( مسنم ه مم 5)
 335 قم  243ش1( المنت ى البن ال ا وم 6)
 6151 قم  158ش4( ح   معانأ اآلها  للط اوي 7)
 6728 قم  13ش7( مع م ابن م  ئ 8)
 مع فة السنن واآلها  15748 قم  783ش7 السنن الكب ى للبيه أ  2836 قم  131ش3( السنن الصغ ى للبيه أ 9)

 15536 قم  300ش11للبيه أ 
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 .(1)نما ولل ميت حاهم آط  هط    ابن كح ان من ط  ق سم   بن  نمب كمهل      
 دراسة رجال اإلسناد

َلِمأُّ   ُنَصْيِر بِن َمْيَسَرَة بِن َأَبانٍ ِهَشاُم بُن َعمَّاِر بِن -      ما  سنة  َوُيَ اُل: الظ َفِ يُّ -َهُبو الَوِلْيِم السُّ
 وقي  كعم  ل . هذ 245
   (4)"هحام بن عما  وليه كالك وب وقال م  :  (3)وقال م  :"َنيٌِّه َنيٌِّه"  (2)وه   ابن معين     

وقال ال هبأ:"ه ة منه  َلُ    (6)و ن ا ابن  كان فأ اله ا  (5)و ن ا الع لأ فأ ه ات   وقال:"صموق""
 .(7)َما ُينن "

 .(8)"ال والي أ:"ما نان فأ المنيا مهل  وقال عبمان     
 .(9)وقال هبو   عة ال ا ي:"من فات  هحام بن عما  ي تاج هن ين ل فأ عح   آالف  ميت"     
هبذذذذذذو  وقذذذذذذال  (11)نأ:"صذذذذذذموق نبيذذذذذذ  الم ذذذذذذ "وقذذذذذذال الما قط  (10)النسذذذذذذا أ:"ال كذذذذذذأه كذذذذذذ " وقذذذذذذال     

 .(13)وقال مسلمة:" تكلم في  وهو  ا   ال ميت صموق"  (12) اتم:"صموق"
 قم ُهط  على هحام بن عما  عم  همو : :قال الكا ت     
ونسذذب إليذذ   لذذ  هبذذو  ذذاتم قال:"لمذذا نبذذ  هحذذام تغيذذ  فنلمذذا مفذذا إليذذ  قذذ ها  التل ذذين واالطذذتالف:-1    

َوَقذال َهُبذو َكْنذ  اِرسذماعيلأ  َعذْن َعبذم هللا   (14)ونذان قذميماً هصذي نذان ي ذ ه مذن نتاكذ "ونلما ل ن تل ذن 
حذذأء  مذذا نذذان مذذن  ميهذذ  ونذذان  ُيَل  ذذُن  ونذذان ُيَل  ذذُن نذذ ابذذن م مذذم بذذن سذذيا : نذذان هحذذام بذذن عمذذا  

ينما إهمذ  َعَلذى ي ول:هنا قم هط    ه ا ار اميت ص ا ًا  َوَقال هللا تعالى:)فمن بمل  كعم ما سمع  ف
                                                 

 333 قم  148ش1( همالأ ابن كح ان 1)
 513 قم  337ش1( سؤاال  ابن ال نيم ربأ  ن  ا ي يى بن معين 2)
 255 قم  66ش3بأ  اتم ( ال    والتعمي  البن ه3)
 6586 قم  247ش30( ته يب الكمال للم ي 4)
 1741 قم  453ش1( اله ا  للع لأ 5)
 16176 قم  233ش3( اله ا  البن  كان 6)
 6755 قم  711ش2( المغنأ فأ ال،عفاء لل هبأ 7)
 458 قم  30ش2( ت ن   ال فاظ لل هبأ 8)
 740 قم  348ش3( ال،عفاء ربأ   عة 9)
 113 قم  63ش1النسا أ  ( محيطة10)
 507 قم  281ش1( سؤاال  ال اكم للما  قطنأ 11)
 255 قم  67ش3( ال    والتعمي  البن ابأ  اتم 12)
 4353 قم  152ش12( إكمال ته يب الكمال فأ هسماء ال  ال لمغلطاي 13)
 255 قم  67ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 14)
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  ونان يأط  َعَلى نذ  و قتذين م همذًا ويحذا ف وي ذول:إن نذان الطذط مقي ذًا فلذيه بينذأ (1)ال ين يبملون (
ن ننذ  ال ت فذظ فذال تل ذن  وبين المقيق عم   ونان ي ول:و ا  هنأ قل  ل :إن نن  ت فظ ف مت  وا 

أ كعذم سذاعة: إن ننذ  تحذتهأ هن ما يل ن  فذاطتلط مذن  ا  َوَقال:هنذا هعذ ف هذ ا ار اميذت هم قذال لذ
تعلذذم فأمطذذ  إسذذنامًا ِفذذأ حذذأء  فتف ذذم  ارسذذانيم التذذأ فيهذذا قليذذ  ا،ذذط اب  ف علذذ  هسذذأل  عنهذذا فنذذان 

 .(2)يم  فيها يع فها
 .(3)"وقال ال  ا :"آفت  هن   بما ل ن ه اميت فتل نها     
والذى  ما  ميه  ال ميم فهو ص يي ه ال ا ي فأ  ل  هن   لما نب  صا  يل ن فيتل ن  :قال الكا ت     

  منذ  لذم يتميذ  وسذما  ابذن ما ذ  (4) ل  هحا  ابن     قال:"نب  فصا  يتل ن ف ميهذ  ال ذميم هصذي"
 ولكن ابن ما   هعلم كحيط  فال يطفى علي  اطتالط .  فأ نتب المطتلطين

 هن ينب  و ل ن. وهأ م مولة على هن ها من م ويات  قب  وقم  وى ل  البطا ي فأ الص يي      
:"ع مذذذ   مانذذذًا هن همسذذذ  عذذذن  ذذذميت هحذذذام رنذذذ  نذذذان يبيذذذا (5)بيذذذا ال ذذذميت: قذذذال ابذذذن وا  -2     

 .(7)  وقال صالي بن م مم:"نان يأط  على ال ميت وال ي مت ما لم يأط "(6)ال ميت"
 .(8)ه ا مسألة طالفية بين العلماء بين م و  ومعا ض قال الكا ت:     

                                                 

 181( سو   الك    آية:1)
 6586 قم  250ش30كمال للم ي ( ته يب ال2)
 4353 قم  152ش12( إكمال ته يب الكمال لمغلطاي 3)
 7303 قم  573ش1( ت   ب الته يب البن     4)
ْأِن  َلُ  ِ  ْ 5) ُم ْبُن ُمْسِلِم ْبِن َواَ َ  ال  اِ يُّ ِهَ ٌة َمْحُهوٌ  َعاِلٌم ِبَهَ ا الح  ِ ُمَ م  اْلِعَ اِق  َواْ َتَ َ  ِإَلى  َلَتاِن ِإَلى( َهُبو َعْبِم َّللا 

اِم  َ َوى َعْنُ  اْلِكَكاُ   َوُيْنِهُ  َعْنُ  اْبُن َهِبأ َ اِتٍم َوَهْقَ اُنُ .ار حام فأ مع فة ع َلى الح  لماء ال ميت ربأ علأ اْلِ َ اِ   َواِ 
 676ش2ال  و نأ 

 38 قم  426ش11( سي  هعالم النكالء لل هبأ 6)
 6586 قم  243ش30ي ( ته يب الكمال للم  7)
ِة اْلَ ِميِت  ( قال ابن الصال  فأ م ممت : َمْن َهَطَ  َعَلى الت ْ ِميِت َهْ ً ا َمَنَا َ ِلَ  ِمْن َقُبوِل ِ َواَيِتِ  ِعْنَم َقْوٍم ِمْن 8) َهِ م 

ُت ِكا ِت ُيَ مِّ ْرَْ ِ   َفَ اَل:"اَل ُيْنَتُب َعْنُ  "  َوَعْن َهْ َمَم ْبِن َ ْنَبٍ   َوَهِبأ ُ وِّ َنا َعْن ِإْسَ اَق ْبِن ِإْبَ اِهيَم َهن ُ  ُسِ َ  َعِن اْلُمَ مِّ
 َ اِتٍم ال  اِ يِّ َنْ ُو َ ِلَ .

َص َهُبو ُنَعْيٍم اْلَفْ،ُ  ْبُن ُمَنْيٍن  َوَعِلأُّ ْبُن َعْبِم اْلَعِ  ِ  اْلَمنِّأُّ َوآَطُ وَن ِفأ َهْطِ  اْلِعوَ  ْ ِميِت َوَ ِلَ  َحِبيٌ  ِض َعَلى الت  َوَتَ ط 
  َوالظ نُّ ُيَساُء ِكَفاِعِلِ  ِإال  َهْن ِكَأْطِ  اْرُْ َ ِ  َعَلى َتْعِليِم اْلُ ْ آِن َوَنْ ِوِا  َغْيَ  َهن  ِفأ َهَ ا ِمْن َ ْيُت اْلُعْ ُف َطْ ًما ِلْلُمُ وَء ِ 

ْمَعاِنأِّ َهن  َهَكا َيْ َتِ َن َ ِلَ  ِكُعْ ٍ  َيْنِفأ َ ِلَ  َعْنُ   َنِمْهِ  مَ  ْيُخ َهُبو اْلُمَظف ِ   َعْن َهِبيِ  اْلَ اِفِظ َهِبأ َسْعٍم الس  َهِنيِ  الح  ا َ م 
يْ  ِمأ  َ َنَ  َهن  َهَكا اْلُ َسْيِن ْبَن الن ُ وِ  َفَعَ  َ ِلَ   ِرَن  الح  ال  َم ْبَن َناِصٍ  الس  يَ اِ ي  َهْفَتاُا ِبَ َواِ  َخ َهَكا ِإْسَ اَق ااْلَفْ،ِ  ُمَ م  لحِّ
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 إال إ ا تبين اطتالط  فأ  واية فين  ين ل عن م  ة اله ة.  ال اوي ه ة :تقال الكا       
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

 الحكم على إسناد الحديث
 . (1)وممن ص    من العلماء ارلكانأ إسنام ال ميت ص يي رن  ميا  وات  ه ا       

))))) ))))) 
نين َوَوَ،ا الَ َواِ يَهن ُ  نَ »)ه( َواْلَ ِميُت اآْلَطُ        وهَمَ  بَوْ،ا »َوِفأ ِ َواَيٍة « َهى َعْن َبْيا السِّ

َهَ ا هْم  َنْمب واْسِتْ كاب ِعْنَم َعام ِة اْلُفَ َهاِء  اَل همُ  وُ وب. َوَقاَل َهْ َمُم َوَ َماَعٌة ِمْن « الَ َواِ ي
َوَقاَل َماِلٌ : ُيو،ا ِفأ الهُُّلِت َفَصاِعًما: َهْي ِإَ ا َهْصَ اِب اْلَ ِميِت: ُهَو الِ ٌم  ُيوَ،ا كَ ْم  َما َهَل . 

ْن َناَنْ  َهْكَهَ  َفِمْن َماِل اْلَكاِ اِ   .(2) َناَنِ  الَ اِ َ ة ُموَن الهُّلت َفُهَو ِمْن َماِل المْحتِ ي  َواِ 
 (87الحديث رقم )

 الراوية األولى: 
 قال ارمام هبو ماوم   م  هللا:     
هَ       َهَنا ُسذْفَياُن  َعذْن ُ َمْيذٍم اْرَْعذَ ِج  َعذْن ُسذَلْيَمانَ "َ م   َنا َهْ َمذُم ْبذُن َ ْنَبذٍ   َوَيْ َيذى ْبذُن َمِعذيٍن  َقذااَل: َ ذم 

 :ِ ذذِنيَن  »اْبذذِن َعِتيذذٍق  َعذذْن َ ذذاِبِ  ْبذذِن َعْبذذِم َّللا  َوَوَ،ذذَا َهن  الن ِبذذأ  َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َنَهذذى َعذذْن َبْيذذِا السِّ
 .(3)«اْلَ َواِ يَ 

 تخريج الحديث
 .(4)هط    ه مم من ط  ق سفيان بن عيينة ك  كمهل      

 دراسة رجال اإلسناد

                                                                                                                                                 

 هَْعَلُم. مع فة هنوا  علوم َهْطِ  اْرُْ َ ِ  َعَلى الت ْ ِميِت؛ ِرَن  َهْصَ اَب اْلَ ِميِت َناُنوا َيْمَنُعوَنُ  َعِن اْلَكْسِب ِلِعَياِلِ   َوَّللا ُ 
 118ش1ال ميت البن الصال  

 2231 قم  763ش2ُ ِ  ِمْن َماِل َوَلِمِا ( سنن ابن ما     الت ا ا  َكاُب َما ِلل   1)
 312ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  2)
ِنيَن 3) هو هن يبيا ال    ما تهم ا النطلة  . بيا السنين:3374 قم  254ش3( سنن هبأ ماوم   البيو  َكاٌب ِفأ َبْيِا السِّ

ه  منها  وه ا غم  رن  يبيا حي َا غي  مو وم وال مطلوق  ال الع م هو النطال  كأعيانها سنين هالهًا هو ه بعًا هو هك
وال يم ي ه  ينون  ل  هم ال وه  يتم النط  هم ال وه ا فأ بيو  ارعيان  فأما فأ بيو  الصفا  فهو  ا   مه  هن 

ي  غالكًا و وما يسلف فأ الحأء إلى هالت سنين هو ه با هو هكه  ما مام  المم  معلومة إ ا نان الحأء المسلف ف
عنم وق  م   السلف. ال وا ي:هى اآلفا  التأ تصيب الهما  فتهلكها  ي ال  ا هم المه  ي و هم وا تا هم ال مان 

 86ش3إ ا هصابهم كمن وا عظيم. معالم السنن للططابأ 
 14320 قم  221ش22( مسنم ه مم 4)
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 .(1)سك   ت  مت  سفيان بن عيينة-     
 والطالصة في  هن   ه ة.      
 هذ.130ما  سنة  هبو صفوان ال ا ئ ارسمي   حميد بن قيس األعرج المكي-     
وقذذذذال   (5)  وه مذذذذم(4)هبذذذذ " وقذذذذال مذذذذ  :  (3)  وابذذذذن معذذذذين(2)ه ذذذذ  ابذذذذن سذذذذعم و ام نهيذذذذ  ال ذذذذميت"و      

  (10)ويع ذوب بذن سذفيان  (9)وهبذو   عذة (8)والع لذأ  (7)والبطذا ي   (6)م  :ليه هو كال وي فذأ ال ذميت"
 .(12)وهبو ماوم  (11)وهبو   عة الممح أ

 . (13)ي ه ب إلأ  من "وقال هبو  اتم:"منأ ليه ك  كأه وابن هبأ ن ي     
 :"ليه ك  كأه".(15)وابن     (14)وقال النسا أ     
وينفذذأ مذذا قالذذ  فيذذ  ابذذن عذذمي   يذذت هن  غالذذب العلمذذاء علذذى توهي ذذ   الذذ اوي ه ذذة  :قذذال الكا ذذت     

ن ما يذؤتى مذا ي ذا فذأ  ميهذ  مذن ارننذا  مذن  هذة مذن يذ وي عنذ   قال:"َوهو عنمي ال كأه ك ميه   واِ 
عن  مال  وناهيذ  كذ  صذمقًا إ ا  وى عنذ  مهذ  مالذ  فذين ه مذم وي يذى قذاال ال نكذالأ هن ال وقم  وى 

 .(16)نسأل َعم ن  وى عن  مال "
 وي ال ابن عتي  وهو وهم.  (17)من ال اكعة  سليمان بن عتيق حجازي -     

                                                 

 (3( ت    ميت  قم )1)
 1537  قم 33ش6( الطك ا  الكب ى البن سعم 2)
 846 قم  481ش1( سؤاال  ال نيم البن معين 3)
 80 قم  47ش3( ته يب الته يب البن     4)
 215 قم  223ش1( سؤاال  هبأ ماوم لإلمام ه مم 5)
 808 قم  338ش1( العل  ومع فة ال  ال لإلمام ه مم 6)
 80 قم  47ش3( ته يب الته يب البن     7)
 342 قم  135ش1( اله ا  للع لأ 8)
 1001 قم  228ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 9)
 80 قم  47ش3( ته يب الته يب البن     10)
 1535 قم  387ش7( ته يب الكمال للم ي  11)
 1535 قم  387ش7( ته يب الكمال للم ي  12)
 1001 قم  228ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 13)
 80 قم  47ش3( ته يب الته يب البن     14)
 1556 قم  182ش1  ب الته يب البن     ( ت 15)
 435 قم  73ش3( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 16)
  2533 قم  253ش1( وقي  ابن عتي  وقال ابن    :من قال  ل  ف م وهم.ت   ب الته يب البن     17)
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 .(3)وقال ال هبأ:"ه ة"  (2)  و ن ا ابن  كان فأ اله ا (1)قال النسا أ:" ه ة"     
 .(5)وقال ابن عبم الب :"ال ي تج كما تف م ك "  (4)وقال البطا ي:"ال يصي  ميه "     
 .(6)وقال ابن    :"صموق"     
ن وه ا ال ميت وا ذم مذ وقم هط ج ل  مسلم فأ الص يي هالهة ه اميت  ال اوي ه ة  :قال الباحث     

 يسي ًا عن ه ا ال واية. ه ا الهالهة ولكن كاطتالف
 ية رجال اإلسناد ثقات.بق-    

 الحكم على إسناد الحديث
 .(7)وممن ص    من العلماء ارلكانأ إسنام ال ميت ص يي رن  ميا  وات  من اله ا       

))))) ))))) 
 الراوية الثانية:     
 قال ارمام مسلم   م  هللا:     
ْبذذَ اِهيُم ْبذذُن مِ       َهَنا ِكْحذذُ  ْبذذُن اْلَ َنذذِم  َواِ  َهَنا "َ ذذم  يَنذذاٍ   َوَعْبذذُم اْلَ ك ذذاِ  ْبذذُن اْلَعذذاَلِء  َوالل ْفذذُظ ِلِكْحذذٍ   َقذذاُلوا: َ ذذم 

َهن  الن ِبذأ  َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  »ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنذَة  َعذْن ُ َمْيذٍم اْرَْعذَ ِج  َعذْن ُسذَلْيَماَن ْبذِن َعِتيذٍق  َعذْن َ ذاِبٍ   
 .(8)«َ َواِ يِ َوَسل َم َهَمَ  ِبَوْ،ِا الْ 

 تخريج الحديث
 ال ميت انف م بتط     مسلم مون البطا ي.     

 دراسة رجال اإلسناد
 هذ.248ما  سنة  هبو كن  الكص ي   عبد الجبار بن العالء بن عبد الجبار العطار-    
 
 
 

                                                 

 2543 قم  41ش12( ته يب الكمال للم ي 1)
 3026 قم  305ش4( اله ا  البن  كان 2)
 2116 قم  462ش1حف لل هبأ ( الكا3)
 353 قم  210ش4( ته يب الته يب البن     4)
  22ش6( التمهيم البن عبم الب  5)
 2533 قم  253ش1( ت   ب الته يب البن     6)
ِنيَن 7)  3374 قم  254ش3( سنن هبأ ماوم   البيو  َكاٌب ِفأ َبْيِا السِّ
 1554 قم  1131ش3ِي ( ص يي مسلم   المساقا  َكاُب َوْ،ِا اْلَ َوا ِ 8)
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وقذال: نذان     و ن ا ابن  كذان فذأ اله ذا (3)وقال م  :"ال كأه ك "  (2)النسا أو   (1)الع لأ وه       
 .(5)وال هبأ  (4)مت نا
  وقذذال (7)  وقذذال هبذذو  اتم:"صذذالي ال ذذميت"(6)وقذذال ه مذذم:"  هيتذذ  عنذذم ابذذن عيينذذة  سذذن ارطذذ "     

 .(8)م  :"حيخ
 .(9)وقال ابن    :"ال كأه ك "     
 وقم  وى ل  مسلم فأ ه ا ال ميت م  ونًا كغي ا. ال اوي ه ة قال الكا ت:     
 والطالصة في  هن   ه ة. .(10)سك   ت  مت  ن عيينةسفيان ب-     
 وهو ه ة. .(11)سك   ت  مت  حميد بن قيس األعرج-     
 .وهو ه ة.(12)سك   ت  مت  سليمان بن عتيق حجازي -     
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-    

))))) ))))) 
َ اِف       ِهَأ َ ْما َهْ َوام  وَهْ َوام َ ْمُا « اِو م الطْي َوِمْنُهْم َمْن َيُمّ  نَأ َ »)ه( َوِمْنُ  َ ِميُت الصِّ
 .(13)َ َوام

 (88الحديث رقم )
 قال ارمام البطا ي   م  هللا:       
َهَنا الل ْيُت ْبُن َسْعٍم  َعْن َطاِلِم ْبِن َيِ  َم  َعذْن َسذِعيِم ْبذِن َهِبذأ ِهذالَ       َهَنا َيْ َيى ْبُن ُكَنْيٍ   َ م  ٍل  َعذْن "َ م 

ِ َهذْ  َنذَ ى َ ب َنذا َيذْومَ  َ   الِ َياَمذِةا ْ ٍم  َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍ   َعْن َهِبأ َسِعيٍم الُطْمِ يِّ  َقذاَل: ُقْلَنذا َيذا َ ُسذوَل َّللا 
                                                 

 313 قم  285ش1( اله ا  للع لأ 1)
 3636 قم  333ش16( ته يب الكمال للم ي 2)
 188 قم  73ش1( محيطة النسا أ 3)
 14181 قم  418ش8( اله ا  البن  كان 4)
 83 قم  401ش11( سي  هعالم النكالء لل هبأ 5)
 212 قم  104ش6( ته يب الته يب البن     6)
 172 قم  32ش6تعمي  البن هبأ  اتم ( ال    وال7)
 3636 قم  333ش16( ته يب الكمال للم ي 8)
 3743 قم  332ش1( ت   ب الته يب البن     9)
 (3( ت    ميت  قم )10)
 (ال واية ارولى 87( ت    ميت  قم )11)
 (ال واية ارولى87( ت    ميت  قم )12)
 312ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن االهي  13)
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ْمِه َوالَ َمِ  ِإَ ا َناَنْ  َصْ ًواا»َقاَل:  ْم اَل ُتَ،ذاُ وَن َفذِين نُ »  ُقْلَنا: اَل  َقاَل: « َهْ  ُتَ،اُ وَن ِفأ ُ ْؤَيِة الح 
ِفأ ُ ْؤَيِة َ بُِّنْم َيْوَمِ ٍ   ِإال  َنَما ُتَ،اُ وَن ِفأ ُ ْؤَ ِتِهَما..و ن   ميهًا مطواًل يبين نيف يمذ  المذؤمن علذى 

 .(1)ال س  إلى هن قال:"الُمْؤِمُن َعَلْيَها َنالط ْ ِف َوَناْلَبْ ِق َوَنال ِّ ِي  َوَنَأَ اِو ِم الَطْيِ ..."
 الحديثتخريج 

 عن   م بن هسلم ك  كألفاظ مطتلفة.  (2)هط    مسلم من ط  ق  فص بن ميس       
 دراسة رجال اإلسناد

 هذ.231َهُبو َ َنِ   ا الُ َ ِحأُّ  َمْواَلُهْم الِمْصِ يُّ  ما  سنة  َيْحَيى بُن َعْبِد هللِا بِن ُبَكْيٍر الَمْخُزْوِمي  -    
ووه ذذ  ابذذن   (4)وقذذال الطليلأ:نذذان ه ذذة وتفذذ م عذذن مالذذ  كأ اميذذت"  (3)  نذذ ا ابذذن  كذذان فذذأ اله ذذا     
 .(5)قانا
وقذال م  :"سذما ي يذى بذن  وقال ابن معين:" هبذو صذالي هكهذ  نتكذا وي يذى بذن كنيذ  ه فذظ منذ "      

كني  الموطأ كع ض  بيب ناتب الليت ونان ح  ع ض نان ي  ه على مالذ  ططذوف النذاه ويصذفي 
 .(6)لنأ عن  هه  مص  ف ل : ليه كحأء"و قتين هالهة وسأ

 .(7)وقال ال هبأ:"صموق" وقال السا أ:"هو صموق  وى عن الليت فأكه "      
  (9)وقذال النسا أ:"،ذعيف"  (8)وقال هبو  اتم:"ينتب  ميه  وال ي تج كذ  ونذان يفهذم هذ ا الحذأن"     

 . (10)وقال فأ مو،ا آط :"ليه به ة"
تكلم فيذذ  رن سذذماع  مذذن مالذذ  إنمذذا نذذان كعذذ ض  بيذذب وعذذ ض  بيذذب وقذذال مسذذلمة بذذن قاسذذم:"     

 .(11)عنمهم ،عيف"

                                                 

ِ َتَعاَلى: ُِوُ وٌا َيْوَمِ ٍ  َناِ،َ ٌ  ِإَلى َ بَِّها َناِظَ ٌ { ]ال يامة: 1)  قم  123ش3[ 23( ص يي البطا ي   التو يم َكاُب َقْوِل َّللا 
7433 

ْؤَيِة 2)  183 قم  167ش1( ص يي مسلم   اريمان َكاُب َمْعِ َفِة َطِ  ِق ال ُّ
 16333 قم  262ش3( اله ا  البن  كان 3)
 388 قم  238ش11( ته يب الته يب البن     4)
 388 قم  238ش11( ته يب الته يب البن     5)
 5153 قم  336ش12( إكمال ته يب الكمال لمغلطاي 6)
 210 قم  612ش10( سي  هعالم النكالء لل هبأ 7)
 682 قم  165ش3( ال    والتعمي  البن هبأ     8)
 624 قم  107ش1( ال،عفاء والمت ونون للنسا أ 9)
 6858 قم  403ش31( ته يب الكمال للم ي 10)
 5153 قم  336ش12( إكمال ته يب الكمال لمغلطاي 11)
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قال ابن عمي:"نان  ا  الليت بذن سذعم وهذو ههبذ   وطاصة فأ الليت  ال اوي ه ة  :قال الكا ت     
ء رنذ  سذما الموطذأ مذن وسماع  من مال  فيذ  حذأ  (1)الناه في  وعنما عن الليت ما ليه عنم ه م"

 وهو ههب  الناه في . وفأ ه ا ال ميت ي وي عن الليت   و بيب ،عيف    بيب ق اء
ذذا ت،ذذعيف النسذذا أ لذذ        ف ذذم تع ذذب  لذذ  الذذ هبأ و م عليذذ  قال:"ُقْلُ :َنذذاَن َغِ ْ ذذَ  الِعْلذذِم  َعاِ فذذًا  هم 

َفُ  َوَهَ ا ِكالَ ِمْيِت َوَهي اِم الن اِه  َكِصْي ًا ِكالَفْتَوى  َصاِمقًا  َميِّنًا  َوَما َهمْ  ِ ي َمذا اَلَ  ِللن َسذاِ أِّ ِمْنذُ  َ ت ذى َ،ذع 
ْيَطاِن  َوَما َعِلمُ  َلُ  َ ِمْيهًا ُمْنَن ًا َ ت ى ُهوِ َماُ   .(2)َ ْ ٌ  َمْ ُمْوٌم  َفَ ْم اْ َتج  ِكِ  الح 

 .هذ133ذوقي   ه135ما  سنة  هبو العالء المص ي  موالهم  سعيد بن أبي هالل الليثي-     
وابذذن   (8)والططيذذب  (7)والبيه ذذأ  (6)والذذما قطنأ  (5)وابذذن ط  مذذة  (4)والع لذذأ  (3)وه ذذ  ابذذن سذذعم     

 .(10)وال هبأ  (9)عبم الب 
وقذذال السذذا أ:" صذذموق نذذان ه مذذم ي ذذول مذذا هم ي هي حذذأء:   (11)وقذذال هبذذو  ذذاتم ال كذذأه كذذ "     

 .(12)يطلط فأ ار اميت"
 .(13)ول: لم يسما سعيم من هبأ سلمة بن عبم ال  من"وقال ابن هبأ  اتم:"هبأ ي      

 .(14)وقال ابن   م:" ليه كال وي"     
 
 

                                                 

 1466 قم  1213ش3( التعمي  والت   ي للكا أ 1)
 210 قم  614ش10( سي  هعالم النكالء لل هبأ 2)
  4062 قم  356ش7( الطك ا  الكب ى البن سعم 3)
 566قم    183ش1( اله ا  للع لأ 4)
 44 قم  43ش1(  ن  ال ه  كالكسملة مطتص ًا للططيب الكغمامي 5)
 13 قم 468ش1( الكواكب الني ا  البن الكيال 6)
 1555 قم  408ش1( الت فة اللطيفة فأ تا  خ الممينة الح  فة لحمه المين السطاوي 7)
 2025 قم  364ش5( إكمال ته يب الكمال لمغلطاي 8)
 32 قم  247ش1لب  ( ارنصاف البن عبم ا9)
 3230 قم  162ش2( مي ان االعتمال لل هبأ 10)
 301 قم  71ش4( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 11)
  قال الحيخ  مام ارنصا ي  كعم هن ن   نالم السا أ وابن   م: 153 قم  35ش4( ته يب الته يب البن     12)

 13 قم 468ش1كواكب الني ا  البن الكيال وقم تكا ابن   م فأ ت،عيف  ارلكانأ ولم يصب فأ  ل . ال
 153 قم  35ش4( ته يب الته يب البن     13)
 3230 قم  162ش2( مي ان االعتمال لل هبأ 14)
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قلذ  و ميهذ  عذن  ذاب  هو ما البطذا ي معل ذًا متاكعذة ووصذل  الت مذ ي وقال:هذ ا  وقال ابن    :     
 .(1)م س  سعيم بن هبأ هالل لم يم    اب ًا"

علق  أ عن ه مم:"ما هم ي هي حئ  يطلط فأ ار اميت" وقول السا  ال اوي ه ة  قال الكا ت:     
نمذا تذمل علذى ،ذعف مطلذق  ه ا العكذا   ال تعنذأ هن ذ  قذم اطذتلط  عليها كحا  عوام قال: وه مذم إن  وا 

 .(2)صي عن  ه ا ال سلف ل  فأ  ل  وال طلف
رمذذام ه مذذم همذذا قذذول ابذذن  ذذ م لذذيه كذذال وي ف ذذم تع كذذ  ابذذن   ذذ  قذذال:" ولعلذذ  اعتمذذم علذذى قذذول ا     
وقال فأ الت   ب:"صموق لم ه  البن   م فأ ت،عيف  سذلفًا إال هن  السذا أ  نذى عذن ه مذم   (3)في "

.ون ل  سما  سعيم بن هبأ هالل  لم يتكلم في  ه م إنما تكلم فأ سماع  من هبأ سذلم  (4)هن  اطتلط"
 بن عبم ال  من نما قال هبو  اتم .ا

 .(5)سامة.سك   ت  مت هبو ه زيد بن أسلم العدوي -     
 الطالصة في  هن  ه ة. :قال الكا ت      
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

))))) ))))) 
الَ ْوم: اْلَمَطُ  الواِسا الَغِ   . «َوَلْم َيْأِ  هَ ٌم ِمْن َناِ َيٍة ِإال  َ ّمت كالَ ْوم»َوِفأ َ ِميِت ااِلْسِتْسَ اِء      

 .(6)وُمهم َ ْوماَ اَمُهُم اْلَمَطُ  َي ُ 
 الحديث رقم )*( 

 (7).الحديث سبقت دراسته
))))) ))))) 

اَلُم َيُ وم ِبَنْفِس ِ »)ه( َوِفيِ        اَلُ  َوالس  َهْي ُيْطِ ُ ها وَ ْمَفُعها َنَما َيْمَفا « َفِيَ ا ابنُ  ِإْبَ اِهيُم َعَلْيِ  الص 
ْنَساُن َماَلُ  َيُ وم ِكِ . والُ وم: اْلَك َ   .(8)ُم. ُيِ  م َهن ُ  َناَن ِفأ الن ْ   وِسَياق المْو اْرِ

 (89الحديث رقم )
                                                 

 153 قم  35ش4( ته يب الته يب البن     1)
 2410 قم  45ش2( ت     ت   ب الته يب لكحا  عوام وحعيب ار نؤوف 2)
 153قم    35ش4( ته يب الته يب البن     3)
 2410 قم  242ش1( ت   ب الته يب البن     4)
 (64( فأ  ميت  قم )5)
 312ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  6)
 (73( ت    ميت  قم )7)
  312ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  8)
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 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهَنا ُقذَ ْ ٌو ُهذَو اْبذُن َ ي ذاَن  َعذْن هَ       ذاَن  َ ذم  َهَنا َيْ َيى ْبذُن َ س  َهَنا الَ َسُن ْبُن َعْبِم الَعِ  ِ   َ م  اِبذٍ   "َ م 
ِ َصذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذل َم َعَلذى َهِبذأ َسذذيْ َعذْن َهَنذ ٍف ِه ْبذِن َماِلذذٍ  َ ِ،ذَأ َّللا ُ َعْنذُ   َقذاَل: َمَطْلَنذذا َمذَا َ ُسذوِل َّللا 
ِ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم ِإْبذذ (2)  َوَنذذاَن ِظْ ذذً ا(1)الَ ذذْينِ  ذذاَلُم  َفَأَطذذَ  َ ُسذذوُل َّللا  ْبذذَ اِهيَم َعَلْيذذِ  الس  َ اِهيَم  َفَ ب َلذذُ   ِرِ

ِ َصذذل   ْبذذَ اِهيُم َيُ ذذوُم ِبَنْفِسذذِ   َفَ َعَلذذْ  َعْيَنذذا َ ُسذذوِل َّللا  ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َوَحذذم ُ   هُذذم  َمَطْلَنذذا َعَلْيذذِ  َكْعذذَم َ ِلذذَ  َواِ 
ِا َفَ اَل: َتْ ِ َفاِن  َفَ اَل َلُ  َعْبُم ال  ْ َمِن ْبُن َعْوٍف َ ِ،َأ َّللا ُ َعْنُ :  َيا اْبَن َعذْوٍف ِإن َهذا »َوَهْنَ  َيا َ ُسوَل َّللا 

ِإن  الَعذْيَن تَذْمَمُا  َوالَ ْلذَب َيْ ذَ ُن  َواَل َنُ ذوُل ِإال  »  ُهم  َهْتَكَعَها ِكُأْطَ ى  َفَ اَل َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم: « َ ْ َمةٌ 
ن ا ِكِفَ اقِ   .(3)«َ  َيا ِإْبَ اِهيُم َلَمْ ُ وُنون َما َيْ َ،ى َ بَُّنا  َواِ 

 تخريج الحديث 
 عن هاب  البنانأ ك  بن وا.(4)هط    مسلم من ط  ق سليمان بن المغي       

 دراسة رجال اإلسناد
 رجال الحديث كلهم ثقات.-     

))))) ))))) 
َ ا َهَنا بَ َوامُّ »)ه( َوِفأ َ ِميِت اْبِن َساَلم        َ ْما َ ام  : َوِهَأ ُمْعظم الط ِ  ِق.الَ َوامُّ « َواِ 

ن َما  ن نا هاهنا َ ْماًل َعَلى َظاِهِ َها  .(5)َوَهْصُ  َهِ ِا اْلَكِلَمِة ِمْن  َمَم  َواِ 
 (91الحديث رقم )

 قال ارمام مسلم   م  هللا:     
ْسَ اُق ْبُن ِإْبَ اِهيَم        َهَنا ُقَتْيَكُة ْبُن َسِعيٍم  َواِ  َهَنا َ ِ  ذٌ   َعذِن اْرَْعَمذِو  َعذْن  -َوالل ْفُظ ِلُ َتْيَكذَة  -"َ م  َ ذم 

ْبِن ُمْسِهٍ   َعْن َطَ َحَة ْبِن اْلُ  ِّ  َقاَل: ُنْنذُ  َ اِلًسذا ِفذأ َ َلَ ذٍة ِفذأ َمْسذِ ِم اْلَمِميَنذِة  َقذاَل: َوِفيَهذا اُسَلْيَماَن 
َسذاَلٍم...  و نذ  عبذم هللا بذن السذالم لط حذة بذن ال ذ    ؤيذة  آهذا  َحْيٌخ َ َسُن اْلَهْيَ ِة  َوُهَو َعْبُم هللِا ْبذنُ 

 فيهذذذا " َفذذذِيَ ا َهَنذذذا ِبَ ذذذَوام  َعذذذْن ِحذذذَماِلأ " ف ذذذال عبذذذم هللا بذذذن سذذذالم:" َفَأَتْيذذذُ  الن ِبذذذأ  َصذذذل ى هللُا َعَلْيذذذِ  َوَسذذذل مَ 
ذذا الطُّذذُ ُق ال ِتذذأ َ َهْيذذ َ »َفَ َصْصذذُتَها َعَلْيذذِ   َفَ ذذاَل:  ذذا  َهم  ذذَماِل  َقذذاَل َوَهم  َعذذْن َيَسذذاِ َ  َفِهذذَأ ُطذذُ ُق َهْصذذَ اِب الحِّ

ذَهَماءِ  ذا اْلَ َبذُ  َفُهذَو َمْنذِ ُل الحُّ   َوَلذْن َتَناَلذُ   الطُُّ ُق ال ِتأ َ َهْيَ  َعْن َيِميِنَ  َفِهَأ ُطُ ُق َهْصَ اِب اْلَيِمذيِن  َوَهم 
                                                 

ِ َص  ( َهُبو سيف ال ين:1) ُ َعَلْيِ  َوَسل َم  َوُهَو الب اء ْبن هوه.االستيعاب فأ مع فة ظ   ِإْبَ اِهيم اْبن َ ُسول َّللا  ل ى َّللا 
 3027 قم  1687ش4ارص اب ربأ عم  ال  طبأ 

(2:  ْ   154ش3الُمْ ِ،َعُة َغيَ  وَلمها. ويَ ُا َعَلى ال  َن  وارُْنَهى. النهاية فأ غ  ب ال ميت اره  البن ارهي   ( الظِّ
 1303 قم  83ش2« ِإن ا ِكَ  َلَمْ ُ وُنونَ »ال نا   َكاُب َقْوِل الن ِبأِّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم: ( ص يي البطا ي  3)
ْبَياَن َواْلِعَياَل َوَتَواُ،ِعِ  4)  2315 قم  1807ش4( ص يي مسلم   الف،ا   َكاُب َ ْ َمِتِ  َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم الصِّ
 312ش1ال ميت واره  البن ارهي   ( النهاية فأ غ  ب5)
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ْسذذذذاَل  ذذذذا اْلَعُمذذذذوُم َفُهذذذذَو َعُمذذذذوُم اْرِ ذذذذًنا ِبَهذذذذا َ ت ذذذذى َوَهم  ْسذذذذاَلِم َوَلذذذذْن تَذذذذَ اَل ُمَتَمسِّ ذذذذا اْلُعذذذذْ َوُ  َفِهذذذذَأ ُعذذذذْ َوُ  اْرِ ِم  َوَهم 
 .(1)«َتُمو َ 

 تخريج الحديث
 ال ميت انف م بيط ا   مسلم مون البطا ي.     

 دراسة رجال اإلسناد
 .(2). سك   ت  مت اأَلْعَمُ  ُسَلْيَماُن بُن ِمْهَرانَ -     
 ة في  هن   ه ة ا تم  العلماء تمليس .الطالص     
 هذ.43  هم ارنصا ي ما  َعْبد ّللاَِّ ْبن سالم ْبن الحارث اإلسرائيلي-     
لهم من بنأ قين ا   وهو من ولم يوسف ْبن يع وب عليهما السالم  ونان -ارنصا –نان  ليفًا      

ِ َصل ى َّللا ُ  ِ.ونذان إسذالم  اسم  فأ ال اهلية ال صين  فسماا َ ُسول َّللا   َعَلْيذِ  َوَسذل َم  ذين هسذلم َعْبذم َّللا 
 .(3)لما قمم الن ِبّأ َصل ى َّللا ُ َعَلْيِ  َوَسل َم الممينة مها ً ا

 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     
))))) ))))) 

َ  :ال،   ُ   ِمَن الُمَ اَوَ   َبْيَنُهَما: الَ ا« ِمْ ء ِنَسا ها وَغْيظ َ اَ ِتها»)َ َوَ ()هذ( ِفأ َ ِميِت ُهمِّ َ ْ        
 .(4)َهْي َهن َها َتَ ى ُ ْسنها َفَيِغيُظها َ ِل َ 

 (91الحديث رقم )
 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِم ال  ْ َمِن  َوَعِلأُّ ْبُن ُ ْ ٍ   َقااَل: َهْطَبَ َنا ِعيَسى ْبنُ       َهَنا ِهَحاُم ْبذُن  "َ م  ُيوُنَه  َ م 

ِ ْبذذِن ُعذذْ َوَ   َعذذْن ُعذذْ َوَ   َعذذْن َعاِ َحذذَة  َقاَلذذْ : َ َلذذَه ِإْ ذذَمى َعْحذذَ َ  اْمذذَ هًَ   َفَتعَ  اَهذذْمَن ُعذذْ َوَ   َعذذْن َعْبذذِم َّللا 
واًل إلذذى هن قال :َقاَلذذِ  الَ اِمَيذذذَة و نذذ    ذذذميها مطذذ َوَتَعاَقذذْمَن َهْن اَل َيْنذذُتْمَن ِمذذْن َهْطَكذذذاِ  َهْ َواِ ِهذذن  َحذذْيً ا 

                                                 

 2484 قم  1331ش4( ص يي مسلم   ف،ا   الص اكة َكاُب ِمْن َفَ،اِ ِ  َعْبِم هللِا ْبِن َساَلٍم َ ِ،َأ هللُا َعْنُ  1)
 (7( فأ  ميت  قم)2)
 2386 قم  265ش3( هسم الغاكة البن ارهي  3)
 313ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  4)
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َهذذذذا  َوِمذذذذْ ُء ِنَسذذذذاِ َها َعْحذذذذَ َ :..ِبْنُ  َهِبذذذذأ َ ْ ٍ   َفَمذذذذا   َوَغذذذذْيُظ (1)ِبْنذذذذُ  َهِبذذذذأ َ ْ ٍ   َطذذذذْوُ  َهِبيَهذذذذا  َوَطذذذذْوُ  ُهمِّ
ِ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل مَ   (2)َ اَ ِتَها..  .(3)«ُنْنُ  َلِ  َنَأِبأ َ ْ ٍ  ِرُمِّ َ ْ  ٍ : »هم َقاَلْ  َعاِ َحُة: َقاَل َ ُسوُل َّللا 

 تخريج الحديث
عن عيسى بن يونه  (4)هط    مسلم من ط  ق علأ بن     السعمي وه مم بن  ناب نالهما     

 ك  بن وا.
 دراسة رجال اإلسناد

هبذذو هيذذوب بذذن بنذذ    سللليمان بللن عبللد الللرحمن بللن عيسللى بللن ميمللون التميمللي الدمشللقي-     
 هذ.233ما  سنة  ي  ابن مسلم الطوالنأ ح  ب
النذذذذاه قلذذذذ :هو   ذذذذة  ىءنمذذذذا يططذذذذ ه ذذذذة يططذذذذىء قذذذذال اآل  ي:"سذذذذأل  هكذذذذا ماوم عنذذذذ  ف ذذذذال:     

  وقال ابن معين:"ه ذة (6)وقال م  :"هو طي  من هحام يعنأ بن عما "  (5)قال:ال  ة ه مم بن  نب "
وقذذال:"يعتب   و نذذ ا ابذذن  كذذان فذذأ اله ذذا   (8)وقذذال مذذ  :"ليه كذذ  كذذأه"  (7)إ ا  وى عذذن المعذذ وفين"

  وقذال يع ذوب بذن (9) ميه  إ ا  وى عن اله ذا  المحذاهي  فأمذا إ ا  وى عذن الم اهيذ  ففيهذا منذاكي "
لُ سفيان:"نان ص يي الكتاب إال هن  نان   .(10)فين وقا في  حأء فمن الن   وسليمان ه ة" ُيَ وِّ

                                                 

َها:1) َهْي ُمِطيَعٌة َلُهَما ُمْنَ اَمٌ  ِرَْمِ ِهَما قولها وم ء نسا ها هي ممتل ة ال سم سمينت .  ( َقْوُلَها: َطْوُ  َهِبيَها َوَطْوُ  ُهمِّ
 .2448 قم  217ش15ح   النووي على مسلم

ُتَها َيِغيُظَها ( َغْيُظ َ اَ ِتَها:2) ِتَها َوَهَمِبَها. ح   النووي على  َقاُلوا اْلُمَ اُم ِبَ اَ ِتَها َ،   َما َتَ ى ِمْن َ َسِنَها َوَ َماِلَها َوِعف 
 2448 قم  217ش15مسلم

  ُنْنُ  َلِ  َنَأِبأ َ ْ ٍ  ِرُمِّ َ ْ ٍ : َقاَل 5183 قم  27ش7( ص يي البطا ي   الننا  َكاُب ُ ْسِن الُمَعاَحَ ِ  َمَا اَرْهِ  3)
وَ اْلُعَلَماُء ُهَو َتْطِيي يَ،اٌ  ِلُ ْسِن ِعْحَ ِتِ  ِإي اَها َوَمْعَناُا َهَنا َلَ  َنَأِبأ َ ْ ٍ  َوَناَن َ اِ َمٌ  َهْو ِللم  اِم َنَ ْوِلِ  َتَعاَلى ٌب ِلَنْفِسَها َواِ 

ُ هَْعَلُم َقاَل اْلُعَلَماءُ  ِفأ َ ِميِت ُهمِّ    : ه ا فوا م منها  ونان هللا غفو ًا   يمًا َهْي َناَن ِفيَما َمَ،ى َوُهَو َكاٍق َنَ ِلَ  َوَّللا 
ْطَكاِ  َعِن اْرَُمِم الطالية وهن المحك  كالحئ ال يل م نون  مهل  فأ  ن  حئ است كاب ُ ْسِن اْلُمَعاَحَ ِ  ِلأْلَْهِ  َوَ َواُ  اْرِ

ي ِة ِرَ  ُ َعَلْيِ  َوَسل َم َقاَل ِلَعاِ َحَة ُنْنُ  َلِ  َنَأِبأ َ ْ ٍ  َوِمْنَها َهن  ِنَناَياُ  الط اَلِق اَل َيَ ُا ِبَها َطاَلٌق ِإال  ِكالنِّ ن  الن ِبأ  َصل ى َّللا 
 2448 قم  221ش15ِرُمِّ َ ْ ٍ  َوِمْن ُ ْمَلِة َهْفَعاِل َهِبأ َ ْ ٍ  َهن ُ  َطل َق اْمَ َهَتُ  ُهم  َ ْ ٍ .ح   النووي على مسلم 

 2448ل قم  1836ش4َكاُب ِ ْنِ  َ ِميِت ُهمِّ َ ْ ٍ  ( ص يي مسلم   ف،ا   الص اكة 4)
 2544 قم  30ش12( ته يب الكمال للم ي 5)
 354 قم  207ش4( ته يب الته يب البن     6)
 1845 قم  165ش3( سي  هعالم النكالء لل هبأ 7)
 618 قم  132ش2( ال،عفاء الكبي  للع يلأ 8)
 13435 قم  278ش8( اله ا  البن  كان 9)
 2544 قم  30ش12ته يب الكمال للم ي ( 10)
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ال ذذميت ولكنذذ  ه وى النذذاه عذذن ال،ذذعفاء والم هذذولين  وقذذال هبذذو  اتم:"سذذليمان صذذموق مسذذت يم     
 .(1)ونان عنمي فأ  ٍم لو هن    اًل و،ا ل   ميهًا لم يفهم ونان ال يمي "

 .(3)  وقال النسا أ"صموق"(2)وقال صالي بن م مم:"ال كأه ك  ولكن  ي مت عن ال،عفاء"     
 .(4)وقال ابن    :"صموق يططئ"     
وقذذذال ال اكم:"قلذذذ  للذذذما قطنأ  اوي فذذذأ نفسذذذ  ه ذذذة إال إ ا  ذذذم ت عذذذن ،ذذذعفاء الذذذ   :قذذذال الكا ذذذت     

فأمذا هذو  ه ذة قلذ :هليه عنذما منذاكي  قذال  ذمت بهذا عذن قذوم ،ذعفاء  سليمان بن عبم ال  من قذال:
ف م تاكع  علأ بن   ذ  فذأ ال وايذة عذن  وقم  وى ل  البطا ي ه ا ال ميت م  ونًا ما غي ا   (5)فه ة"

 ي  وا م.غفا تمال الططأ  (6)وهو ه ة عيسى بن يونه
َبْيِر بِن الَعوَّاِم اأَلَسِدي  -       .(7).سك   ت  مت ِهَشاُم بُن ُعْرَوَة بِن الز 
 والطالصة في  هن  ه ة.     
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

))))) ))))) 
 .(8)ْمَ هتين َ،  َتينَهِي ا« ننُ  َبْيَن َ اَ َتْين ِلأ»]هذ[ َوِمْنُ  اْلَ ِميُت      

 (92الحديث رقم )
 قال ارمام الحافعأ   م  هللا:     
  َهن  ُعَمذَ   َقذاَل: ُهَ نِّذُ  َّللا َ (10)  َعذْن َطذاُوهٍ (9)"َهْطَبَ َنا ُسْفَياُن  َعْن َعْمِ و ْبِن ِميَناٍ   َواْبِن َطاُوهٍ      

ْيذذذذِ  َوَسذذذل َم ِفذذذذأ اْلَ ِنذذذذيِن َحذذذْيً ا  َفَ ذذذذاَم َ َمذذذذُ  ْبذذذُن َماِلذذذذِ  ْبذذذذِن الن اِكَغذذذذِة اْمذذذَ ًءا َسذذذذِمَا ِمذذذذَن الن ِبذذذأِّ َصذذذذل ى هللُا َعلَ 

                                                 

 553 قم  123ش4( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 1)
 354 قم  208ش4( ته يب الته يب البن     2)
 50 قم  138ش11( سي  هعالم النكالء لل هبأ 3)
 2588 قم  253ش1( ت   ب الته يب البن     4)
  قم 208ش4( ته يب الته يب البن     5)
 5341 قم  441ش1ته يب البن     ( ت   ب ال6)
 (68( ت    ميت  قم )7)
 313ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي 8)
 3337 قم  308ش1( عبم هللا بن طاوه بن نيسان اليمانأ.ت   ب الته يب البن     9)
 3003 قم  281ش1( طاوه بن نيسان اليمانأ.ت   ب الته يب البن     10)
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َتْينِ »َفَ ذذاَل: َفَ،ذذَ َبْ  ِإْ ذذَماُهَما اْرُْطذذَ ى ِكِمْسذذَطٍي َفَأْلَ ذذْ  َ ِنيًنذذا َميِّتًذذا    (1)ُنْنذذُ  َبذذْيَن َ ذذاَ َتْيِن ِلأ َيْعِنذذأ َ،ذذ  
ِ َص    َفَ ذاَل ُعَمذُ : َلذْو َلذْم َنْسذَمْا َهذَ ا َلَ َ،ذْيَنا ِفيذِ  ِكَغْيذِ  « (2)ل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم ِكُغ   ٍ َفَ َ،ى ِفيِ  َ ُسوُل َّللا 

 .(3)َهَ ا
 تخريج الحديث

   هالهتهم من ط  ق هبأ مليي اله لأ بن وا.(6)  والطب انأ(5)  والط اوي (4)هط    الب ا      
 مغي   بن حعكة بن وا.وهط    ابن  كان من ط  ق ال     
 عن عم  بن الططاب بن وا.  (7)هط    البيه أ من ط  ق طاوهو      

 دراسة رجال اإلسناد
 رجال الحديث كلهم ثقات.-     

 الحكم على إسناد الحديث
 إسنام ال ميت ص يي رن  ميا  وات  من اله ا .     

))))) ))))) 
َقاَل لَ ْفَصة:اَل َيُغ ُّ  هْن ناَن  َ اَ ُت  ِهَأ هْوَسَم وهَ ب  ِإَلى َ ُسوِل » َوَ ِميُت ُعَمَ  َ ِ،َأ َّللا ُ َعْن ُ      

ِ َصل ى َّللا ُ َعَلْيِ  َوَسل َم مْن ِ   .(8)َيْعِنأ عا حَة َ ِ،َأ َّللا ُ َعْنَها« َّللا 
 (93الحديث رقم )

      
 

                                                 

تين ِرَن ن  َواِ َم  ِمْنُهَما ُتَ،ا ُّ صا بتها  َوقي : اَ  .ته يب اللغة لم مم  :( ال،  تان1) يتا َ،   اْمَ َهَتاِن للّ     ُسمِّ
 314ش4اله وي 

ِ و ْبُن الَعالء َيُ وُل: العْبم َنْفُس  َهِو اْرََمُة  َوَهْصُ  الُغ   : اْلَبَياُض ال ِ ي َيُنوُن ِفأ وْ   الَف ه  َوَناَن َهُبو َعمْ  ( الُغ   :2)
ية عبٌم هْسوُم َواَل َ اِ َ ٌة َسْوما ء. َوَلْيَه َ ِلَ  َحْ طًا الُغ    عْبٌم هبيُض َهْو هَمٌة َبْي،اء  وُسِمأ ُغ    ِلبَياِ،   َفاَل ُي َب  ِفأ المِّ

ن َما الُغ    ِعْنَمُهْم َما َبلغ همُن  ِنصَف ُعْح  المِّ  ن َما َتِ ُب الُغ    ِفأ الَ نين ِإَ ا َسَ ط ِعْنَم الُف هاء  َواِ  َماِء.َواِ  ية ِمَن اْلَعِبيِم َواْرِ
ية َناِمَلٌة. النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي   353ش3َميِّتًا  َفِيْن َسَ َط َ ّيًا ُهم  َماَ  َفِفيِ  المِّ

 241ش1( مسنم الحافعأ 3)
 2333 قم  323ش6( مسنم الب ا  4)
 4528 قم  416ش11( ح   محن  اآلها  للط اوي 5)
 514 قم  133ش1( المع م الكبي  للطب انأ 6)
 3035 قم  253ش3( السنن الصغ ى للبيه أ 7)
 313ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  8)
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 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهَنا َهُبو      ِ ْبذِن َهِبذأ (2)  َهْطَبَ َنا ُحَعْيبٌ (1)الَيَمانِ  "َ م  ِ ْبذُن َعْبذِم َّللا    َعذِن ال ُّْهذِ يِّ  َقذاَل: َهْطَبَ ِنذأ ُعَبْيذُم َّللا 

ِ ْبذذذذِن َعك ذذذذاٍه َ ِ،ذذذذَأ َّللا ُ َعْنُهَمذذذذا  َقذذذاَل: َلذذذذْم َهَ ْل َ ِ  ًصذذذذا َعَلذذذذى َهْن َهْسذذذذَأَل ُعَمذذذذَ  ْبذذذذ َن هَذذذْوٍ   َعذذذذْن َعْبذذذذِم َّللا 
ِ َطط اِب  َعِن الَمْ َهَتْيِن ِمْن َهْ َواِج الن ِبأِّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم  الل تَذْيِن َقذاَل َّللا ُ َتَعذاَلى:ِال ِإْن َتُتوَكذا ِإَلذى َّللا 

ن ِ  َهْن َناَنْ  َ اَ تُذ(3)َفَ ْم َصَغْ  ُقُلوُكُنَما{ ِمْنذِ    (4)ِ  َهْوَ،ذأَ  و ن   ميها مطواًل في  قال عم ".. َواَل َيُغ  
ِ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم  ذذْا -ُيِ  ذذُم َعاِ َحذذَة  -َوَهَ ذذب  ِإَلذذى النبذذأ َّللا  ِ اْمُ  َّللا َ َفْلُيَوسِّ ...َفُ ْلذذُ : َيذذا َ ُسذذوَل َّللا 

ْنَيا ذَا َعَلذْيِهْم َوهُْعُطذوا الذمُّ وَم َقذْم ُوسِّ ِتَ   َفِين  َفذاِ َه َوالذ ُّ    َفَ َلذَه الن ِبذأُّ َصذل ى  َوُهذْم اَل َيْعُبذُموَن َّللا َ َعَلى ُهم 
َكذاِتِهْم ِفذأ »هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َوَناَن ُمت ِكً ا  َفَ اَل:  ُلذوا َطيِّ َهَوِفأ َهَ ا َهْنَ  َيا اْبَن الَطط اِب  ِإن  ُهوَلِ َ  َقذْوٌم ُع ِّ

ْنَيا  اْسذذَتْغِفْ  ِلذذأ  َفذذاْعَتَ َل الن ِبذذأُّ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم ِنَسذذاَءُا ِمذذْن َهْ ذذِ  َفُ ْلذذُ : َيذذا َ ُسذذوَل َّللا ِ « الَ َيذذاِ  الذذمُّ
 .(5)."..َ ِلَ  الَ ِميِت ِ يَن َهْفَحْتُ  َ ْفَصُة ِإَلى َعاِ َحَة ِتْسًعا َوِعْحِ  َن َلْيَلةً 

 تخريج الحديث
 ال ه ي ك  بن وا. عن  (6)هط    البطا ي من ط  ق ع ي  بن طالم     
 عن ال ه ي ك  بن وا.  (7)وهط    مسلم من ط  ق معم  بن  احم      

 دراسة رجال اإلسناد
 رجال الحديث كلهم ثقات.-     

))))) ))))) 
َواِ ًما  -هَمة ُ  ٌّ َهْو عْبٌم َهوْ  -َهْي ِإَ ا َهَ اَ  واِ ٌم ِمَن اْلُمْسِلِمينَ « وُ ِ يُ  َعَلْيِهْم هْمناُهم»)ه( َوِفيِ       

 .(8)اُن َهْو َ َماَعًة ِمَن الكف ا  وَطَف ُهم وهّمَنُهم َ اَ  َ ِلَ  َعَلى َ ِميِا اْلُمْسِلِميَن  اَل ُيْنَ ُض َعَلْيِ  ِ واُ ا وهم

                                                 

 1464 قم  176ش1( ال نم بن نافا البه انأ.ت   ب الته يب البن     1)
 2738 قم  267ش1أ  م   ارموي.ت   ب الته يب البن     ( حعيب بن هب2)
 4( سو   الت   م آية:3)
 مصمُ  الَوِ،أِء  َوُهَو الَ َسُن الن ِظيُف. والَو،اَءُ : الُ ْسُن والن ظافُة. َوَقْم َوُ،َؤ َيْوُ،ُؤ َوَ،اَءً   ِكاْلَفْتيِ  ( الَوَ،اَءُ :4)

: َصاَ  َوِ،ي ًا  َفُهَو َوِ،  اُؤون. َوِفأ الَ ِميِت َهْوَ،َأ ِمْنِ : َواْلَممِّ اٍء. َواْلَ ْمُا: ُو،  أٌء ِمْن َقْوم َهْوِ،ياَء  َوِوَ،اٍء وُو، 
 135ش1َهي َهْ َسَن.لسان الع ب البن منظو  

 5131 قم  28ش7( ص يي البطا ي   الننا  َكاُب َمْوِعَظِة ال  ُ ِ  اْبَنَتُ  ِلَ اِل َ ْوِ َها 5)
ُطوِ  َوَغْيِ َا ا( ص يي البط6)  قم  133ش3ا ي   المظالم والغصب َكاُب الُغْ َفِة َوالُعلِّي ِة الُمْحِ َفِة َوَغْيِ  الُمْحِ َفِة ِفأ السُّ

2468 
َساِء  َوَتْطِييِ ِهن  7) ياَلِء  َواْعِتَ اِل النِّ  1473 قم  1111ش2( ص يي مسلم   المظالم َكاٌب ِفأ اْرِ
 313ش1ل ميت واره  البن ارهي  ( النهاية فأ غ  ب ا8)
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 (94الحديث رقم )
 قال ارمام ه مم   م  هللا:     
ذُم ْبذُن ِإْسذ      َهَنا َيِ  ذُم  َهْطَبَ َنذا ُمَ م  ِا َعْبذِم هللِا ْبذِن "َ ذم  َ اَق  َعذْن َعْمذِ و ْبذِن ُحذَعْيٍب  َعذْن َهِبيذِ   َعذْن َ ذمِّ

َة َعاَم اْلَفْتِي  َقاَم ِفذأ الن ذاِه َطِطي ًكذا  َفَ ذاَل: " َعْمٍ و  َقاَل: َلم ا َمَطَ  َ ُسوُل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َمن 
ً   َواَل ِ ْلذذذَف ِفذذذأ َيذذذا َهيَُّهذذذا الن ذذذاُه  ِإن ذذذُ  َمذذذا  ْسذذذاَلَم َلذذذْم َيذذذِ ْمُا ِإال  ِحذذذم  َنذذذاَن ِمذذذْن ِ ْلذذذٍف ِفذذذأ اْلَ اِهِلي ذذذِة  َفذذذِين  اْرِ

ْساَلِم  َواْلُمْسِلُموَن َيٌم َعَلى َمْن ِسَواُهْم  َتَكاَفُأ ِمَماُؤُهْم  ُيِ يُ  َعَلْيِهْم َهْمَناُهْم  َوَ ُ مُّ عَ  َ مُّ َلْيِهْم َهْقَصاُهْم  تُذاْرِ
 اَل ُيْ تَذذُ  ُمذذْؤِمٌن ِكَنذذاِفٍ   ِمَيذذُة اْلَكذذاِفِ  ِنْصذذُف ِمَيذذِة اْلُمْسذذِلِم  اَل َ َلذذَب َواَل َ َنذذَب  َواَل (1)َسذذَ اَياُهْم َعَلذذى َقَعذذِمِهمْ 

 .(3)ِإال  ِفأ ِمَياِ ِهْم"(2)ُتْؤَطُ  َصَمَقاُتُهمْ 
 تخريج الحديث

كذذذ    (4)وي يذذى بذذن سذذذعيم عذذن عمذذ و بذذن حذذعيبهط  ذذ  هبذذو ماوم مذذن ط  ذذق م مذذذم بذذن إسذذ اق      
 بماًل من "ي ي "  "يسعى". بن وا 
ولذ  حذاهم آطذ  عنذم ابذن ما ذ    (5)ولل ميت حاهم عنم هبأ ماوم من ط  ق على بن هبذأ طالذب     

 .(7)ون ل  حاهم عنم ابن  ن وك  من ط  ق هبأ ه      (6)من ط  ق ابن عكاه
عن عم و بن حعيب بن وا بلفظ" َوُ ِ يُ  َعَلْيِهْم   يى بن سعيم وهط    ابن ال ا وم من ط  ق ي     

 .(8)َهْقَصاُهْم" 
  (10)وهط  ذ  الكغذوي مذن ط  ذق إبذ اهيم بذن سذعم  (9)وهط    ابذن ط  مذة مذن ط  ذق عبذم ارعلذى     

ب اهيم بن سعم(عن م مم بن إس اق ك  كمهل .  نالهما )عبم ارعلى  وا 
                                                 

معناا هن يط ج ال يو فينيطوا ك  ب ما  العمو هم  ( َيُ مُّ َعَلْيِهْم َهْقَصاُهْم  ُتَ مُّ َسَ اَياُهْم َعَلى َقَعِمِهْم:قال الططابأ:1)
ن ط وج الس  ة ينفص  منهم س  ة فيغنموا فينهم ي مون ما غنموا على ال ين هم  مء لهم ال ينف مون ك   فأما إ ا نا

 314ش2من البلم فأنهم ال ي مون على الم يمين فأ هوطانهم حي ا.معالم السنن للططابأ 
َق  ُهَو ال ِ ي َيْأِتأ َوَيْأُطُ َها َعَلى  ِفأ ِمَياِ ِهْم :قال الحونانأ: ( اَل ُتْؤَطُ  َصَمَقاُتُهْم ِإال  2) اْلَ ِميُت َيُملُّ َعَلى َهن  اْلُمَصمِّ

 187ش4هَْهِلَها؛ ِرَن  َ ِلَ  َهْسَهُ  َلُهْم.ني  اروطا  للحونانأ ِمَياِا 
  6632 قم  288ش11( مسنم ه مم 3)
ِ   ِة َتُ مُّ َعَلى هَْهِ  اْلَعْسَن 4)  2751 قم 80ش3( سنن هبأ ماوم   ال هام َكاٌب ِفأ الس 
 4530 قم  180ش4 ِ ( سنن هبأ ماوم   الميا  َكاُب َهُيَ اُم اْلُمْسِلُم ِكاْلَكافِ 5)
 2683 قم  835ش2( سنن ابن ما   الميا  َكاُب اْلُمْسِلُموَن َتَتَكاَفُأ ِمَماُؤُهْم 6)
 730 قم  445ش2( ارموال البن  ن وي   7)
 1073 قم  263ش1( المنت ى البن ال ا وم 8)
 2280 قم  26ش4( ص يي ابن ط  مة 9)
 2542 قم  202ش10( ح   السنة للكغوي 10)
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 دراسة رجال اإلسناد
 .(1).سك   ت  مت َحمَُّد بُن ِإْسَحاَق بِن َيَساِر بِن ِخَياٍر اأَلْخَباِري  مُ -     
 الطالصة فأ ال اوي هن   صموق  سن ال ميت اتهم كالتمليه. :قال الكا ت     
وقم ص   كالسما  من  فأ  واية   (2)ولم ي   ه م من العلماء كعمم سماع  من عم و بن حعيب     

َهِنأ َعْمُ و ْبُن ُحَعْيبِ هط ى لل ميت عنم ه م  .(3)م قال فيها: َ م 
ْهِمي  -       (4)هبو إب اهيم.سك   ت  مت   َعْمُرو بُن ُشَعْيِب بِن ُمَحمٍَّد السَّ
 الطالصة فأ ال اوي هن  صموق. قال الكا ت:     
 (5)  ت  مت .سك ُشَعْيُب ْبُن ُمَحمٍَّد ْبِن َعْبِد ّللاَِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاصِ -     
 الطالصة فأ ال اوي هن  صموق. :قال الكا ت     
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

 الحكم على إسناد الحديث
 وهذذم م مذذم بذذن إسذذ اق  ال ذذميت إسذذناما  سذذن لو ذذوم هالهذذة مذذن  واتذذ  نذذ  وا ذذم مذذنهم صذذموق      

 وحعيب بن م مم. بن حعيب اوعم و 
بأ ماوم من والحاهم عنم ه وقم ُ ن  فأ التط  ج  لص يي لغي ا ولل ميت حاهم ي ت أ مع  إلى ا     

  ميا  وات  ه ا .  ط  ق علأ بن هبأ طالب
 .(6)حعيب ار نؤوف قال: ص يي  وه ا إسنام  سن وممن ص    من العلماء      

))))) ))))) 
َعاِء       َبْيَنَها َوَتْمَنُا هَ َمها ِمَن االْطتاَلف ِكاآْلَطِ   َهْي َتْفِص « َنَما ُتِ يُ  َبْيَن الُك و »َوِمْنُ  َ ِميُت المُّ

 .(7)والَكْغأ َعَلْي ِ 
 (95الحديث رقم )

      
 

                                                 

 (43    ميت  قم )( ت1)
 60 قم  47ش1 التبيين رسماء المملسين لب هان المين ال لبأ 125 قم  51ش1( طك ا  المملسين البن     2)
 7024 قم  536ش11( مسنم ه مم 3)
 (43( ت    ميت  قم )4)
  (43( ت    ميت  قم )5)
 6632 قم  288ش11( مسنم ه مم 6)
 313ش1هي ( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  ار7)
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 قال ارمام الت م ي   م  هللا:     
ِ ْبُن َعْبِم ال  ْ َمِن َقاَل:َهْطَبَ َنا ُمَ م ُم ْبُن ِعْمَ اَن ْبِن َهِبأ َلْيَلى قَ       َهَنا َعْبُم َّللا  َهِنأ َهِبذأ َقذاَل: "َ م  اَل: َ ذم 

اِ  ِ ْبِن َعك اٍه  َعْن َهِبيِ   َعذْن َ ذمِّ َهِنأ اْبُن َهِبأ َلْيَلى  َعْن َماُوَم ْبِن َعِلأٍّ ُهَو اْبُن َعْبِم َّللا  اْبذِن َعك ذاٍه   َ م 
ِ َصل ى َّللا ُ َعَلْيِ  َوَسل َم َيُ وُل َلْيَلًة  ِ  ذأ َهْسذَأُلَ  َ ْ َمذًة »يَن َفَ َ  ِمْن َصاَلِتِ :َقاَل: َسِمْعُ  َ ُسوَل َّللا  الل ُهذم  ِإنِّ

و نذذ   ذذميها مطذذوال إلذذى هن قذذال: ".. َفَأْسذذَأُلَ  َيذذذا -ِمذذْن ِعْنذذِمَ  َتْهذذِمي ِبَهذذا َقْلِبذذأ  َوَتْ َمذذُا ِبَهذذا َهْمذذِ ي ..
ُموِ   َنَما ُتِ يُ  َبذْيَن الُكُ ذو ِ  ذِعي ِ  َقاِ،َأ اُرُموِ   َوَيا َحاِفَأ الصُّ َوِمذْن َمْعذَوِ   َهْن ُتِ يَ ِنذأ ِمذْن َعذَ اِب الس 

ْسَأَلِتأ ِمْن َطْيٍ  َوَعْمَتُ  الهُُّبوِ   َوِمْن ِفْتَنِة الُ ُبوِ   الل ُهم  َما َقُصَ  َعْنُ  َ ْهِيأ  َوَلْم َتْبُلْغُ  ِني ِتأ  َوَلْم َتْبُلْغُ  مَ 
ُمْعِطيذِ  َهَ ذًما ِمذْن ِعَكذاِمَ   َفذِينِّأ َهْ َغذُب ِإَلْيذَ  ِفيذِ   َوَهْسذَأُلَكُ  ِبَ ْ َمِتذَ  َ ب   َهَ ًما ِمذْن َطْلِ ذَ   َهْو َطْيذٍ  َهْنذ َ 

ِميِم  َواَرْمِ  ال  ِحيمِ   .(1)...".الَعاَلِميَن  الل ُهم  َ ا الَ ْبِ  الح 
 تخريج الحديث

ه بعذذتهم مذذن ط  ذذق قذذيه بذذن   (5)انأوارصذذبه  (4)والطب انذذأ  (3)وابذذن ط  مذذة  (2)هط  ذذ  المذذ و ي      
 ال بيا عن م مم بن عبم ال  من بن هبأ ليلى ك  بن وا.

هبو ال اسذم الب لذأ الذ ا ي مذن ط  ذق م مذم بذن و  (6)البيه أ من ط  ق ال سن ابن عما   وهط        
  عن ماوم بن علأ ك  كألفاظ مطتلفة.  نالهما ) م مم بن سليمان وال سن بن عما  (  (7)سليمان

 دراسة رجال اإلسناد
 هبو عبم الذ  من الكذوفأ   محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى األنصاري -    

 من العاح  . 
 .(9)قال ال هبأ:"وهق"و  وقال مسلمة بن قاسم:" ه ة"   (8) ن ا ابن  كان فأ اله ا      
      

                                                 

 3413 قم  482ش5( سنن الت م ي   المعوا  عن  سول هللا َكاب ِمْنُ  1)
 337ش1( صال  الوت  للم و ي 2)
 1113 قم  165ش2( ص يي بن ط  مة 3)
 3636 قم  35ش4 المع م اروسط للطب انأ 482 قم  165ش1( المعاء للطب انأ 4)
 203ش3(  لية ارولياء لالصبهانأ 5)
 63 قم  132ش1كبي  للبيه أ ( المعوا  ال6)
 1318 قم  122ش2( الفوا م ربأ ال اسم الب لأ 7)
 10536 قم  385ش7( اله ا  البن  كان 8)
 5034 قم  208ش2( الكاحف لل هبأ 9)
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ف ا ض عن هبي  عن ابن هبأ ليلى عن الحعبأ وقال هبو  اتم:"نوفأ صموق هملى علينا نتاب ال     
 .(1)من  فظ  ال ي مم مسألة على مسألة"

 .(2)وقال ابن    :"صموق"     
 وابن    . ال اوي صموق نما قال هبو  اتم  :قال الكا ت     
 من الهامنة.  عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى األنصاري الكوفي-     
 .(3)فأ اله ا   ن ا ابن  كان     
 .(4)تف م عن  ابن  م مم  و ميه  فأ الموطأ  وهو منن  ال يم ى من هو  قال ال هبأ:     
 .(5)قال ابن    :"م بول"     
وقم تاكع  فأ ال اوية عذن م مذم بذن عبذم الذ  من  ال اوي فأ ه سن ه وال  صموق  :قال الكا ت     

 ط  ج ال ميت.وقيه بن ال بيا نما سبق فأ ت ابن هبأ ليلى 
 هذ.148ما  سنة هبو عبم ال  من الكوفأ   محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى األنصاري -     
يع وب بن سفيان قال:" ه ة عمل فأ  ميه  كعض الم ذال  الو يم ال ي قال عن  ه ة كعم الك ت      

 لين ال ميت عنمهم".
 وقم هن ل  عن م تكة اله ة:     
ن ف يهذذذًا صذذا ب سذذذنة صذذموقًا  ذذذا   ال ذذميت ونذذذان عالمذذًا كذذذال  آن ونذذان مذذذن الع لذذأ قال:"نذذا-     

 .(6)ه سب الناه ونان  ميالً نبياًل وهول من است ،اا على الكوفة يوسف بن عم  اله فأ"
وقال هبو  اتم:"م ل  الصمق نان سأء ال فظ حغ  كال ،اء فسذاء  فظذ  ال يذتهم كحذأء مذن -     

 .(7)الططأ ينتب  ميه  وال ي تج ك  وهو وال  اج بن ه طا  ما هق بهما"الك ب إنما ينن  علي  نه   
 ه ا وقم قال بت،عيف  عمم نبي  من الن ام:     
 .(8)قال ه مم ْبن  نب : نان ي يى بن َسِعيم ي،عف ابن َهبأ ليلى-     

                                                 

 188 قم  41ش8( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 1)
 6137 قم  500ش1( ت   ب الته يب الن     2)
 14641 قم  436ش8( اله ا  البن  كان 3)
 6325 قم  245ش3( مي ان االعتمال لل هبأ 4)
 5166 قم  430ش1( ت   ب الته يب البن     5)
 1476 قم  407ش1( اله ا  للع لأ 6)
 1733 قم  323ش7( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 7)
 1733 قم  322ش7( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 8)
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مذذن  وقذذال ه مذذم:" نذذان سذذيئ ال فذذظ  م،ذذط ب ال ذذميت  نذذان ف ذذ  ابذذن َهبذذأ ليلذذى ه ذذب إلينذذا-     
 .(1) ميه "
 .(2)وقال حعكة:"ما  هي  ه مًا هسوه  فظا من اْبن َهبأ ليلى"-     
 .(3)وقال ابن الممينأ:"نان سأء ال فظ واهأ ال ميت"-     
 .(4)وقال ي يى ْبن َمِعين: ليه ب ا "-     
ت عن  ونان قم ت    ميه -       .(5)وقال ال و  انأ عن ه مم بن يونه:نان  ا م  ال ي مِّ
 .(6)وقال هبو   عة:"ليه كال وي ما ينون"-     
 .(7)َوَقال الن َسا أ:َلْيَه ِكاْلَ ِوّي ِفأ الَ ِميت سأء اْلِ ْفظ"-     
 . (8)وقال الما قطنأ:"نان  ميء ال فظ نهي  الوهم"-     
 .(9)ه اميه  م لوكة" وقال هبو ه مم ال اكم:"عامة-     
ذا فذأ ال ذميت فلذم وقال السا أ:"نان سأء -      ال فذظ ال يتعمذم الكذ ب فنان يمذم  فذأ ق،ذا   فأم 

 .(10)ينن   ة"
 .(11)وقال ابن    :"صموق سأء ال فظ  مًا"     
همذا توهيذق يع ذوب بذن سذفيان فذال  ف م ،ع ف  عمم نبي  مذن الن ذام  ال اوي ،عيف  :قال الكا ت     

فينذذون الذذ ا ي فذذأ  وصذذفوا كسذذيئ ال فذذظ   نمذذا هن  مذذن وصذفوا كالصذذمق يعتبذ  كذذ  م ابذذ  مذذن ،ذذعف  
 هم ا هن   ،عيف يعتب  ك  كالمتاكعا  والحواهم.

  َهُبذذو ُسذذَلْيمان َداُود بللن َعِللليِ  ْبللن َعبللد ّللاَِّ ْبللن َعبَّللاس بللن عبللد المطلللب القرشللي الهاشللمي-     
 هذ.133ما  سنة  الحامأ 

                                                 

 133 قم  311ش6( سي  هعالم النكالء لل هبأ 1)
 1653 قم  38ش4( ال،عفاء الكبي  للع يلأ 2)
 503 قم  302ش3( ته يب الته يب البن     3)
 5406 قم  624ش25( ته يب الكمال للم ي 4)
 503 قم  302ش3( ته يب الته يب البن     5)
 1733 قم  323ش7( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 6)
 213قم    235ش1( عم  اليوم والليلة للنسا أ 7)
 503 قم  302ش3( ته يب الته يب البن     8)
 133 قم  312ش6( سي  هعالم النكالء لل هبأ 9)
 503 قم  302ش3( ته يب الته يب البن     10)
 6081 قم  433ش1( ت   ب الته يب البن     11)
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 .(2)  ليه ين ب  إنما ي مت ك ميت وا م"وقال م  :" ه  و هن    (1)قال ي يى بن معين:"حيخ"     
 .(3)وقال ابن عمي:"ال كأه ب او ت "     
 .(4)وقال ال هبأ:"وهق" وقال:"يططئ"  و ن ا ابن  كان فأ اله ا       
 .(5)وقال ابن     فأ الت   ب:"م بول"     
 فلم ه م من تاكع  فأ ه ا ال ميت. ال اوي ،عيف  :قال الكا ت     
 رجال اإلسناد ثقات.بقية -    

 الحكم على إسناد الحديث
ُمَ م م ْبن َعْبم ال  ْ َمِن ْبن َهبذأ ليلذى وَماُوم  لو وم  او ين ،عيفين وهما: إسنام ال ميت ،عيف؛     

ِ ْبذذن َعك ذذاه  ولذذم ه ذذم لل ذذميت مذذن المتاكعذذا  والحذذواهم مذذا يمنذذن هن ي ت ذذأ بهذذا  ابذذن َعِلذذأِّ ْبذذن َعبذذم َّللا 
 .(6)ارلكانأ ن ،ع ف ال ميت من العلماء:ومم ال ميت 

))))) ))))) 
َهْي َماِ ذذٌ  َعْنذذُ  َلذذْيَه َعَلذذى  اّمِتذذ   ِمذذْن َ ذذاَ  « َوُهذذَو َ ذذْوٌ  َعذذْن َطِ  ِ َنذذا»َوِفذذأ َ ذذِميِت ِميَ ذذاِ  اْلَ ذذجِّ      

 .(7)َيُ وُ  ِإَ ا َماَل وَ، ّ 
 (96الحديث رقم ) 

 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
ِ  َعْن َناِفٍا  َعِن ا      َهَنا ُعَبْيُم َّللا  ِ ْبُن ُنَمْيٍ   َ م  َهَنا َعْبُم َّللا  َهِنأ َعِلأُّ ْبُن ُمْسِلٍم  َ م  ْبِن ُعَمَ  َ ِ،َأ "َ م 

َّللا ُ َعْنُهَما  َقاَل:َلم ا ُفِتَي َهَ اِن الِمْصَ انِ 
ِ »ِمِنيَن  َهَتْوا ُعَمَ   َفَ اُلوا: َيا َهِميَ  الُمؤْ  (8)  ِإن  َ ُسوَل َّللا 

 
 
 
 

                                                 

 1314 قم  413ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 1)
 317 قم  108ش1ما مأ( ( تا  خ ابن معين ) واية عهمان ال2)
 630 قم  560ش3( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 3)
 1454 قم  381ش1( الكاحف لل هبأ 4)
 1802 قم  133ش1( ت   ب الته يب البن     5)
 30 قم  446ش1( ،عيف سنن الت م ي لأللكانأ 6)
 313ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  7)
 1531 قم  383ش3اْلُمَ اُم ِبِهَما اْلُكوَفُة َواْلَكْصَ ُ .فتي الكا ي البن      ْصَ اِن:َ ( َهَ اِن المِ 8)
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ن ا ِإْن َهَ ْمَنا َقْ ًنا َحق  َعَلْيَنا  « (2)َقْ ًنا (1) َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َ م  ِرَْهِ  َن مٍ    َوُهَو َ ْوٌ  َعْن َطِ  ِ َنا  َواِ 
 .(3)ِعْ ٍق"َقاَل: َفاْنُظُ وا َ ْ َوَها ِمْن َطِ  ِ ُكْم  َفَ م  َلُهْم َ اَ  

 تخريج الحديث
 ال ميت انف م بتط     البطا ي مون مسلم.     

 دراسة رجال اإلسناد
 رجال الحديث كلهم ثقات.-     

))))) ))))) 
 َهْي َ،اَلاًل َعِن الط ِ  ِق.« َ ت ى َيِسيَ  ال  اِكُب َبْيَن النُّْطفتين اَل َيْطحى ِإال  َ ْوً ا»َوِمْنُ  اْلَ ِميتُ      

ِكَ ْ ِف ِإال   َفِيْن َصي  َفَيُنوُن الَ ْوُ  كمْعنى « اَل َيْطحى َ ْوً ا»َهَنَ ا َ َوى اْرَْ َهِ يُّ َوَحَ َ . َوِفأ ِ َواَيٍة 
 .(4)الظُّلم

 (97الحديث رقم )
 الرواية األولى:     
 قال ارمام ارصبهانأ   م  هللا:     
َهَنا َهُبو َعْمِ و ْبُن  َ       ذاُه "َ م    َهَنذا َ،ذْمَ ُ   َعذِن (5)ْمَماَن  َهَنذا اْلَ َسذُن ْبذُن ُسذْفَياَن  َهَنذا َهُبذو ُعَمْيذٍ  الن   

ْيَكاِنأِّ     َعْن َعْمِ و ْبِن َعْبِم هللِا اْلَ ْ،َ ِمأِّ  َعْن َهِبأ ُهَماَمَة َعِن الن ِبأِّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسذل َم َقذاَل:"(6)الح 
ذذأ َقذذْم َ َعْلذذُ  َلذذَ  َمذذا ُتَ اَهذذ َ ِإن  هللَا  ذذُم  ِإنِّ ذذاَم َوَول ذذى َظْهذذِ ي اْلذذَيَمَن  هُذذم  َقذذاَل ِلذذأ: َيذذا ُمَ م   اْسذذَتْ َبَ  ِبذذَأ الح 

ْساَلَم َوهَْهَلُ  َو ُ -َهْو َقاَل  -َغِنيَمًة َوِ ْ ًقا  َوَما َطْلَف َظْهِ َ  َمَمًما َواَل َيَ اُل هللُا َيِ  ُم  ْ َ  : ُيِع ُّ اْرِ ْنِ ُص الحِّ

                                                 

( ن م: ون م اسم لأل ض الع  ،ة التأ هعالها تهامة واْلَيَمن والع اق والحاُم  قال السن ي: و م ن م  ا  ع ٍق 1)
و اء  ا  ع ق من ال كال إلى تهامة فهو ال  ا  من نا ية ال  ا   نما تمو  ال كال معها إلى  كال الممينة  وما 

نل  في ا ان طع  ال كال من ن و تهامة فما و اءها إلى الك   فهو الغو   والغو  تهامة. ارماكن هو ما اتفق لفظ  
 883ش1وافت ق مسماا من ارمننة ربأ كن  الهممانأ 

 331ش4ي ( ق ن: كالت      مي ا  هه  ن م.مع م البلمان لياقو  ال مو 2)
  َ اُ  ِعْ ٍق َوُهَو ِميَ اُ  هَْهِ  اْلِعَ اِق 1531 قم  135ش2( ص يي البطا ي   ال ج َكاٌب: َ اُ  ِعْ ٍق ِرْهِ  الِعَ اِق 3)

 135ش1َوُطَ اَساَن َواْلَمْحِ ِق.مهي  الع م الساكن إلى هح ف ارماكن ربأ الف ج ال و ي 
 313ش1ن ارهي  ( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  الب4)
 153 قم  34ش1( عيسى بن م مم بن إس اق.محيطة النسا أ 5)
 425 قم  260ش11( ي يى بن هبأ عم و السيكانأ هبو   عة ال مصأ. ته يب الته يب البن     6)
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اَل َيْطَحذذى ِإال  َ ذذْوً ا  َوَلَيذذْبُلَغن  َهذذَ ا اْرَْمذذَ  َمْبَلذذَغ  -َيْعِنذذأ اْلَكْ ذذَ ْ ِن  -َوهَْهَلذذُ  َ ت ذذى َيِسذذيَ  ال  اِكذذُب َبذذْيَن َنذذَ ا 
َم ِكِ  َعْنُ  َ،ْمَ ُ  ْبُن َ ِبيعَ  ْيَكاِنأِّ  َتَف    .(1)ةَ الل ْيِ  " َغِ  ٌب ِمْن َ ِميِت الح 

 تخريج الحديث
عذن ،ذم   بذن  بيعذة كذ  كألفذاظ   (2)هط    الطب انأ مذن ط  ذق عبذم هللا بذن هذانئ بذن هبذأ عبلذة     

 مطتلفة.
 ك  بن وا. (3)والسمعانأ من ط  ق ال سن بن الف،  بن هبأ  ميم      
 بن وا. (4)وهط    المت أ الهنمي من ط  ق هبأ همامة     

 دراسة رجال اإلسناد
 هذ.202ما  سنة  هبو عبم هللا هصل  ممح أ   ضمرة بن ربيعة الفلسطيني-     

صالي ال ميت من اله ا  المأمونين لذم ينذن  وقال:    صالي  وه مم   (5)وه   ي يى بن معين     
وقذذال ابذذن سذذعم:"نان ه ذذة مأمونذذًا   (7)ووه ذذ  النسذذا أ  (6)كالحذذام   ذذ  يحذذبه  وهذذو ه ذذب إلينذذا مذذن ك يذذة"

 .(10)  وقال الع لأ:"ه ة"(9)  و ن ا ابن  كان فأ اله ا (8)ينن هنا  هف،  من " طي ًا لم
 . (11)وقال هبو  اتم:"صالي"     
 . (12)وقال آمم بن هبأ إياه:"ما  هي  ه مًا هع   لما يط ج من  هس  من "     
 .(13)صموق يهم عنما مناكي " وقال السا أ:     

 
 

                                                 

 107ش6(  ية ارولياء لألصبهانأ 1)
 853 قم  26ش2 مسنم الحاميين للطب انأ  7642 قم  145ش8( المع م الكبي  للطب انأ 2)
 17 قم  45ش1( ف،ا   الحام للسمعانأ 3)
 35407 قم  384ش12( نن  العمال للمت أ الهنمي 4)
 441 قم  135ش1( تا  خ ابن معين ) واية عهمان الما مأ( 5)
 2624 قم  366ش2( العل  ومع فة ال  ال لإلمام ه مم 6)
 804 قم  460ش4( ته يب الته يب البن     7)
 3328 قم  327ش7ى البن سعم ( الطك ا  الكب  8)
 13687 قم  324ش8( اله ا  البن  كان 9)
 781 قم  473ش1( اله ا  للع لأ ف الما  10)
 2052 قم  467ش4( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 11)
 342 قم  253ش1( ت ن   ال فاظ لل هبأ 12)
 2558 قم  37ش7( إكمال ته يب الكمال للم ي 13)
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وقذال مذ  :" وى ،ذم   عذن الهذو ي عذن عبذم هللا بذن مينذا   (1)اًل"وقال ابن    :"صموق يهذم قلذي     
وقال:"لو قال:  هنن ا ه مم و ما  مًا حميمًا  (2)عن ابن عم   ميت:"من مل   ا   م م  م فهو عتيق"

    إن ه ا ن ب لما نان مطط ًا"  وهط    الت م ي وقذال:ال يتذاكا ،ذم   عليذ  وهذو ططذأ عنذم ههذ  
 .(3)ال ميت"
وقذم وه ذ  نهيذ  مذن العلمذاء   عذن م  ذة اله ذة ونون  ل  هططاء ال ين لذ  ال اوي ه ة  :ل الكا تقا     

 .(4)قال ال هبأ عن :"محهو  ما في  مغم " نما سبق 
 وي ال هبو الع ماء ال ، مأ ال مصأ. هبو عبم ال كا   (5)عمرو بن عبد هللا الشيباني-     
 .(7)الع لأ:"حامأ تاكعأ ه ة"   وقال(6) ن ا ابن  كان فأ اله ا      
و نذذ ا ال ذذاكم هبذذو   (8)وقذذال الذذ هبأ:"ما علمذذ   وى عنذذ  سذذوى ي يذذى بذذن هبذذأ عمذذ و السذذيكانى"     

 .(9)ه مم فيمن ال يع ف اسم 
 .(10)م بول" وقال ابن    :      
عنذم ابذن ونمذا ال اعذم   رن  لم يو م ل  متاكا فذأ  وايذة ال ذميت  ال اوي ،عيف  :قال الكا ت      
ال فلين ال ميت.    :  يتاكا وا 
 عل  كع،ذهم ِفذأ بنذأ سذهم مذن كاهلذة  وطالفذ   واسم  صمي بن ع الن   َأُبو أمامة الباهلي-     

غيذذ ا  ولذذم يطتلفذذوا َهن ذذُ  مذذن كاهلة سذذنن مصذذ   هُذذم  انت ذذ  منهذذا فسذذنن  مذذص مذذن الحذذام  ومذذا  ِبَهذذا  
ميهذذ  عنذذم الحذذاميين وتوفأ َهُبذذو همامذذة سذذنة إ ذذمى وهمذذانين  َوَنذذاَن مذذن المنهذذ  ن ِفذذأ ال وايذذة  وهكهذذ   

وقيذ : سذذنة سذ  وهمذذانين  وهذو آطذذ  مذن مذذا  كالحذام  مذذن هصذ اب الن ِبذذّأ َصذل ى َّللا ُ َعَلْيذذِ  َوَسذل َم ِفذذأ 
 .(11)قول كع،هم

                                                 

 2388 قم  280ش1   ( ت   ب الته يب البن  1)
 16855 قم  183ش3( مصنف عبم ال  اق الصنعانأ 2)
 804 قم  461ش4( ته يب الته يب البن     3)
 3353 قم  330ش2( مي ان االعتمال لل هبأ 4)
ومنهم من قال السيكانأ نابن  كان فأ   يكانأ نابن     فأ ته يب الته يبالح ( من العلماء من قال عن :5)

 نما سبق فأ الت  مة ولم ه م من   ي. بأ فأ المي ان وال ه اله ا  
 4458 قم  173ش5( اله ا  البن  كان 6)
 1271 قم  365ش1( اله ا  للع لأ 7)
 6336 قم  271ش3( مي ان االعتمال لل هبأ 8)
 104 قم  68ش8( ته يب الته يب البن     9)
 5068 قم  424ش1( ت   ب الته يب البن     10)
 5635 قم  14ش6البن ارهي   ( هسم الغاكة11)
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 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     
 الحكم على إسناد الحديث

وال يو ذذم لل ذذميت  وهذذو عمذذ و بذذن عبذذم هللا الحذذيكانأ  فيذذ   إسذذنام ال،ذذعيف لو ذذوم  اٍو ،ذذعيف     
 حواهم وال متاكعا . 

 
 «.اَل َيْخشى َجْوًرا»الرواية الثانية: َوِفي ِرَواَيٍة      
 .لم أعثر على تخريج لهذه الرواية قال الباحث:     

))))) ))))) 
َهْي َيْعَتِكف َوَقْم « أ الَعْح  اْرََواِطِ  ِمن َ م،انَهن ُ  َناَن ُيَ اِوُ  كِ َ اَء وُ  او  فِ »)ه( َوِفيِ       

َ  ِ ْنُ َها ِفأ اْلَ ِميِت ِكَمْعَنى االْعتكاف  َوِهَأ ُمفاَعلة ِمَن الِ َوا   .(1)َتَك  
 (98الحديث رقم )

 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
هَ       َهَنا ِإْبذذَ اِهيُم ْبذذُن َ ْمذذَ َ   َقاَل:َ ذذم  َ اَوْ ِميُّ "َ ذذم    َعذذْن َيِ  ذذَم ْبذذِن الَهذذاِم  َعذذْن (2)ِنأ اْبذذُن َهِبذذأ َ ذذاِ ٍم  َوالذذم 

ِ َصذل ى  (4)  َعْن َهِبذأ َسذِعيٍم الُطذْمِ يِّ (3)ُمَ م ِم ْبِن ِإْبَ اِهيَم  َعْن َهِبأ َسَلَمةَ  َ ِ،ذَأ َّللا ُ َعْنذُ : َنذاَن َ ُسذوُل َّللا 
ذذْهِ   َفذذِيَ ا َنذذاَن ِ ذيَن ُيْمِسذذأ ِمذذْن ِعْحذذِ  َن هللُا َعَلْيذِ  َوَسذذل َم ُيَ ذذاِوُ  ِفذذ أ َ َمَ،ذاَن الَعْحذذَ  ال ِتذذأ ِفذذأ َوَسذِط الح 

َهَقذذاَم ِفذذأ  َلْيَلذذًة َتْمِ،ذذأ  َوَيْسذذَتْ ِبُ  ِإْ ذذَمى َوِعْحذذِ  َن َ َ ذذَا ِإَلذذى َمْسذذَنِنِ   َوَ َ ذذَا َمذذْن َنذذاَن ُيَ ذذاِوُ  َمَعذذُ   َوَهن ذذ ُ 
ُنْنذُ  ُهَ ذاِوُ  »ل ْيَلَة ال ِتأ َناَن َيْ ِ ُا ِفيَها  َفَطَطَب الن اَه  َفَأَمَ ُهْم َما َحاَء َّللا ُ  ُهم  َقاَل: َحْهٍ  َ اَوَ  ِفيِ  ال

َكِفذِ   أ ُمْعتَ َهِ ِا الَعْحَ   ُهم  َقْم َبَما ِلأ َهْن ُهَ اِوَ  َهِ ِا الَعْحَ  اَرَواِطَ   َفَمْن َناَن اْعَتَكذَف َمِعذأ َفْلَيْهُبذْ  ِفذ
  َوَقذذْم َ َهْيُتِنذذأ َوَقذذْم ُهِ  ذذُ  َهذذِ ِا الل ْيَلذذَة  هُذذم  ُهْنِسذذيُتَها  َفاْبَتُغوَهذذا ِفذذأ الَعْحذذِ  اَرَواِطذذِ   َواْبَتُغوَهذذا ِفذذأ ُنذذ ِّ ِوْتذذ ٍ 

                                                 

 313ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  1)
َ اَوْ مي:2) ه ا النسكة ربى م مم عبم الع    بن م مم بن عبيم الم اَوْ مّي  من هه  الممينة ونان هبوا من  ( الم 

 مى ف الوا:الم اَوْ مّي  وقم قي  إن  من انم اكة  ممينة كفا ه  ونان مولى ل هينة  فاسته لوا هن ي ولوا ما اب  -ما اب  م
وقال البطا ي: ما اب  م مو،ا كفا ه نان  ما منها مولى  هينة الممينأ وقال ه مم بن صالي: نان الم اَوْ مّي من 

اب هه  هصبهان  ن ل الممينة  ونان ي ول لل    إ ا ه ام هن يمط  انم او  فل ك  هه  الممينة الم اَوْ مّي.ارنس
 1578 قم  331ش5للسمعانأ 

 385 قم  130ش5( َعْبم َّللا  ْبن َعْبم ال  ْ َمن ْبن عوف.التا  خ الكبي  للبطا ي 3)
 2253 قم  232ش1( سعم بن مال  بن سنان بن عبيم ارنصا ي.ت   ب الته يب البن     4)
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َماُء ِفأ ِتْلَ  الل ْيَلِة َفذَأْمَطَ ْ   َفَوَنذفَ « َهْسُ ُم ِفأ َماٍء َوِطينٍ  ِفذأ ُمَصذل ى الن ِبذأِّ (1)الَمْسذِ م   َفاْسَتَهل ِ  الس 
ِ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل   َم  َوَنَظذذْ ُ  َصذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َلْيَلذذَة ِإْ ذذَمى َوِعْحذذِ  َن  َفَكُصذذَ ْ  َعْيِنذذأ َ ُسذذوَل َّللا 

ْكِي َوَوْ ُهُ  ُمْمَتِلٌئ ِطيًنا َوَماًء"  .(2)ِإَلْيِ  اْنَصَ َف ِمَن الصُّ
 ريج الحديثتخ

 عن م مم بن إب اهيم ك  كألفاظ مت ا بة.(3)هط    مسلم من ط  ق ي  م بن عبم هللا بن الهام      
 دراسة رجال اإلسناد

هبو   إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن عبد هللا بن الزبير بن العوام المدني-     
 هذ.230ما  سنة  إس اق 
"ه ذذة صذذموق  نذذان يذذأتأ ال بذذ   نهيذذ اً في ذذيم بهذذا و ت ذذ  بهذذا ويحذذهم العيذذمين وه ذذ  ابذذن سذذعم وقال:     

 .(5)وقم  ن ا ابن  كان فأ اله ا   (4)كالممينة"
وس   م   عن  وعن إب اهيم بذن المنذ   ف ال:"نانذا مت ذا بين ولذم ينذن   (6)وقال هبو  اتم:"صموق"     

 .(8)  كأه"وقال النسا أ:"ليه ك  (7)لهما تل  المع فة كال ميت"
 .(9)وقال ابن    :"صموق"     
طذذ اج البطذذا ي لذذ  فذذأ الصذذ يي نمذذا هذذو معذذ وف مذذن  إبذذ اهيم بذذن  مذذ   صذذموق  :قذذال الكا ذذت      وا 
 ونما هن ال اوي حيخ البطا ي وال يطفى علي   ال .     فأ االنت اء من م ويا  ال اوي منه

مذذا  سذذنة  هبذذو تمذذام المذذمنأ  مذذوالهم  يعبللد العزيللز بللن أبللي حللازم سلللمة بللن دينللار المحللارب-     
 هذ. 182هذ وقي  184

 
                     

                                                 

ال  َفاْلَعِ  ُو ُهَو َنْفُه َسْ ِفِ  َواْلُمَ اُم َهن ُ  َناَن ُمَظل اًل ( َهْي َقط َ  اْلَماُء ِمْن َسْ ِفِ  َوَناَن َعَلى َعِ  ٍو َهْي 1) ِمْهِ  اْلَعِ  ِو َواِ 
 258ش4ِكاْلَ ِ  ِم والطوص َولم ينن ُم نم اْلبناء ِكَ ْيُت ينن ِمَن اْلَمَطِ  اْلَكِهيَ .فتي الكا ي البن     

 2018 قم  46ش3ْيَلِة الَ ْمِ  ِفأ الِوْتِ  ِمَن الَعْحِ  اَرَواِطِ  ( ص يي البطا ي   صال  الت اويي كاُب َتَ  ِّي لَ 2)
 1167 قم  824ش2( ص يي مسلم   الصيام َكاُب َفْ،ِ  َلْيَلِة اْلَ ْمِ  3)
  1475 قم  506ش5( الطك ا  الكب ى البن سعم 4)
 12238 قم  72ش8( اله ا  البن  كان 5)
 253 قم  35ش2ال    والتعمي  البن هبأ  اتم  (6)
 253 قم  35ش2( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 7)
 37 قم  61ش1( محيطة النسا أ 8)
 168 قم  83ش1( ت   ب الته يب البن     9)
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  و نذ ا (3)وقذال مذ  :"ليه كذ  كذأه"  (2)  والنسذا أ(1)وه   ابن معين وقال:صذموق لذيه كذ  كذأه"     
 :"ه ة".(6)وابن نمي   (5)وقال الع لأ  (4)ابن  كان فأ اله ا 

 .(7)ميت مون الم او مي"وقال ابن سعم:"نان نهي  ال      
قذال ه مذم:"لم ينذذن يعذ ف كطلذذب ال ذميت إال نتذب هبيذذ  فذينهم ي ولذذون إنذ  سذمعها ونذذان يتف ذ  لذذم      

وي ذال إن نتذب سذليمان بذن كذالل وقعذ  إليذ  ولذم يسذمعها وقذم  وى  ينن كالممينة كعم مالذ  هف ذ  منذ  
 .(8)عن هقوام لم ينن يع ف هن  سما منهم"

أ  اتم:"سأل  هبأ عن عبم الع    بن هبأ  ذا م وعبذم الذ  من بذن هبذأ ال نذام وعبذم وقال ابن هب     
قي  ل  فعبم الع  ذ  قذال صذالي ال ذميت وقذال هذو وهبذو   عذة  ال  من بن   م بن هسلم ف ال:مت ا بون 

 . (9)عبم الع    هف   من الم او مي وهوسا  ميها من "
 . (10)فتوى علي  فأ آط   مان مال  وكعماو ن ا ابن عبم الب  فأ من نان مما  ال     
ف م وه   عمم ال كأه ك  من الن ام  ومنهم من قال:كأن  هكه  من ه ة    ال اوي ه ة  :قال الكا ت     

ِ   َبذْ  ُهذَو َقاَل َهْ َمُم بُن ُ َهْيٍ : َسِمْعُ  َيْ َيى بَن َمِعْيٍن َيُ ذْوُل: اْبذُن َهِبذأ َ ذاِ ٍم َلذْيَه ِبِهَ ذٍة ِفذأ َ ذِمْيِت َهِبْيذ
ٌة ِفأ َهِبْيِ   َوَغْيِ اِ   .(12)وقم هط ج  ميه  فأ الص ا   (11)ُ   

وقذم  وى عذن هقذوام لذم ينذن يعذ ف هنذ   وهما قولهم إن نتب سليمان بن كذالل وقعذ  إليذ  ولذم يسذمعها 
ف م تع ب  ل  مصعب ال بي ي وبين هن  سما من سليمان قال:" نان ف يهًا وقذم سذما مذا  سما منهم 

 .(13)سليمان بن كالل فلما ما  سليمان هوصى ل  كنتك "
 هبو م مم الممنأ مولى  هينة. عبد العزيز بن محمد بن عبيد بن أبي عبيد الدراوردي-     

                                                 

 644 قم  334ش6( ته يب الته يب البن     1)
 3433 قم  124ش18( ته يب الكمال للم ي 2)
 644 قم  334ش6( ته يب الته يب البن     3)
 3256 قم  117ش7البن  كان  ( اله ا 4)
 1008 قم  304ش1( اله ا  للع لأ 5)
 644 قم  334ش6( ته يب الته يب البن     6)
 1444 قم  432ش5( الطك ا  الكب ى البن سعم 7)
 423ش1( المع فة والتا  خ ليع وب بن سفيان 8)
 1787 قم  383ش5( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 9)
 644 قم  334ش6     ( ته يب الته يب البن10)
 105 قم  364ش8( سي  هعالم النكالء لل هبأ 11)
 105 قم  364ش8( سي  هعالم النكالء لل هبأ 12)
 644 قم  334ش6( ته يب الته يب البن     13)
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وقذذذذال مذذذذ  : الذذذذم او مي ههبذذذذ  مذذذذن فلذذذذيي وابذذذذن هبذذذذأ ال نذذذذام وهبذذذذأ   (2)وابذذذذن معذذذذين  (1)وه ذذذذ  مالذذذذ      
  (5)وقذذذذذال ابذذذذذن سذذذذذعم:"نان ه ذذذذذة نهيذذذذذ  ال ذذذذذميت يغلذذذذذط"  (4)وقذذذذذال مذذذذذ  : لذذذذذيه كذذذذذ  كذذذذذأه"  (3)هويذذذذذه"

 .(7)وقال الع لأ ه ة"  (6)و ن ا ابن  كان فأ اله ا  و ام"ونان يططئ"
ص يي وا  ا  مت مذن نتذب  وقال ه مم بن  نب :"نان مع وفًا كالطلب وا  ا  مت من نتاك  فهو     

بن عم  ي و ها عذن عبيذم هللا بذن ونان ي  ه من نتبهم فيططئ و بما قلب  ميت عبم هللا   الناه وهم
 .(8)عم و"
 .(9)وقال هبو   عة:"سأء ال فظ  بما  مت من  فظ  الحأء فيططأء"     
وقذذال ابذذن هبذذأ  اتم:"سذذ   هبذذأ عذذن يوسذذف بذذن الما حذذون والذذما و مي ف ال:عبذذم الع  ذذ  م ذذمت      

 .(10)و وسف حيخ"
كذذذذأه و ميهذذذذ  عذذذذن عبيذذذذم هللا بذذذذن عمذذذذ  وقذذذذال مذذذذ  :"ليه كذذذذ    (11)وقذذذذال النسذذذذا أ:"ليه كذذذذال وي"     
 .(12)منن "
 .(13)وقال السا أ:"نان من هه  الصمق وارمانة إال هن  نهي  الوهم"     
وقذذال ال بي :" ذذمهنأ عيذذاو بذذن المغيذذ   بذذن عبذذم الذذ  من  ذذاء الذذم او مي إلذذى هبذذأ يعذذ ض عليذذ       

 .(14)ان  ه وج من  إلى ه اال ميت ف ع  يل ن ل نًا منن ًا ف ال ل  هبأ وي   إن  نن  إلى لس
 
 

                                                 

 1833 قم  335ش5( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 1)
 383 قم  124ش1( تا  خ ابن معين ) واية عهمان الما مأ( 2)
 1073 قم  230ش3 خ ابن معين ) واية المو ي( ( تا  3)
 623 قم  174ش1( تا  خ ابن معين ) واية عهمان الما مأ( 4)
 1443 قم  432ش5( الطك ا  الكب ى البن سعم 5)
 3255 قم  116ش7( اله ا  البن  كان 6)
 1016 قم  306ش1( اله ا  للع لأ 7)
 1833 قم  335ش5(ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 8)
 680 قم  354ش6( ته يب الته يب البن     9)
 1833 قم  336ش5( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 10)
 3470 قم  134ش18( ته يب الكمال للم ي 11)
 3470 قم  134ش18( ته يب الكمال للم ي 12)
 680 قم  354ش6( ته يب الته يب البن     13)
 680 قم  354ش6( ته يب الته يب البن     14)
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قال ابذن    :"صذموق نذان ي ذمت مذن نتذب غيذ ا   (1)وقال ال هبأ:"صموق من علماء الممينة"     
 . (2)فيططىء"

ُقْلذُ : َ ِمْيهُذُ   قذال الذ هبأ فذأ السذي : وقم  وى ل  البطذا ي م  ونذًا  ال اوي صموق  :قال الكا ت     
ت   ِة  َلِكن  الُبَطاِ ي  َ َوى َلُ : َمْ ُ ْونًا ِكَحذْيٍخ آطذَ   َوِكُنذ ِّ َ ذاٍل َفَ ِمْيهُذُ  َوَ ذِمْيُت اْبذن ِفأ مَوَوايِن اِرْساَلِم السِّ

 .(3)َهِبأ َ اِ ٍم اَل َين طُّ َعْن م تَكِة الَ َسنِ 
))))) ))))) 

َم َفَ اَلْ : ِإنِّأ َ َهْيُ  ِفأ اْلَمَناِم نأن  َ اِ   هن  اْمَ هًَ  َهَتِ  الن ِبأ  َصل ى َّللا ُ َعَلْيِ  َوَسل  »ِفيِ  -)َ َوَ (     
َصل ى َّللا ُ َبْيِتأ َقِم اْنَنس   َفَ اَل: َيُ مُّ َّللا ُ َغاِ َكَ   َف َ ا َ وُ ها هم  َغاَب  فَ هْ  مهَ  َ ِلَ   َفَأَتِ  الن ِبأ  

ِ َصل ى َّللا ُ َعَلْيِ  َوَسل َم َفَلْم َتْ ما  ووَ مْ  َهَكا َكْنٍ  ف أطَبْ ت  َفَ اَل: َيُمو   وُ ِ   فَ َن   َ ِلَ  ِلَ ُسوِل َّللا 
الَ اِ   ُهو اْلَطَحَكُة « َعَلْيِ  َوَسل َم َفَ اَل: َهْ  َقَصْصِتها َعَلى َهَ ٍما َقاَلْ : َنَعْم. َقاَل: ُهو َنَما َقاَل َل َ 

 .(4)ِفأ َسْ ف اْلَبْيِ   َواْلَ ْمُا َهْ ِو   ال ِتأ ُتوَ،ا َعَلْيَها َهْطَ اُف اْلَعَواِ ضِ 
 (99الحديث رقم )

 قال ارمام الما مأ   م  هللا:     
َهَنا ُيوُنُه ُهَو اْبُن ُكَنْيٍ   َهْطَبَ َنا اْبُن ِإْسَ اَق  َعْن ُمَ م ِم ْبِن       َعْمِ و ْبِن "َهْطَبَ َنا ُعَبْيُم ْبُن َيِعيَو  َ م 

ُسذذَلْيَماَن ْبذذِن َيَسذذاٍ   َعذذْن َعاِ َحذذَة  َ ْوِج الن ِبذأِّ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َقاَلذذْ : َناَنذذِ  اْمذذَ هٌَ  ِمذذْن َعَطذاٍء  َعذذْن 
ال  َتَ َنَهذا ِغيذُب إِ هَْهِ  اْلَمِميَنِة َلَها َ ْوٌج  َتاِ ٌ  َيْطَتِلُف  َفَناَنْ  َتَ ى ُ ْؤَيا ُنل َمذا َغذاَب َعْنَهذا َ ْوُ َهذا  َوَقل َمذا يَ 

ِ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َفَتُ ذذوُل: ِإن  َ ْوِ ذذأ َطذذَ َج تَذذاِ ً ا  َفَتَ َنِنذذأ َ ذذا ِماًل  َفَ َهْيذذُ  َ ذذاِماًل  َفتَذذْأِتأ َ ُسذذوَل َّللا 
ذذأ َوَلذذْمُ  ُغاَلًمذذا هَْعذذَوَ   ِ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ   ِفيَمذذا َيذذَ ى الن ذذاِ ُم َهن  َسذذاِ َ َة َبْيِتذذأ اْنَنَسذذَ ْ   َوَهنِّ َفَ ذذاَل َ ُسذذوُل َّللا 

َتْيِن  « َطْيٌ   َيْ ِ ُا َ ْوُ ِ  َعَلْيِ  ِإْن َحاَء َّللا ُ َتَعاَلى َصاِلً ا  َوَتِلذِميَن ُغاَلًمذا َبذ  ا»َوَسل َم:  َفَناَنذْ  َتَ اَهذا َمذ  
ِ َصل ى هللاُ  َعَلْيِ  َوَسل َم  َفَيُ وُل: َ ِلَ  َلَها  َفَيْ ِ ُا َ ْوُ َهذا  َوَتِلذُم ُغاَلًمذا   َهْو َهاَلًها ُن ُّ َ ِلَ   َتْأِتأ َ ُسوَل َّللا 

ِ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َغاِ ذذٌب  َوَقذذْم َ َهْ  ِتْلذذَ  ال ْؤَيذذا  َفُ ْلذذُ  َفَ ذذاَءْ  َيْوًمذذا َنَمذذا َناَنذذْ  َتْأِتيذذِ   َوَ ُسذذوُل َّللا  ُّ 
ِا َفَ اَلذْ : ُ ْؤَيذا ُنْنذُ  ُهَ اَهذا  َفذآِتأ َ ُسذوَل َّللا ِ  َلَها: َعم  َتْسَأِلينَ  ِ َصل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم َيذا َهَمذَة َّللا   َ ُسوَل َّللا 

َأا َقاَلذذْ : ِهذذ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َفَأْسذذَأُلُ  َعْنَهذذاا َفَيُ ذذوُل: َطْيذذً ا  َفَيُنذذوُن َنَمذذا َقذذاَل: َفُ ْلذذُ : َفذذَأْطِبِ  ِنأ َمذذا
ِ َمذ ِ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسذل َم َفَأْعِ َ،ذَها َعَلْيذِ   َنَمذا ُنْنذُ  هَْعذِ ُض  َفذَوَّللا  ا َتَ ْنُتَهذا َ ت ذى َ ت ى َيْأِتَأ َ ُسوُل َّللا 

                                                 

 5125 قم  633ش2ان االعتمال لل هبأ ( مي  1)
 4113 قم  358ش1( ت   ب الته يب البن     2)
 107 قم  368ش8( سي  هعالم النكالء لل هبأ 3)
 314ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  4)
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ِ َلِ ْن َصَمَقْ  ُ ْؤَياِ  َلَيُموَتن  َ ْوُ ذِ   َوَتِلذِميَن غُ  اَلًمذا َفذاِ ً ا  َفَ َعذَمْ  َتْكِنذأ  َوَقاَلذْ : َهْطَبَ ْتِنأ  َفُ ْلُ : َوَّللا 
ِ َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم َوِهذَأ َتْكِنذأ  َفَ ذاَل لَ  َهذا: َمذا َما ِلأ ِ يَن َعَ ْ،ذُ  َعَلْيذِ  ُ ْؤَيذاَي  َفذَمَطَ  َ ُسذوُل َّللا 

ْلذذُ  َلَهذذا   ِ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذل َم: َمذذْ  َيذذا َعاِ َحذذُة َلَهذا َيذذا َعاِ َحذذُةا َفَأْطَبْ تُذذُ  اْلَطَبذَ   َوَمذذا َتَأو  َفَ ذاَل َ ُسذذوُل َّللا 
ْؤَيذذا َتُكذذوُن َعَلذذى َمذذا َيْعُبُ َهذذا َصذذا ِ » ْؤَيذذا َفاْعُبُ وَهذذا َعَلذذى اْلَطْيذذِ   َفذذِين  ال ُّ ُبَها  َفَمذذاَ   ِإَ ا َعَبذذْ ُتْم ِلْلُمْسذذِلِم ال ُّ

ِ َ ْوُ َها  َواَل ُهَ اَها إِ   .(1)ال  َوَلَمْ  ُغاَلًما َفاِ ً ا"َوَّللا 
 تخريج الحديث

  وقال:"ِعْنَم َسِعيِم ْبِن َمْنُصوٍ  ِمْن ُمْ َسِ  َعَطاِء ْبِن َهِبأ َ َباٍ  (2)هط    ابن     فأ فتي الكا ي      
 .(3) وبلفظ َنَأن  َ اِ َ  َبْيِتأ اْنَنَسَ "

 دراسة رجال اإلسناد
  هبذو كنذ   وي ذال هبذو كنيذ  ال مذال الكذوفأ  مذا  سذنة ِر بلن واصلل الشليبانيُيْوُنُس بلُن ُبَكْيل -     

 ه.133
ه ذة اال هنذ     وقال ابن حذاهين:(6)  وابن عما (5)وم مم بن عبم هللا بن نمي   (4)وه   ابن معين     
 .(8)و ن ا ابن  كان فأ اله ا   (7)يتحا
إال هنذذ  َنذذاَن مذذا  عفذذ  ْبذذن ي يذذى الب منذذأ  ونذذان  وقذذال َيْ َيذذى ْبذذن َمِعذذين مذذ  : َنذذاَن ه ذذة صذذموقاً      

موس ا  ف ال َلُ     : هنهم ي مون  كال نمقة لك ا ون ا.ف ال: ن ب. هم قال ي يى:  هي  ابنأ َهِبأ َحْيَكة 
 . (9)هتياا  فأقصاهما وسأالا نتاكا فلم يعطهما  ف هكا يتكلمان في .وقم نتب  عن 

ْلَطان َوَناَن م   اوقال ابن معين م  :َناَن َص        .(10)ُموًقا َوَناَن يتكا السُّ
ُت َعْن ُ       : َنَتْبُ  َعْنُ   َوَلْيَه ُهَ مِّ  .(11)وَقاَل َعِلأُّ بُن الَمِمْيِنأِّ

                                                 

ْمِن  وَ 1)  1380ش2الت ْمِ   َوَغْيِ  َ ِلَ  ِفأ الن ْوِم ( سنن الم امأ   ال ؤيا كاب ِفأ اْلُ ُمِص  َواْلِبْ ِ   َوالل َبِن  َواْلَعَسِ   َوالس 
 2203 قم 
  432ش12( فتي الكا ي البن     2)
 ( قال الكا ت: لم ه م ال ميت فأ سنن سعيم بن منصو 3)
 1306 قم  274ش3تا  خ ابن معين ) واية المو ي(  (4)
 2084 قم  522ش8( الكام  فأ ،عفاء ال  ال لل   انأ 5)
 844 قم  436ش11يب ( ته يب الته 6)
 1628 قم  264ش1( تا  خ هسماء اله ا  البن حاهين 7)
 11304 قم  651ش7( اله ا  البن  كان 8)
 7171 قم  436ش32( ته يب الكمال للم ي 9)
 2545 قم  521ش3تا  خ ابن معين ) واية المو ي(  (10)
 71 قم  247ش3( سي  هعالم النكالء لل هبأ 11)
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 . (1)َوُسِ َ  َهُبو ُ ْ َعَة: َهي  َحْأٍء ُتْنِنُ  َعَلْيِ اَفَ اَل: َهم ا ِفأ الَ ِمْيِت  َفاَل هَْعَلُم ُ      
ْمقُ        .(2)َوَقاَل َهُبو َ اِتٍم: َمَ لُّ  الصِّ
 .(3)ينكغأ هن يتهب  فأ هم ا لميل  عن الط  ق وقال ال و  انأ:     
 .(4)صموق يططئ  وقال ال هبأ:صموق  وقال ابن    :     
ذذذًة  َيْأُطذذذُ  َنذذذاَلَم    وقذذذال ابذذذو ماوم :(5)،ذذذعيف ال ذذذميت قذذذال الع لذذذأ:      اْبذذذِن َلذذذْيَه ُهذذذَو ِعْنذذذِمي ُ   

 .(6)ِإْسَ اَق  َفُيوِصُلُ  ِكاَرَ اِمْيِت  َسِمَا ِمِن اْبِن ِإْسَ اَق ِكال  يِّ 
: َلْيَه ِكالَ ِويِّ        .(8)َوَقاَل َم  ً : َ،ِعْيفٌ   (7)َوَقاَل الن َساِ أُّ
ا ال اوي صموق  وقم تكلم في  كسبب اال  ذاء  ومطولذ  علذى السذلطان  وهذو فذأ هذ  قال الكا ت:     

 ال ميت ليه ما  الى بمعت   وت،عيف النسا أ ل  في  تحمم.
 .(9).سك   ت  مت ُمَحمَُّد بُن ِإْسَحاَق بِن َيَساِر الُمطَِّلِبي   -
قذذال الكا ذذت: الطالصذذة فذذأ الذذ اوي هنذذ  صذذموق  اتهذذم كالتذذمليه  ومذذا ينفذذأ تمليسذذ  عذذن م مذذم بذذن   

 . (10)سما  من عم و بن عطاء  واية عنم ارمام ه مم ص   فيها كال
 بقية رجال اإلسناد ثقات-    

 الحكم على إسناد الحديث
 إسنام ال ميت  سن لو وم  او ين ن  منهما صموق وهما: يونه بن كني   وم مم بن إس اق.     

))))) ))))) 
 . (11)«ِإَ ا ُهم ِكَ ي ة ِمهِ  قْطعة الَ اِ  »َوِمْنُ  َ ِميُت َهِبأ الطَُّفي  وبَناء الَكْعكة      

 (111الحديث رقم )

                                                 

 335 قم  236ش3ن هبأ  اتم ( ال    والتعمي  الب1)
 335 قم  236ش3ال    والتعمي  البن هبأ  اتم  (2)
 117 قم  138ش1( ه وال ال  ال لل و  انأ 3)
 71 قم  247ش3سي  هعالم النكالء لل هبأ  (4)
 1881 قم  487ش1( اله ا  للع لأ 5)
 7171 قم  437ش32( ته يب الكمال للم ي 6)
 7261 قم  765ش2( المغنأ فأ ال،عفاء لل هبأ 7)
 844 قم  435ش11( ته يب الته يب البن     8)
 (43( فأ  ميت  قم )9)
 2376 قم  208ش4( مسنم ه مم 10)
 314ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  11)
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 قال ارمام عبم ال  اق الصنعانأ   م  هللا:     
ِ  َعْن َهِبأ الطَُّفْيِ  َقاَل:"َناَنِ  اْلَكْعَكُة ِفذأ اْلَ اِهِلي ذِة...و ن   ذميهًا مطذوالً        "َعْن َمْعَمٍ   َعْن َعْبِم َّللا 

ذا َهْن َهَ اُموا َهْمَمذُ  ِإَ ا ُهذْم فأ بناء الكعكة ..هذم قذال:".. َفَ اَلذْ  ُقذَ ْ ٌو: َنبْ  ِنذأ ِبَهذَ ا اْلَطَحذِب َبْيذَ  َ بَِّنذا  َفَلم 
ا َهَ ذذٌم ِمذذَن ِكَ ي ذذٍة َعَلذذى ُسذذوِ  اْلَبْيذذِ  ِمْهذذِ  ِقْطَعذذِة اْلَ ذذاِ ِ  َسذذْوَماِء الظ ْهذذِ   َبْيَ،ذذاِء اْلذذَكْطِن  َفَ َعَلذذْ  ُنل َمذذا َمَنذذ

َ  ِمذْن ِ َ اَ ِتذِ   َسذَعْ  ِإَلْيذِ  َفاِتَ ذًة َفاَهذا.. َفَبْيَنذا الن ِبذأُّ َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم َيْ ِمذُ  اْلَبْيِ  ِلَيْهِمَمُ  َهْو َيْأطُ 
ْ    ِإْ  َ،ذذاَقْ  َعَلْيذذِ  الن ِمذذَ ُ   َفذذَ َهَب َيَ،ذذُا الن ِمذذَ َ  َعَلذذى َعاِتِ ذذِ   َفَبذذمَ (2)َوَعَلْيذذِ  َنِمذذَ  ٍ  (1)ِ َ ذذاَ ً  ِمذذْن َهْ َيذذامٍ 

ذْ  َعْوَ تَذَ   َفَلذْم ُيذَ  ُعْ َ اًنذا َكْعذَم َ ِلذَ   َوَنذانَ  ذُم  َطمِّ  َبذْيَن اْلَكْعَكذِة َعْوَ ُتُ  ِمذْن ِصذَغِ  الن ِمذَ ِ   َفُنذوِمَي َيذا ُمَ م 
ًة َفَلم ا َناَن  َ ْيُو اْلُ َصْيِن َوَبْيَن َما َهْنَ َل َّللا ُ َعَلْيِ  َطْمُه ِسِنيَن  َوَبْيَن َمْطَ ِ ِ  َوِبَناِ َها َطْمَه َعْحَ َ  َسنَ 

َبْيذِ : ِإن  َعاِ َحذَة َهْطَبَ ْتِنذأ  هَ  َبْيذِ   َفَ ذاَل اْبذُن ال ُّ ن  الن ِبذأ  َصذل ى ْبِن ُنَمْيٍ   َفذَ َنَ  َ ِ  َ َهذا ِفذأ َ َمذاِن اْبذِن ال ُّ
ِ  َلَهذذَمْمُ  اْلَكْعَكذذَة  َفذذِين ُهْم َتَ ُنوَهذذا َسذذْكَعَة َهْ ُ ٍ  ِفذذأ اْلِ ْ ذذِ  َلذذْواَل َ َماهَذذُة َقْوِمذذِ  ِكذذاْلُكفْ »هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َقذذاَل: 

 .(3)«"َ،اَقْ  ِبِهُم الن َفَ ُة  َواْلَطَحبُ 
 تخريج الحديث

عن معم  بن  احم ك  هلفاظ   (4)هط    إس اق بن  اهوي   من ط  ق عبم ال  اق الصنعانأ     
 مت ا بة.
 عن معم  بن  احم ك  مطتص ًا.  (5)  ق عبم ال  اق الصنعانأوهط    ه مم من ط     
 كألفاظ مطتلفة. (7)و اب  بن عبم هللا (6)ولل ميت حاهم عنم البطا ي من ط  ق عا حة     

 دراسة رجال اإلسناد 
 .(8).سك   ت  مت معمر بن راشد األزدي-     
 والطالصة في  هن   ه ة.     

 

                                                 

َة ِمْن ِحعَ  ( َهْ َياٍم:1) اِبَها. م قا  المفاتيي ح   محنا  المصابيي ِكَفْتِي َهْمَ ٍ  َوُسُنوِن ِ يٍم  َمْوِ،ٌا َمْعُ وٌف ِكَأْسَفِ  َمن 
 3603ش3لله وي 

 133ش1ِكَنْس  اْلِميم  مع  َهْنَما  َوِهأ الحملة المطططة من صوف.فتي الكا ي البن      :( نم  2)
 3106 قم  101ش5( مصنف عبم ال  اق الصنعانأ 3)
 1720 قم  333ش3( مسنم إس اق بن  اهوي  4)
 23800قم    218ش33( مسنم ه مم 5)
َة َوُبْنَياِنَها 6)  1584 قم  146ش2( ص يي البطا ي   ال ج  َكاُب َفْ،ِ  َمن 
َة َوُبْنَياِنَها 7)  1582 قم  146ش2( ص يي البطا ي    ال ج َكاُب َفْ،ِ  َمن 
 (1( فأ ال ميت  قم )8)
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 .(1).سك   ت  مت ن خثيمعبد هللا بن عثمان ب-     
 الطالصة فأ ال اوي هن  صموق. :قال الكا ت     
 .(2)وهو ص ابأ  لي .سك   ت  مت  َهُبو الطفي    عامر ْبن واثلة-     
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

 الحكم على إسناد الحديث
وال ذميت ي ت ذأ  هذيم إسنام ال ذميت  سذن لو ذوم  اٍو صذموق فيذ  وهذو عبذم هللا بذن عهمذان بذن ط     

وممذذذن صذذذ    مذذذن العلمذذذاء حذذذعيب   يذذذت لذذذ  حذذذواهم عنذذذم البطذذذا ي  كالحذذذواهم إلذذذى الصذذذ يي لغيذذذ ا 
 .(3)ار نؤوف وعامل م حم

))))) ))))) 
يافة َهاَلَهُة َهي اٍم  وَ اِ َ ت  َيْوٌم َوَلْيَلٌة  َوَما َ اَم َفُهَو َصَمقة»]هذ[ َوِفيِ        َهُة َهي اٍم َهْي ُيَ،اُف َهاَل « ال،ِّ

ْلطاف  وُيَ ّمم َلُ  ِفأ اْلَيْوِم اله اِنأ َواله   ِل ِمم ا ات سَا َلُ  ِمْن ِب ٍّ وا  اِلِت َما َ َ،َ ُا فُيَتكل ف َلُ  ِفأ اْلَيْوِم اْرَو 
الِ ْيَ  : َوِهَأ َقْمُ  َما َيُ و  ِكِ  َواَل َيِ  م َعَلى َعاَمِتِ   ُهم  ُيْعِطيِ  َما َيُ وُ  ِكِ  َمسافة يوٍم ولْيَلٍة  وُيَسم ى 

ْن َحاَء ت َ     اْلُمَساِفُ  ِمْن َمْنه  ِإَلى َمْنه   َفَما َناَن َكْعَم َ ِلَ  َفُهَو َصَمقٌة َوَمْعُ وٌف  ِإْن َحاَء َفَع  َواِ 
ن َما َنِ َا َلُ  الُم ام َكْعَم َ ِلَ  ِلَ ال  َت،يق ِكِ  إقاَمت  َفَتُكوُن الص    .(4)مقة َعَلى وْ   الَمّن وارَ ىَواِ 

 (111الحديث رقم )
 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهِنأ َسِعيٌم الَمْ ُبذِ يُّ       َهَنا الل ْيُت  َقاَل: َ م  ِ ْبُن ُيوُسَف  َ م  َهَنا َعْبُم َّللا    َعذْن َهِبذأ ُحذَ ْ ٍي الَعذَمِويِّ  (5)"َ م 

َمذْن َنذاَن ُيذْؤِمُن »َي  َوَهْكَصذَ ْ  َعْيَنذاَي  ِ ذيَن َتَكل ذَم الن ِبذأُّ َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم َفَ ذاَل: َقاَل: َسِمَعْ  ُهُ َنذا
ِ َوالَيذذْوِم اآلِطذذِ  َفْلُيْنذذِ ْم َ،ذذْيَفُ   َ  ِ َوالَيذذْوِم اآلِطذذِ  َفْلُيْنذذِ ْم َ ذذاَ ُا  َوَمذذْن َنذذاَن ُيذذْؤِمُن ِكذذا   اَل: َوَمذذا َقذذ« اِ َ تَذذ ُ ِكذذا  

ِا َقذذاَل:  ذذَياَفُة َهاَلهَذذُة َهي ذذاٍم  َفَمذذا َنذذاَن َوَ اَء َ ِلذذَ  َفُهذذَو َصذذَمَقٌة َعَلْيذذِ   »َ اِ َ تُذذُ  َيذذا َ ُسذذوَل َّللا  َيذذْوٌم َوَلْيَلذذٌة  َوال،ِّ
ِ َوالَيْوِم اآلِطِ  َفْلَيُ ْ  َطْيً ا َهْو ِلَيْصُمْ    .(6)«َوَمْن َناَن ُيْؤِمُن ِكا  

 الحديثتخريج 
                                                 

 (41( فأ  ميت  قم )1)
 (41( فأ  ميت  قم )2)
 قاما بت  يق مسنم ارمام ه مم حعيب ار نؤوف وعامل م حم و   23800 قم  218ش33( مسنم ه مم 3)
  314ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  4)
كفتي الميم وسنون ال اف و،م الكاء المع مة بن طة وفأ آط ها  اء مهملة نسب إلى م ب   نان يسنن  ( الم ب ي:5)

 3300 قم 386ش12كال  ب منها.ارنساب للسمعانأ 
ِ َوالَيْوِم اآلِطِ  َفاَل ُيْؤِ  َ اَ ُا 6)  6013 قم  11ش8( ص يي البطا ي   ارمب َكاٌب: َمْن َناَن ُيْؤِمُن ِكا  
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عن سعيم الم ب ي ك  ب  ام   ملذة" َواَل َيِ ذ ُّ َلذُ  َهْن َيْهذِوَي ِعْنذَمُا (1)هط    البطا ي من ط  ق مال      
 َ ت ى ُيْ ِ َ ُ ".

 عن الليت ك  كمهل .(2)وهط    مسلم من ط  ق قتيكة بن سعيم     
 ألفاظ مطتلفة.عن سعيم الم ب ي ك  ك(3)وهط    من ط  ق عبم ال ميم بن  عف      

 دراسة رجال اإلسناد
وقيذ  كعذم  هذذ 123واسم  نيسان الم ب ي هبو سعم الممنأ ما  فأ  موم  سعيد بن أبي سعيد-     

 وقب  ه ا.
يع ذوب بذن حذيكة قال:"قذم نذان تغيذ  ونبذ  واطذتلط  ه ة إال هنذ   مذأ كذاالطتالف وممذن  مذاا بذ ل :    

 وقال ابن  كان فأ   (5)قال:" اطتلط قب  موت  كأ با سنين"والواقمي   (4)قب  موت  ي ال كأ با سنين
 

 .(6)اله ا :"اطتلط قب  موت  كأ با سنين"
االطذذذذذتالف هنذذذذذا ال ي،ذذذذذ  رنذذذذذ  لذذذذذم يهبذذذذذ  هن ه ذذذذذمًا مذذذذذن الذذذذذ وا  هطذذذذذ  عنذذذذذ   ذذذذذال  :قذذذذذال الكا ذذذذذت     

ووقذا فذأ اطتالط  نما هن فت   اطتالط  ق،اها فذأ بيتذ  قذال الذ هبأ فذأ الميذ ان:" ه ذة   ذة  حذاخ  
ما ه سذب هن ه ذمًا هطذ  عنذ  فذأ االطذتالف  فذين ابذن عيينذة هتذاا فذ هى لعاكذ   اله م ولم يطتلط"هم قال:

 .(8)وقال هي،ا:"َوَنَ ِلَ  اَل ُيْوَ ُم َلُ  َحْأٌء ُمْنَن ٌ   (7)يسي  فلم ي م  عن 
اطتلف   الخزاعيخويلد ْبن عمرو ْبن صخر ْبن عبد العزى بن معاوية ْبن ربيعة َأُبو شري  -     

وقي :هانئ  واركه  طو لم. ن ل الممينة   نعب ْبن عم و  وقي :عم و ْبن طو لم  فأ اسم   ف ي :
 .(9)وهسلم قب  الفتي  وتوفأ كالممينة كسنة همان وستين

 بقية رجال اإلسناد ثقات. -     
))))) ))))) 

                                                 

ْيِف  َوِطْمَمِتِ  ِإي اُا ِبَنْفِسِ   1)  6135 قم  32ش8( ص يي البطا ي   ارمب َكاُب ِإْكَ اِم ال، 
َيافَ 2)  48 قم  1352ش3ِة َوَنْ ِوَها ( ص يي مسلم   الل طة َكاُب ال،ِّ
َياَفِة َوَنْ ِوَها 3)  48 قم  1353ش3(ص يي مسلم   الل طة َكاُب ال،ِّ
 61 قم  38ش4( ته يب الته يب البن     4)
 61 قم  38ش4( ته يب الته يب البن     5)
 2326 قم  284ش4( اله ا  البن  كان 6)
 3187 قم  133ش2( مي ان االعتمال لل هبأ 7)
 88 قم  217ش5ي  هعالم النكالء لل هبأ ( س8)
 1500 قم  134ش2( هسم الغاكة البن ارهي  9)
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َهْي هَْعُطوُهُم الَ يَ   والَ اِ َ  :الَعطية. ُيَ اُل «   َهِ يُ همَهِ يُ وا الَوفم بَنْ و َما ُننْ »َوِمْنُ  اْلَ ِميُت      
 .(1)َهَ اَ ا ُيِ يُ ا ِإَ ا هَْعَطااُ 

 (112الحديث رقم )
 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهَنا َقِبيَصةُ       َهَنا اْبذُن ُعَيْيَنذَة  َعذْن ُسذَلْيَماَن اَرْ ذَوِل  َعذْن َسذعِ (2)"َ م  يِم ْبذِن ُ َبْيذٍ   َعذِن اْبذِن َعك ذاٍه  َ ذم 
َّللا ُ َعْنُهَمذذذذا: َهن ذذذذُ  َقذذذذاَل: َيذذذذْوُم الَطِمذذذذيِه َوَمذذذذا َيذذذذْوُم الَطِمذذذذيهِ  َ ِ،ذذذذأَ 

َ ت ذذذذى َطَ،ذذذذَب َمْمُعذذذذُ   (4)ا هُذذذذم  َكَنذذذذى(3)
ِ َصل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم َوَ ُعذُ  َيذ(5)الَ ْصَكاءَ  اْ تُذوِنأ ِكِنتَذاٍب »ْوَم الَطِمذيِه  َفَ ذاَل:   َفَ اَل: اْحَتم  ِبَ ُسوِل َّللا 

ِ  (6)  َفَتَناَ ُعوا  َواَل َيْنَكِغأ ِعْنذَم َنِبذأٍّ َتَنذاُ ٌ   َفَ ذاُلوا: َهَ ذ َ « َهْكُتْب َلُكْم ِنَتاًكا َلْن َتِ،لُّوا َكْعَمُا َهَبًما َ ُسذوُل َّللا 

                                                 

 314ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  1)
َواَية  َوِ َواَيت  ِفيِ  َعن ُسْفَيان2) اله ْو ّي  َنِهيَ    ( لم َي ا ِفأ الُبَطاِ ّي ل بيصة ِ َواَية َعن ُسْفَيان بن ُعَيْيَنة إال  َهِ ا ال ِّ

 238ش14 ما. عمم  ال ا ي لبم  المين العينأ 
ِب ِمْنُ .فتي الكا ي البن      ( َيْوُم اْلَطِميِه:3) ِ  َوالت َع ُّ م   4431 قم  132ش8ُيْسَتْعَمُ  ِعْنَم ِإَ اَمِ  َتْفِطيِم اْرَْمِ  ِفأ الحِّ
َم َلُ  اْلُ ْ ُن َعَلْيِ  َوُيْ َتَمُ  َهْن َيُنوَن كناء ابن َعك اٍه ُيْ َتَمُ  لِ  ( قال ابن    :4) ِ َفَتَ م  َ  َوَفاَ  َ ُسوِل َّللا  َكْوِنِ  َتَ ن 

ا ي البن     اْنَ،اَف ِإَلى َ ِلَ  َما َفاَ  ِفأ ُمْعَتَ ِمِا ِمَن اْلَطْيِ  ال ِ ي َناَن َيْ ُصُ  َلْو َنَتَب َ ِلَ  اْلِكَتاَب. فتي الك
  4431 قم  132ش8
غا . النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي   ( الَ ْصَكاء:َ 5)  333ش1ُهَو اْل َصى الصِّ
 قم  33ش4(  اء   واية هط ى عنم البطا ي بهم   االستفهام"هه  "  ال   ة َكاُب ِإْطَ اِج الَيُهوِم ِمْن َ ِ  َ ِ  الَعَ ِب 6)

3168 
ْصُتُ  ِمْن قال ابن    : َوَقْم َتَكل َم ِعَياٌض  ُ  اْلُ ْ ُطِبأُّ َتْلِطيًصا َ َسًنا ُهم  َلط  َوَغْيُ ُا َعَلى َهَ ا اْلَمْوِ،ِا َفَأَطاُلوا َوَلَطص 

َل:َوِلَكْعِ،ِهْم هَُهْ ً ا ْعٌ  َماٍض َقاَناَلِمِ  َوَ اِصُلُ  َهن  َقْوَلُ  َهَ َ  ال  اِ ُي ِفيِ  ِإْهَكاُ  َهْمَ ِ  ااِلْسِتْفَهاِم َوِكَفَتَ اٍ  َعَلى َهن ُ  فِ 
ُنوِن اْلَهَ َياُن ِكَ،مِّ اْلَهاِء َوُسُنوِن اْلِ يِم َوالت ْنِو ِن َعَلى َهن ُ  َمْفُعوٌل ِكِفْعٍ  ُمْ،ِمٍ  َهْي َقاَل:ُهْ ً ا َواْلُهْ ُ  كِ  مِّ ُهم  السُّ ال، 

ُ َعَلْيِ  َواْلُمَ اُم ِكِ  ُهَنا َما َيَ ُا ِمْن َناَلِم اْلَمِ  ِض ال   ِ ي اَل َيْنَتِظُم َواَل ُيْعَتمُّ ِكِ  ِلَعَمِم َفاِ َمِتِ  َوُوُقوُ  َ ِلَ  ِمَن الن ِبأِّ َصل ى َّللا 
ِتِ  َوَمَ ِ،ِ  ِلَ ْوِلِ  َتَعاَلى:"َوَما يْنطق َعن اْلهوى")سو   الن م آي ِلِ  َصل ى ( َوِلَ وْ 3ة:َوَسل َم ُمْسَتِ يٌ  ِرَن ُ  َمْعُصوٌم ِفأ ِص  

َ ا ُعِ َف َ ِلَ  َفِين َما َقاَل ُ  ُ َعَلْيِ  َوَسل َم:ِإنِّأ اَل َهُقوُل ِفأ اْلَغَ،ِب َوال َِّ،ا ِإال  َ   ا" َواِ   َمْن َقاَلُ  ُمْنِنً ا َعَلى َمْن َتَوق َف ِفأ َّللا 
َواِ  َفَنَأن ُ  قَ  اَل:َنْيَف َتَتَوق ُف َهَتُظنُّ َهن ُ  َنَغْيِ ِا َيُ وُل اْلَهَ َياَن ِفأ َمَ ِ،ِ  اْمَتِهْ  َهْمَ ُا اْمِتَهاِل َهْمِ ِا ِبِيْ َ،اِ  اْلَكِتِف َوالم 

َح ٍّ َعَ َض َلُ  َ،ُهْم َقاَل َ ِلَ  َعْن َوَهْ ِ،ْ ُا َما َطَلَب َفِين ُ  اَل َيُ وُل ِإال  اْلَ ق  َقاَل َهَ ا َهْ َسُن اْرَْ ِوَكِة َقاَل َوُيْ َتَمُ  َهن  َكعْ 
َ اَكِة َوَلْو َهْنَنُ وُا َعلَ  ْيِ  َلُنِ َ  َوُيْ َتَمُ  َهْن َيُنوَن ال ِ ي َقاَل َوَلِكْن ُيْكِعُمُا َهْن اَل ُيْنِنَ ُا اْلَكاُقوَن َعَلْيِ  َمَا َنْوِنِهْم ِمْن ِنَكاِ  الص 

ْم ِعْنَم َمْوِتِ  َوَقاَل َغْيُ ُا َوُيْ َتَمُ  َهْن َيُنوَن َقاِ ُ  َ ِلَ  َهَ اَم َهن ُ  اْحَتم  َ ِل  صم  َعن مهو َوَ ْيَ ٍ  َنَما َهَصاَب َنِهيً ا ِمْنهُ 
ِ  وَ  ِ َم َوَهَ اَم اْلَمْلُ وَم ِرَن  اْلَهَ َياَن ال ِ ي َيَ ُا ِلْلَمِ  ِض َيْنَحُأ َعْن ِحم  َ اَمِ  ُسُنوِ  َ ِعِ  َوِقيَ  َقاَل َ ِلَ  َوَ ُعُ  َفَأْطَلَق الال  ِرِ

َما ُ ِنَ  َوُيْ َتَمُ  َهْن َيُنوَن َقْوُلُ  ال ِ يَن َلَغُطوا َوَ َفُعوا َهْصَواَتُهْم ِعْنَمُا َفَنَأن ُ  َقاَل ِإن  َ ِلَ  ُيْؤِ يِ  َوُيْفِ،أ ِفأ اْلَعاَمِ  ِإَلى 
وِن اْلِ يِم َواْلَمْفُعوُل َمْ ُ وٌف َهِي اْلَ َياَ  َوَ َنَ ُا ِبَلْفِظ اْلَماِ،أ ُمَكاَلَغًة ِلَما هََهَ َ  ِفْعاًل َماِ،ًيا ِمَن اْلَهْ ِ  ِكَفْتِي اْلَهاِء َوُسنُ 
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ذذا تَذذْمُعوِنأ ِإَلْيذذ ِ َمُعذذوِنأ  َفال ذذ»َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم  َقذذاَل:    َوَهْوَصذذى ِعْنذذَم َمْوِتذذِ  « ِ ي َهَنذذا ِفيذذِ  َطْيذذٌ  ِمم 
  َوَنِسذيُ  اله اِلهَذَة  « َهْطِ ُ وا الُمْحِ ِنيَن ِمْن َ ِ  َ ِ  الَعَ ِب  َوَهِ يُ وا الَوْفَم ِبَنْ ِو َما ُنْنُ  ُهِ يذُ ُهمْ »ِبَهاَلٍت: 

ذذٍم  ذذُة  َوالَمِميَنذذُة   َوَقذذاَل َيْعُ ذذوُب ْبذذُن ُمَ م  َسذذَأْلُ  الُمِغيذذَ َ  ْبذذَن َعْبذذِم الذذ  ْ َمِن  َعذذْن َ ِ  ذذَ ِ  الَعذذَ ِب: َفَ ذذاَل َمن 
ُل ِتَهاَمَة"  .(1)َوالَيَماَمُة  َوالَيَمُن  َوَقاَل َيْعُ وُب َوالَعْ ُج َهو 

 تخريج الحديث
 نالهمذذا عذذن ابذذن عيينذذة كذذ  (3)وقتيكذذة بذذن سذذعيم (2)هط  ذذ  البطذذا ي مذذن ط  ذذق م مذذم بذذن سذذالم     
 بن وا.
وعمذذ و  وهبذذو كنذذ  بذن هبذذأ حذذيكة  وقتيكذذة بذذن سذعيم  هط  ذ  مسذذلم مذذن ط  ذق سذذعيم بذذن منصذو       

 عن سفيان بن عيينة ك  بن وا. (4)الناقم  ميعهم
 دراسة رجال اإلسناد

َواِئي  -       هذ.215َعاِمٍ  الُكْوِفأُّ ما  سنة َهُبو  َقِبْيَصُة بُن ُعْقَبَة بِن ُمَحمَِّد بِن ُسْفَياَن الس 
 .(9)والع لأ  (8)و ن ا ابن  كان فأ اله ا   (7)وه مم  (6)وابن معين  (5)وه   ابن سعم     
 م فأ سماع  من سفيان الهو ي :كلِّ وقم تُ      
  (10)قال ابن معين:"قبيصة ه ة فأ ن  حأء إال فأ  ميت سفيان فين  سما من  وهو صغي "     

 .(11)   عن  ميت قبيصة ف ال ه ة إال فأ  ميت الهو ي ليه ب ل  ال وى وس   م

                                                                                                                                                 

َمْن ُنوُن َقاِ ُ  َ ِلَ  َكْعَض َ َهى ِمْن َعاَلَماِ  اْلَمْوِ  ُقْلُ  َوَيْظَهُ  ِلأ َتْ ِ يُي َهاِلِت ااِلْ ِتَمااَلِ  ال ِتأ َ َنَ َها اْلُ ْ ُطِبأُّ َويَ 
ْساَلِم َوَناَن َيْعَهُم َهن  َمِن اْحَتم  َعَلْيِ  اْلَوَ ُا َقْم َيْحَتِغُ  ِكِ  َعْن َتْ ِ   ِ  َما ُيِ  ُم َهْن َيُ وَلُ  ِلَ َواِ  ُوُقوِ   َقُ َب ُمُطوُلُ  ِفأ اْرِ

 4431 قم  132ش8َ ِلَ . فتي الكا ي البن     
ِة َوُمَعاَمَلِتِهْما ( ص يي البطا ي   ال هام والسي  َكابٌ 1) م   3053 قم  63ش4: َهْ  ُيْسَتْحَفُا ِإَلى هَْهِ  ال ِّ
 3168 قم  33ش4( ص يي البطا ي   ال   ة كاب إط اج اليهوم من       الع ب 2)
 4431م  ق 3ش6( ص يي البطا ي   نتاب المغا ي َكاُب َمَ ِض الن ِبأِّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َوَوَفاِتِ  3)
 1637 قم  1257ش3( ص يي مسلم   الوصية َكاُب َتْ ِ  اْلَوِصي ِة ِلَمْن َلْيَه َلُ  َحْأٌء ُيوِصأ ِفيِ  4)
 2757 قم  370ش6( الطك ا  الكب ى البن سعم 5)
 6347 قم  470ش12( تا  خ كغمام للططيب الكغمامي 6)
 631 قم  348ش8( ته يب الته يب البن     7)
 14361 قم  21ش3بن  كان ( اله ا  ال8)
 1378 قم  338ش1( اله ا  للع لأ 9)
 356 قم  165ش1( طك ا  ال فاظ للسيوطأ 10)
 722 قم  126ش7( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 11)
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قذذال  عنذذمنا هصذذغ  مذذن سذذما مذذن سذذفيان قذذال:وقذذال  نب :"قذذال هبذذو عبذذم هللا نذذان ي يذذى بذذن آمم      
ي يى قبيصة هصغ  منأ كسنتين قل :فما قصة قبيصة فأ سفيان ف ال هبو عبم هللا:نان نهيذ  الغلذط 

نذذان قبيصذذة   ذذاًل صذذال ًا ه ذذة ال  ن صذذغي ًا ال ي،ذذكط قلذذ :فغي  سذذفيان قذذال:فغيذذ  هذذ ا قذذال نذذا قلذذ :
 .(1)كأه ك  وهي حأء لم ينن عنما ي ن  هن  نهي  ال ميت"

قبيصذذة ه ذذة قال ابذذن هبذذأ  ذذاتم سذذأل  هبذذأ عذذن قبيصذذة وهبذذأ   يفذذة ف ال:قبيصذذة  قذذال الكا ذذت:     
ال ميت على لفظ وا م ال يغي ا سوى ه لى عنمي وهو صموق ولم ه  من الم مهين من ي فظ يأتأ ك

 .(2)قبيصة وهبأ نعيم فأ  ميت الهو ي"
 .(3)وقم  وى عن  البطا ي ه بعة وه بعين  ميهاً      
ُقْلُ : ال  ُ ُ  ِهَ ٌة  َوَما ُهَو ِفأ ُسْفَياَن َنذاْبِن َمْهذِميٍّ  َوَوِنْيذٍا  َوَقذِم اْ ذَتج  ِكذِ  الَ َماَعذُة  وقال ال هبأ:     
 .(4)ُسْفَياَن َوَغْيِ ِا  َوَناَن ِمَن الَعاِبِمْينَ ِفأ 
 وال ميت هنا ي وي  قبيصة عن سفيان بن عيينة وليه عن سفيان الهو ي وال محنلة فأ  ل .     
 .(5).سك   ت  مت سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهاللي-     
 الطالصة في  هن  ه ة.قال الكا ت:      
 هذ.213ما  سنة  هبو يوسف الممنأ  محمد بن عيسى بن عبد الملك الزهري يعقوب بن -     
 .(8)وقال ال اكم:"ه ة مأمون"  (7)و ن ا ابن  كان فأ اله ا   (6)وه     اج بن الحاع      
 وفأ الم اب  ،عف  عمم من الن ام :     
وقذذال مذذ  :   (10)ل ذذميت"وقذذال هبذذو   عذذة:" واهذذأ ا  (9)قذذال ه مذذم:"ليه كحذذأء: لذذيه يسذذوى حذذي ًا"     

ليه علي  قياه يع ذوب بذن م مذم ال هذ ي وابذن  بالذة والواقذمي وعمذ  بذن هبذأ كنذ  الملينذأ يت ذا بون 

                                                 

 630 قم  348ش8( ته يب الته يب البن     1)
 722 قم  126ش7( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 2)
 631 قم  343ش8 ( ته يب الته يب البن    3)
 16 قم  133ش10( سي  هعالم النكالء لل هبأ 4)
 (3( فأ  ميت  قم )5)
 7105 قم  370ش32( ته يب الكمال للم ي 6)
 16453 قم  284ش3( اله ا  البن  كان 7)
 103 قم  120ش1( سؤاال  الس  ي لل اكم 8)
 5745 قم  336ش3( العل  ومع فة ال  ال لإلمام ا مم 9)
 836 قم  215ش3لتعمي  البن هبأ  اتم ( ال    وا10)
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وقذذذال الع يلأ:"فذذذأ   (3)و ذذذتكلم فيذذذ  ابذذذن المذذذمينأ  (2)وقذذذال السذذذا أ:"منن  ال ذذذميت"  (1)فذذذأ ال،ذذذعف"
 .(4) ميه  وهم نهي  وال يتاكع  علي  إال من هو ن وا"

 العلماء من  سنوا في  ال ول : ومن     
 .(5)وقال ابن معين:"يع وب بن م مم ال ه ي صموق ولكن ال يكالأ عمن  مت.."     
 .(6)وقال هبو  اتم: هو عنمي عمل هم نت  فلم هكتب عن "     
 .(7)وقال ابن    :"صموق نهي  الوهم وال واية عن ال،عفاء"     
نما قال:"ابن معين ما  مهكم عن اله ا  فاكتبوا وما ال يع ف ال اوي صموق ولكن  :قال الكا ت     

 .(8)من الحيوخ فمعوا"
مذا   وي ذال هبذو هحذام المذمنأ  هبذو هاحذم المغيرة بن عبد الرحمن بن أبلي ربيعلة المخزوملي -     
 هذ.186
 .(10)و ن ا ابن  كان فأ اله ا   (9)وه   ابن معين     
يهذًا نذان ف يذ  ههذ  الممينذة كعذم مالذ  وعذ ض عليذ  ال حذيم ال ،ذاء نذان ف  وقال ال بي  بذن كنذا :     

 .(11)فامتنا"
 .(12)هو ه م ف هاء الممينة ونان يفتأ فيهم"وقال يع وب بن حيكة:"     
 .(13)وقال هبو   عة:"ال كأه ك "     
 .(14)نان مما  الفتوى فأ آط   مان مال  وكعما وقال ابن عبم الب :     

                                                 

 7563 قم  272ش11( تا  خ كغمام للططيب الكغمامي 1)
 764 قم  337ش11( ته يب الته يب البن     2)
 764 قم  337ش11( ته يب الته يب البن     3)
 2073 قم  445ش4( ال،عفاء الكبي  للع يلأ 4)
 7563 قم  272ش11( تا  خ كغمام للططيب الكغمامي 5)
 836 قم  215ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 6)
 7834 قم   608ش1( ت   ب الته يب البن     7)
 836 قم  215ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 8)
 6135 قم  382ش28( ته يب الكمال للم ي 9)
 10370 قم  446ش7( اله ا  البن  كان 10)
 474 قم  264ش10( ته يب الته يب البن     11)
 474 قم  264ش10( ته يب الته يب البن     12)
 1013 قم  225ش8( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 13)
 3433 قم  124ش18( ته يب الكمال للم ي 14)
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لذ  إن عكاسذًا  نذى عذن ابذن  ف لذ : عن هبأ ماوم ،عيف  وم و ما قال اآل  ي:و،عف  هبو ما     
 .(1)غلط عكاه" معين هن  ،عف ال  امأ ووهق المط ومأ ف ال:

 .(2)قال ابن     فأ الت   ب:"صموق ف ي  نان يهم"     
 .(3)ال اوي صموق وقم  ن ا ال هبأ فأ نتاك "من تكلم في  وهو موهوق" قال الكا ت:     

))))) ))))) 
ُل فاْسُتِعي  لُكّ  َعطاء« َهاَل هْمَنُ   َهاَل ُهِ يُ  »َوِمْنُ  َ ِميُت اْلَعك اِه      .(4)َهْي هْعِطي . َواْرَْصُ  اْرَو 

 (113الحديث رقم )
 قال ارمام ابن ط  مة   م  هللا:     
َهَنا َعْبذذُم الذذ  ْ َمِن ْبذذُن ِكْحذذِ  ْبذذِن اْلَ َنذذمِ         َهْمَلذذى ِكاْلُكوَفذذِة  نذذا ُموَسذذى ْبذذُن َعْبذذِم اْلَعِ  ذذِ  َهُبذذو ُحذذَعْيٍب "َ ذذم 

َهِنأ اْلَ َنذذُم ْبذذُن َهَكذذاَن   (5)اْلَعذذَمِنأُّ َوُهذذَو ال ذذِ ي ُيَ ذذاُل َلذذُ : اْلَ ْنَكذذاِ يُّ  َسذذِمْعُتُ  َيُ ذذوُل: َهْصذذِلأ َفاِ ِسذذأٌّ َقذذاَل: َ ذذم 
َهِنأ ِعْنِ َمُة  َعِن اْبِن َعك اهٍ  ِ َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم َقذاَل ِلْلَعك ذاِه ْبذِن َعْبذِم اْلُمط ِلذِب: " َ م  : َهن  َ ُسوَل َّللا 

 َغَفذَ  َّللا ُ َيا َعك اُه  َيا َعم اُا  َهاَل هُْعِطيَ   َهاَل ُهِ يُ َ   َهاَل َهْفَعُ  َلذَ  َعْحذَ  ِطَصذاٍل  ِإَ ا َهْنذَ  َفَعْلذَ  َ ِلذ َ 
َلُ  َوآِطَ ُا  َقِميَمُ  َوَ ِميَهُ   َطَطَأُا َوَعْمَمُا  َصِغيَ ُا َوَنِبيَ ُا  ِس  ُا َوَعاَلِنَيَتُ   َعْحَ  ِطَصذالٍ َ ْنَكَ  هَ  ... و نذ  و 

 .(6) ميهًا مطواًل وفي   ن  صال  التسابيي"
 تخريج الحديث

  هالهذتهم مذن ط  ذق عبذم  (9) وابذن ما ذ (8)هبذو ماومو  (7)البطا ي فأ ال  اء  طلذف ارمذام هط         
 ال  من بن كح  ك  بن وا.بمون لفظ "ه ي  ".

 

                                                 

 6135 قم  382ش28( ته يب الكمال للم ي 1)
 6843 قم  543ش1( ت   ب الته يب البن     2)
 333 قم  180ش1( من تكلم في  وهو موهوق لل هبأ 3)
 314ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  4)
ْسَكة ِإَلى قنكا   َوُهَو ِليف اْلَ وْ  ( ال نكا ي:5)   ِكَنْس  اْلَ اف َوُسُنون النُّون َوفتي اْلَكاء اْلُمَو َم  َوكعم اْرلف َ اء َهِ ا النِّ

ْسَكة ُموَسى بن عبم اْلَعِ    َهُبو ُحَعْيب اْلِهْنِمّي  َوُيَ ال لمن يفتل  لي    ِكِ  الم اكب الك   ة قن كا ي َوع ف ِبَهِ ِا النِّ
 58ش3ال نكا ي. اللكاب فأ ته يب ارنساب البن ارهي  

 1216 قم  223ش2( ص يي ابن ط  مة 6)
  143 قم  57ش1( ال  اء  طلف ارمام للبطا ي 7)
 1237 قم  23ش2ْيَن ُتَصل َياِنا ( سنن هبأ ماوم   الصال   َكاُب َ ْنَعَتِأ اْلَمْغِ ِب هَ 8)
 1387 قم  443ش1( سنن ابن ما     إقامة الصال  والسنة فيها َكاُب َما َ اَء ِفأ َصاَلِ  الت ْسِبيِي  9)
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 .(1) والمع م اروسط من ط  ق هبأ ال و اء عن ابن عكاه مطتص اً      
والبيه ذذأ مذذن ط  ذذق   (2)وهط  ذذ  هبذذو طذذاه  المطلذذص مذذن ط  ذذق عبذذم هللا بذذن م مذذم النيسذذابو ي      

 .(4)مسأ من ط  ق عيسى بن ال اسموال،ياء الم   (3)ه مم بن م مم بن ال سن
 .(5)وهط ج البيه أ ل  حاهمًا من ط  ق عبم هللا بن عم و     

 دراسة رجال اإلسناد
 هذ.175هبو حعيب ال نكا ي  ما   موسى بن عبد العزيز اليماني العدني-     
  ابذن حذاهين  و نذ ا نذ ل(7)و بمذا هططذأ"  (6) ن ا ابن  كان فأ اله ا  وقال قنكذا  مو،ذا كعذمن     

 .(8)فأ هسماء اله ا 
 .(10)وقال النسا أ:"ليه ك  كأه"  (9)وقال ابن معين:"ال ه ى ك  كأسًا"     
 .(12)وقال السليمانأ:"منن  ال ميت"  (11)و،ع ف  ابن الممينأ     
لم يذذ ن ا ه ذذم فذذأ نتذذب ال،ذذعفاء هبذذمًا  ولكذذن مذذا هذذو كال  ذذة  ميهذذ  مذذن المننذذ ا  وقذذال الذذ هبأ:"     
 .(13)سيما وال نم بن هكان ليه هي،ا كالهب ال

 .(14)   :"صموق سأء ال فظ"وقال ابن      
 ال اوي فأ ه سن ه وال  صموق. :قال الكا ت     
 هذ.154ما  سنة  هبو عيسى  الحكم بن أبان العدني-     

                                                 

 2873 187ش3( المع م اروسط  للطب انأ 1)
 3124 قم  140ش4( المطلصيا  ربأ الطاه  المطلص 2)
 444م  ق 22ش2( المعوا  الكبي  للبيه أ 3)
 332 قم  328ش11( ار اميت المطتا   ل،ياء المين الم مسأ 4)
 604 قم  125ش2( حعب اريمان للبيه أ 5)
( قال ابن    : قل  ب  ال نكا   كال تفت  من ليف ح   النا  ي  ال ي ي ال في   و  الهنمي نص على  ل  6)

 635 قم  356ش10  ال حاطأ وقم  هيت  ن ل  بكالم اليمن. ته يب الته يب البن   
 15764 قم  153ش3( اله ا  البن  كان 7)
 1356 قم  222ش1( تا  خ هسماء اله ا  البن حاهين 8)
 683 قم  151ش8( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 9)
 6273 قم  101ش23( ته يب الكمال للم ي 10)
 635 قم  356ش10( ته يب الته يب البن     11)
 635 قم  356ش10  ( ته يب الته يب البن   12)
 8833 قم  213ش4( مي ان االعتمال لل هبأ 13)
 6388 قم  552ش1( ت   ب الته يب البن     14)
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وابذذذن   (6) كذذذانوابذذذن   (5)والنسذذا أ  (4)والع لذذذأ  (3)وه مذذذم  (2)وابذذن المذذذمينأ  (1)وه ذذ  ابذذذن معذذذين     
 .(8)وقال ال هبأ:"ه ة"  (7)نمي 
 .(9)وقال سفيان بن عيينة:"هتي  عمن فلم ه  مه  ال نم بن هكان"     
 .(10)وقال هبو   عة:"صالي"     
 (11)وقال ابن    :"صموق عابم ول  هوهام"     
 نما وتكلم في  كعض العلماء:     
 .(12)َقاَل اْبن اْلُمَكا  :"اْ ِم ِكِ "     
 .(13)وقال ابن ط  مة فأ ص ي  :"تكلم هه  المع فة كال ميت فأ اال ت اج بطب ا"     
نما وقا المناكي  فأ  وايت  من  واية ابنذ  إبذ اهيم عنذ  و        قال ابن  كان فأ اله ا :" بما هططأ وا 

ب اهيم ،عيف"  .(14)وا 
ولع  الكالء من  ال من  عف وقال ابن عمي فأ ت  مة  سين بن عيسى:"ال نم بن هكان في  ،     

 .(15) سين بن عيسى"
إنمذا  همذا قذول ابذن  كذان فيذ  فظذاه  منذ  هن  الطلذ  لذيه منذ    يهذم صذموق الذ اوي  قال الكا ذت:     

ون ل  نالم ابن عمي ال يو م في    م ك،عف  الحميم ونلمذة "لعذ " تذو أ كعذمم  من  واية ابن  عن  
 ة فال يو م من هه  ال ميت من      ب    مفس .التأكم من ال،عف.وهما قول ابن ط  م

                                                 

 526 قم  113ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 1)
 736 قم  423ش2( ته يب الته يب البن     2)
 215 قم  62ش1( هسماء تا  خ اله ا  البن حاهين 3)
 312 قم  126ش1( اله ا  للع لأ 4)
 736 قم  423ش2( ته يب الته يب البن     5)
 7288 قم  185ش6( اله ا  البن  كان 6)
 736 قم  423ش2( ته يب الته يب البن     7)
 1172 قم  343ش1( الكاحف لل هبأ 8)
 1422 قم  88ش7( ته يب الكمال للم ي 9)
 143 قم  860ش3( ال،عفاء ربأ   عة 10)
 1438 قم  174ش1ن     ( ت   ب الته يب الب11)
 1647 قم  182ش1( المغنأ فأ ال،عفاء لل هبأ 12)
 840 قم  26ش2( ص يي ابن ط  مة 13)
 7288 قم  185ش6( اله ا  البن  كان 14)
 487 قم  225ش3( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 15)
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 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     
 الحكم على إسناد الحديث

وممذذذن صذذذ    مذذذن  إسذذذنام ال ذذذميت  سذذذن لو ذذذوم موسذذذى بذذذن عبذذذم الع  ذذذ  فيذذذ  وهو صذذذموق      
 .(2)و سن  م    (1)العلماء: ارلكانأ ص    م  

))))) ))))) 
ِتذذأ َمذذا َ ذذّمَهْ  ِكذذِ  هْنُفَسذذهاِإن  َّللا َ »)ه( َوِفيذذِ        َهْي َعَفذذا َعذذْنُهْم. ِمذذْن َ ذذاَ ا َيُ ذذوُ ا ِإَ ا «  َتَ ذذاَوَ  َعذذْن ُهم 

 .(3)َتعّماا وَعَب  َعَلْيِ . وهْنُفَسها ِكالن ْصِب َعَلى اْلَمْفُعوِل. و ُ و  ال فا على الفاع 
 (114الحديث رقم )

 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهَنا َقَتاَمُ   َعْن ُ َ اَ َ  ْبِن َهْوَفى  َعْن َهِبأ ُه َ       َهَنا ِهَحاٌم  َ م  َهَنا ُمْسِلُم ْبُن ِإْبَ اِهيَم  َ م  ْ َ َ  َ ِ،َأ َّللا ُ "َ م 

ِتذذأ َمذذا »َعْنذذُ   َعذذِن الن ِبذذأِّ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َقذذاَل:  َهْ  ِكذذِ  َهْنُفَسذذَها  َمذذا َلذذْم ِإن  َّللا َ َتَ ذذاَوَ  َعذذْن ُهم  َ ذذم 
 .(4)َتْعَمْ  َهْو َتَتَكل ْم"

 تخريج الحديث
 عن قتام  بن معامة ك  بن وا.  (5)هط    البطا ي من ط  ق مسع  بن نمام     
 عن قتام  ك  بلفظ مت ا ب.  (6)وهط    مسلم من ط  ق و،ا  بن عبم هللا هبو عوانة     

 دراسة رجال اإلسناد
ْسُتَواِئي  َأُبو َبْكٍر بُن َسْنَبٍر الَبْصِري  -       هذ.154ما  سنة   ِهَشاٌم الدَّ

 .(7)وهو ه ة هب  وقم  مأ كال م      
 والبمعة هنا ال ت،  رن  غي  ما  إليها.  ال اوي ه ة هب  قال الكا ت:     
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

))))) ))))) 

                                                 

 1237 قم  23ش2ِنا ( سنن هبأ ماوم   الصال   َكاُب َ ْنَعَتِأ اْلَمْغِ ِب َهْيَن ُتَصل َيا1)
 677 قم  165ش1( ص يي الت غيب والت هيب لأللكانأ 2)
 314ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  3)
 5263 قم  46ش7( ص يي البطا ي   الطالق َكاُب الط اَلِق ِفأ اِرْغاَلِق َوالُكْ ِا 4)
 2528 قم  145ش3َناِسًيا ِفأ اَرْيَماِن  ( ص يي البطا ي   اريمان والن و  َكاُب ِإَ ا َ ِنتَ 5)
 127 قم  116ش1( ص يي مسلم   اريمان  َكاُب َتَ اُوِ  هللِا َعْن َ ِميِت الن ْفِه َواْلَطَواِطِ  ِكاْلَ ْلِب  ِإَ ا َلْم َتْسَتِ    6)
 7237 قم  573ش1( ت   ب الته يب البن     7)
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َهِي الت َساُه  َوالت َساُمِي ِفأ الَبْيا «َوَناَن ِمْن ُطُل أ الَ َوا ُ  نْن  ُهَكاِيُا الن اَه »َوِمْنُ  اْلَ ِميتُ      
َ  ِفأ اْلَ ِميتِ   .(1)واالْقِت،اء. َوَقْم َتَك  

 (115الحديث رقم )
 قال ارمام مسلم   م  هللا:     
َهَنا َهُبو َسِعيٍم اْرََحجُّ       َهَنا هَ  (2)"َ م  ُبذو َطاِلذٍم اْرَْ َمذُ   َعذْن َسذْعِم ْبذِن َطذاِ ٍق  َعذْن ِ ْبِعذأِّ ْبذِن ِ ذَ اٍو  َ م 

ْنَياا َقذذاَل: َواَل (3)َعذذْن ُ َ ْيَفذذةَ     َقذذاَل:"ُهِتَأ هللُا ِكَعْبذذٍم ِمذذْن ِعَكذذاِمِا آتَذذاُا هللُا َمذذااًل  َفَ ذذاَل َلذذُ : َمذذاَ ا َعِمْلذذَ  ِفذذأ الذذمُّ
َل: َيذذا َ بِّ آَتْيَتِنذذأ َماَلذذَ   َفُنْنذذُ  ُهَكذذاِيُا الن ذذاَه  َوَنذذاَن ِمذذْن ُطُلِ ذذأ اْلَ ذذَواُ   َفُنْنذذُ  َيْنُتُمذذوَن هللَا َ ذذِميًها  َقذذا

ُ  َعَلى اْلُموِسِ   َوُهْنِظُ  اْلُمْعِسذَ   َفَ ذاَل هللُا: َهَنذا َهَ ذقُّ ِبذَ ا ِمْنذَ   َتَ ذاَوُ وا َعذْن َعْبذِمي "   َفَ ذاَل ُعْ َكذُة َهَتَيس 
  َهَنذذذَ ا َسذذذِمْعَناُا ِمذذذْن ِفذذذأ َ ُسذذذوِل هللِا َصذذذل ى هللُا َعَلْيذذذِ  (4)ٍ  اْلُ َهِنذذذأُّ  َوَهُبذذذو َمْسذذذُعوٍم اْرَْنَصذذذاِ يُّ ْبذذذُن َعذذذامِ 

 .(5)َوَسل مَ 
 تخريج الحديث

 ال ميت انف م ب وايت  مسلم مون البطا ي.     
 دراسة رجال اإلسناد

وقيذذذ   هذذذذ 130مذذذا  سذذذنة   لكلللوفي الجعفلللري سلللليمان بلللن حيلللان األزدي،أبلللو خاللللد األحملللر ا-     
 هذ.183
وقذذال هبذذو   (8)وقذذال م  :صذذموق ولذذيه ك  ذذة"  (7)وقذذال مذذ  :"ليه كذذ  كذذأه"  (6)وه ذذ  ابذذن معذذين     

   (10) وقال ابن سعم:"نان ه ة نهي  ال ميت"(9)اله ة ارمين" هحام ال فاعأ:
 
 

                                                 

 315ش1ارهي   ( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن1)
 3345 قم  305ش1( عبم هللا بن سعيم بن  صين الكنمي.ت   ب الته يب البن     2)
 1156 قم  154ش1(   يفة بن اليمان.ت   ب الته يب البن     3)
 4647 قم  335ش1( ع كة بن عم و بن هعلكة ارنصا ي.ت   ب الته يب البن     4)
 1560 قم  1135ش3ِإْنَظاِ  اْلُمْعِسِ   ( ص يي مسلم   المساقا  َكاُب َفْ، ِ 5)
 410 قم  123ش1( تا  خ ابن معين ) واية عهمان الما مأ( 6)
 478 قم  107ش4( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 7)
 113 قم  181ش4( ته يب الته يب البن     8)
 113 قم  181ش4( ته يب الته يب البن     9)
 2711 قم  363ش6( الطك ا  الكب ى البن سعم 10)
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 .(2)  وقال الع لأ:" ه ة"(1)و ن ا ابن  كان فأ اله ا 
 .(3)وهبو طالم ممن يسأل عن ث" ف ال: وقال إس اق بن  اهوي :"سأل  ونيعًا عن هبأ طالم      

وقذذذذذذال ابذذذذذذن   ذذذذذذ :" صذذذذذذموق   (5)وقذذذذذذال ال هبأ:"صذذذذذذموق إمذذذذذذام"  (4)وقذذذذذذال هبذذذذذذو  اتم:"صذذذذذذموق"     
 .(6)يططىء"

 وممن انت ما من العلماء:     
  و ذ  مذا إبذ اهيم بذن عبذم هللا بذن  سذن الططيب الكغمامي قال:"نان سفيان يعيب هكذا طالذم لط-     

 .(7)وهما هم  ال ميت فلم ينن يطعن علي  في "
نما هتى من سوء  فظ  فيغلط و ططىء -     وهو فأ ارص   وقال ابن عمي:"ل  ه اميت صال ة وا 

 .(8)نما قال ابن معين صموق وليه ك  ة"
مت    ة التفاق هه  العلم كالن   هن  لم وقال هبو كن  الب ا  فأ نتاب السنن:"ليه ممن يل م   ا-    

 .(9)وهن  قم  وى ه اميت عن ارعمو وغي ا لم يتاكا عليها" ينن  افظًا 
طذذ اج مسذذلم  وططأا لذذيه فا حذذًا الذذ اوي صذذموق  قذذال الكا ذذت:      لذذ  لعلذذ  مذذن كذذاب االنت ذذاء مذذن  وا 

 م ويا  ال اوي.
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

))))) ))))) 
بأ فَأَتَ و   ِفأ َصاَلِتأ»ِمْنُ  اْلَ ِميُت وَ        .(10)َهْي هَطّفُفها وهقلِّلها« هْسما ُكَناء الص 

 (116الحديث رقم )
      

 

                                                 

 3054 قم  310ش4( اله ا  البن  كان 1)
 607 قم  201ش1( اله ا  للع لأ 2)
 2504 قم  336ش11( ته يب الكمال للم ي 3)
 478 قم  107ش4( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 4)
 2080 قم  458ش1( مي ان االعتمال لل هبأ 5)
 2547 قم  250ش1( ت   ب الته يب البن     6)
 4615 قم  23ش3كغمام للططيب الكغمامي  ( تا  خ7)
  282ش4( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 8)
 113 قم  182ش4( ته يب الته يب البن     9)
 315ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  10)
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 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهنَ       َهَنا َيِ  ذُم ْبذُن ُ َ ْ ذٍا  َقذاَل: َ ذم  ِ  َقاَل: َ م  َهَنا َعِلأُّ ْبُن َعْبِم َّللا  َهَنا َقتَذاَم ُ "َ م    َهن  (1)ا َسذِعيٌم  َقذاَل: َ ذم 

َهُ  َهن  الن ِبأ  َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َقاَل:  ذاَلِ  َوَهَنذا ُهِ  ذُم ِإَطاَلَتَهذا  »َهَنَه ْبَن َماِلٍ   َ م  ِإنِّأ َرَْمُطُ  ِفذأ الص 
ُ  ِفأ َصاَلتِ  ِبأِّ  َفَأَتَ و  ِ  َوْ ِم ُهمِّ ِ َفَأْسَمُا ُكَناَء الص   .(3)«ِمْن ُكَناِ  ِ (2)أ ِمم ا هَْعَلُم ِمْن ِحم 

 تخريج الحديث
ومذن ط  ذق إبذ اهيم  عن هنه بذن مالذ  بن ذوا   (4)هط    البطا ي من ط  ق ح    بن عبم هللا      

 عذن قتذام   (6)عذن سذعيم بذن هبذأ ع وكذة مهذ ان كذ  كمهلذ .ومن ط  ذق هكذان بذن ي  ذم  (5)ابن هبأ عمي
 بن معامة ك  كمهل .

 عن هنه بن مال  كألفاظ مطتلفة.  (7)وهط    مسلم من ط  ق هاب  البنانأ     
 عن ي  م بن    ا ك  كمهل . (8)وهط    من ط  ق م مم بن منهال     
 .(9)وهط ج ل  البطا ي حاهمًا من ط  ق ال ا ت بن  بعأ     

 دراسة رجال اإلسناد
وقيذ   هذذ 156مذا  سذنة  َهُبذو الن ْ،ذِ  َمذْواَلُهم  الَكْصذِ يُّ   ُرْوَبَة ِمْهَراَن الَعَدِوي  َسِعْيُد بُن َأِبي عَ -     
 هذ.157
 ولكن  اتهم بهالت عل : ومعظم العلماء على توهي        
 وقم نص على اطتالط  عمم من العلماء منهم : االطتالف: :ارولى     
 .(10)ه  مة إب اهيم بن عبم هللا سنة اهنين وه بعين وما ة" ي يى بن معين قال: اطتلط سعيم كعم-     
 .(11)ونان هعلم الناه ك ميت قتام " وقال هبو  اتم:"هو قب  هن يطتلط ه ة -     

                                                 

 5518 قم  453ش1( قتام  ابن معامة ابن قتام  ت   ب الته يب البن     1)
ُنوِن َوالت ْ ِ  ِ  َ ِ َن َوَنَأن  ِ ْنَ  اْرُمِّ َهَنا َطَ َج َمْطَ َج اْلغَ  ِ :( َوْ ِم ُهمِّ 2) ال  َفَمْن َناَن َهْي ُ ْ ِنَها َوَ َم َيِ ُم َوْ ًما ِكالسُّ اِلِب َواِ 

 711 قم  203ش2ِفأ َمْعَناَها ملت ق بَها.فتي الكا ي البن     
ِبأِّ ( ص يي البطا ي   اآل ان  َكاُب َمْن 3) اَلَ  ِعْنَم ُكَناِء الص   703 قم  143ش1َهَطف  الص 
ِبأِّ 4) اَلَ  ِعْنَم ُكَناِء الص   708 قم  143ش1( ص يي البطا ي   اآل ان  َكاُب َمْن َهَطف  الص 
ِبأِّ 5) اَلَ  ِعْنَم ُكَناِء الص   710 قم  143ش1( ص يي البطا ي   اآل ان  َكاُب َمْن َهَطف  الص 
ِبأِّ  (6) اَلَ  ِعْنَم ُكَناِء الص   710 قم  143ش1ص يي البطا ي   اآل ان  َكاُب َمْن َهَطف  الص 
اَلِ  ِفأ َتَماٍم 7) ِة ِبَتْطِفيِف الص   470 قم  342ش1( ص يي مسلم   الصال   َكاُب َهْمِ  اْرَِ م 
ِة ِبَتْطِفيِف ا8) اَلِ  ِفأ َتَماٍم ( ص يي مسلم   الصال   َكاُب َهْمِ  اْرَِ م   470 قم  343ش1لص 
ِبأِّ 9) اَلَ  ِعْنَم ُكَناِء الص   707 قم  143ش1( ص يي البطا ي   اآل ان  َكاُب َمْن َهَطف  الص 
 18 قم  41ش1( المطتلطين للعال أ 10)
 276 قم  66ش4( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 11)
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 .(1)وقال ار مي:"اطتلط اطتالطًا قبي ًا"-      
 .(2)وقال ابن سعم:"نان ه ة نهي  ال ميت هم اطتلط فأ آط  عم ا"     
ومذذذن سذذذما منذذذ  كعذذذم االطذذذتالف  مذذذن سذذذما منذذذ  قبذذذ  االطذذذتالف فسذذذماع  صذذذ يي   ذذذت:قذذذال الكا     

   وقم هكم ابن  كان هن سما  ي  ذم بذن    ذا مذن سذعيم بذن هبذأ ع وكذة نذان قذميمًا ُتكلِّم في  فسماع  
فينون سما  ابن    ا من  ص ي ًا قال ابذن  كذان:"ك أ فذأ اطتالطذ  طمذه سذنين وال ي ذتج إال كمذا 

ماء مهذذذ  ي  ذذذم بذذذن    ذذذا وابذذذن المكذذذا   ويعتبذذذ  ب وايذذذة المتذذذأط  ن عنذذذ  مون اال ت ذذذاج  وى عنذذذ  ال ذذذم
 .(3)بها"
 وغي هم. (5)والعال أ  (4)ووصف  ب ل  النسا أ التمليه: الهانية:     
ت عن   ن  ص   كالسما  من قتام ر علة التمليه هنا منتفية؛ قال الكا ت:      وقم قال الب ا : ي مِّ

 .(6)سمع  و مهنا نان مأمونًا على ما قال" في ا قال: ا منهم  ماعة لم يسم
وهذذأ الطك ذذة التذذأ ا تمذذ    (7)نمذذا هن ابذذن   ذذ   نذذ ا فذذأ الم تكذذة الهانيذذة فذذأ طك ذذا  المملسذذين     

 العلماء تمليسها.
 .(8) مأ كال م : قال ه مم:"نان ي ول كال م  وينتم " الهالهة:     
قذذذال الع لأ:"نذذذان ال يذذذمعو    ت،ذذذ ؛رن  غيذذذ  ماعيذذذة إلذذذى بمعتذذذ الالبمعذذذة هنذذذا  قذذذال الكا ذذذت:     
 .(9)إلي "
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

))))) ))))) 
 
 
 

                                                 

 110 قم  64ش4( ته يب الته يب البن     1)
 3256 قم  202ش7الطك ا  الكب ى البن سعم  (2)
 8104 قم  360ش6( اله ا  البن  كان 3)
 50 قم  31ش1( طك ا  المملسين البن     4)
 16 قم  106ش1(  اما الت صي  للعال أ 5)
 110 قم  64ش4( ته يب الته يب البن     6)
 50 قم  31ش1( طك ا  المملسين البن     7)
 2016 قم  333ش5لمغلطاي  ( إكمال ته يب الكمال8)
 610 قم  403ش1( اله ا  للع لأ ف ما  9)
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ذذذاَل ِ »َوِمْنذذذُ  اْلَ ذذذِميُت       ُ وا ِفذذذأ الص  َهْي َطّفُفوهذذذا وهسذذذِ عوا ِبَهذذذا. َوِقيذذذَ  إن ذذذ  ِمذذذَن الَ ْو :الَ ْطذذذا  (1)«َتَ ذذذو 
ْي   .(2)والس 

 (117قم )الحديث ر 
 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهَنا ُمَ م ُم ْبُن َعَكاَمَ   َهْطَبَ َنا َيِ  م      َهَنا َ ذاِبُ  ْبذُن (4)  َهْطَبَ َنا َسذِليمٌ (3)"َ م  َهَنا َعْمذُ و ْبذُن ِميَنذاٍ : َ ذم    َ ذم 

ِ: َهن  ُمَعاَ  ْبَن َ َبٍ  َ ِ،َأ َّللا ُ َعْنُ   َناَن ُيَصلِّأ َمَا الن ِبأِّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم  ُهم  َيْأِتأ َقْوَمذُ   َعْبِم َّللا 
َ  َ ُ ذٌ  َفَصذل ى َصذاَلً  َطِفيَفذًة  َفَبَلذَغ َ ِلذ اَلَ   َفَ َ َه ِبِهُم الَكَ ذَ َ   َقذاَل: َفَتَ ذو  َ  ُمَعذاً ا  َفَ ذاَل: َفُيَصلِّأ ِبِهُم الص 

ِ  ِإن ذذا َقذذْوٌم َنْعَمذذِإن ذذُ  ُمَنذذاِفٌق  فَ  ُ  َبَلذذَغ َ ِلذذَ  ال  ُ ذذَ   َفذذَأَتى الن ِبذذأ  َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َفَ ذذاَل: َيذذا َ ُسذذوَل َّللا 
ْ ُ   َفذذَ عَ (5)ِكَأْيذذِميَنا  َوَنْسذذِ أ ِبَنَواِ،ذذِ َنا ن  ُمَعذذاً ا َصذذل ى ِبَنذذا الَكاِ َ ذذَة  َفَ ذذَ َه الَكَ ذذَ َ   َفَتَ ذذو  ذذأ ُمَنذذاِفٌق    َواِ  َم َهنِّ

ْمِه َوُ،ذَ اَها َوَسذكِِّي اْسذَم  -َهاَلًها  -َفَ اَل الن ِبأُّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم: " َيا ُمَعاُ   َهَفت اٌن َهْنَ   اْقَ ْه: َوالح 
 .(6)َ بَِّ  اَرْعَلى َوَنْ َوَها "

 تخريج الحديث
 كألفاظ مطتلفة. (7)هط    مسلم من ط  ق هنه بن مال      

 دراسة رجال اإلسناد
وقيذذ  هبذذو  وقيذذ  الكذذاهلأ هبذذو عبذذم هللا  وقيذذ  الع لذذأ   محمللد بللن عبللادة بللن البختللري األسللدي-     

 من ال امية عح .  عف  الواسطأ 
 .(10)و ن ا بن  كان فأ اله ا   (9)وهبو ماوم  (8)وه   عبم ال  من بن هبأ  اتم     

 

                                                 

 إنما و ما كالمعنى ( لم ي م الكا ت لفظ ابن ارهي  1)
 315ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  2)
 7783 قم  606ش1( ي  م بن ها ون بن  ا ان السلمأ.ت   ب الته يب البن     3)
 2531 قم  243ش1اله لأ الكص ي.ت   ب الته يب البن     ( َسليم بن  يان 4)
 6106 قم  153ش22 ما َناِ،ي َوُهَو اْلَكِعي  ال ِ ي يست ى َعَلْيِ .عمم  ال ا ي للعينأ  ( بنوا، نا:5)
 سذذذو   ارعلذذذى 6106 قذذذم  26ش8( صذذذ يي البطذذذا ي   َكذذذاُب َمذذذْن َلذذذْم َيذذذَ  ِإْكَفذذذاَ  َمذذذْن َقذذذاَل َ ِلذذذَ  ُمتَذذذَأوِّاًل َهْو َ ذذذاِهاًل 6)

 1 سو   الحمه آية:1آية:
ْوِم 7)  1104 قم  775ش2( ص يي مسلم   َكاُب الن ْهِأ َعِن اْلِوَصاِل ِفأ الص 
 76 قم  17ش8( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 8)
 400 قم  247ش3( ته يب الته يب البن     9)
 15557 قم  126ش3( اله ا  البن  كان 10)
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 .(2)وقال ابن    "صموق فا، "  (1)نان صا ب ن و وهمب" ق وقال هبو  اتم :"صمو      
 ولم ي ن ا ه م ب   . ف م وه    ما من العلماء  ال اوي ه ة  قال الكا ت:     
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

***** ***** 
ذَ اِف       ِتذأ هّوَل َمذْن ُيِ يذذُ  َعَلْيذ ِ »َوِفذأ َ ذِميِت الصِّ يذُ : ُلغذة ِفذأ َيُ ذو . ُيَ ذاُل َ ذذاَ  ُي ِ « فذأُكون َهَنذا َوُهم 

 .(3)وَهَ ا  كَمْعًنى
 (118الحديث رقم )

 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهَنا َهُبذذذو الَيَمذذذانِ         َعذذذِن ال ُّْهذذذِ يِّ  َقذذذاَل: َهْطَبَ ِنذذذأ َسذذذِعيُم ْبذذذُن الُمَسذذذيِِّب  (5)  َقذذذاَل: َهْطَبَ َنذذذا ُحذذذَعْيبٌ (4)"َ ذذذم 

ِ َهذذذْ  َنذذذَ ى َ ب َنذذذْبذذذاَوَعَطذذذاُء  ا َيذذذْوَم ُن َيِ  ذذذَم الل ْيِهذذذأُّ  َهن  َهَكذذذا ُهَ ْ ذذذَ َ   َهْطَبَ ُهَمذذذا: َهن  الن ذذذاَه َقذذذاُلوا: َيذذذا َ ُسذذذوَل َّللا 
  َقذذاَل: َقذذاُلوا: اَل َيذذا َ ُسذذوَل َّللا ِ « َهذذْ  ُتَمذذاُ وَن ِفذذأ الَ َمذذِ  َلْيَلذذَة الَبذذْمِ  َلذذْيَه ُموَنذذُ  َسذذَ ابٌ »الِ َياَمذذِةا َقذذاَل: 

ْمِه َلْيَه ُموَنَها َسَ ابٌ » َقاُلوا: اَل  َقاَل: " َفِين ُنْم َتَ ْوَنُ  َنَ ِلَ   ُيْ َحُ  الن ذاُه َيذْوَم « َفَهْ  ُتَماُ وَن ِفأ الح 
ْمَه  وَ  ِمْنُهْم َمْن َيت ِكذُا الَ َمذَ   َوِمذْنُهْم َمذْن الِ َياَمِة  َفَيُ وُل: َمْن َناَن َيْعُبُم َحْيً ا َفْلَيت ِكْا  َفِمْنُهْم َمْن َيت ِكُا الح 

َيُ وُلوَن َهَ ا َمَناُنَنا َ ت ى َيت ِكُا الط َواِغيَ   َوَتْكَ ى َهِ ِا اُرم ُة ِفيَها ُمَناِفُ وَها  َفَيْأِتيِهُم َّللا ُ َفَيُ وُل: َهَنا َ بُُّنْم  فَ 
َعَ ْفَنذاُا  َفَيذْأِتيِهُم َّللا ُ َفَيُ ذوُل: َهَنذا َ بُُّنذْم  َفَيُ وُلذوَن: َهْنذَ  َ بَُّنذا  َفَيذْمُعوُهْم َفُيْ،ذَ ُب  َيْأِتَيَنا َ بَُّنا  َفِيَ ا َ اَء َ بَُّنذا

َ افُ  ِتِ   َواَل َيَتَكل ُم َيْوَمِ ٍ  َه َ  (6)الصِّ َل َمْن َيُ وُ  ِمَن ال ُُّسِ  ِكُأم  ٌم ِإال  ال ُُّسُ   َبْيَن َظْهَ اَنْأ َ َهن َم  َفَأُكوُن َهو 
 .(7)َوَناَلُم ال ُُّسِ  َيْوَمِ ٍ : الل ُهم  َسلِّْم َسلِّْم ..."

 تخريج الحديث
  عن ابن حهاب عن عطاء بن ي  م الليهأ ك  بن وا.(8)هط    مسلم من ط  ق إب اهيم بن سعم     

                                                 

 76 قم  17ش8ي  البن هبأ  اتم ( ال    والتعم1)
  5337 قم  486ش1( ت   ب الته يب البن     2)
 315ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  3)
 1464 قم  176ش1( ال نم بن نافا البه انأ كفتي المو م .ت   ب الته يب البن     4)
 2738 قم  267ش1( حعيب بن هبأ  م   ارموي. ت   ب الته يب البن     5)
َ اُف:6) لذى النذا  ووصذفوا ف ذالوا: هذو همق مذن الحذع  وه ذم مذن السذيف ين ذأ هللا عليذ   ( الصِّ هو الط  ق إلى ال نة وا 

وقي :هو الط  ق وليه نما وصفوا كأن  ه ذم مذن السذيف وهمق مذن الحذع  ولذو نذان نذ ل  السذت ال المحذأ  من يحاء 
 353ش2ربأ ال سن علأ بن إسماعي   علي .م اال  ارسالميين واطتالف المصلين

ُ وِم 7)  806 قم  160ش1( ص يي البطا ي   ار ان  َكاُب َفْ،ِ  السُّ
ْؤَيِة 8)  182 قم  163ش1( ص يي مسلم   اريمان َكاُب َمْعِ َفِة َطِ  ِق ال ُّ
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 دراسة رجال اإلسناد
 رجال اإلسناد كلهم ثقات.-   

))))) ))))) 
ْن هَبذْ  َفذاَل َ ذَواَ  َعَلْيَهذا»أ َ ذِميِت ِنَنذاِ  الِكنذ َوفِ       َهْي اَل ِواَليذة َعَلْيَهذا « َفذِيْن صذَمَت  َفُهذَو إْ ُنهذا  َواِ 

 .(1)َمَا ارْمتنا 
 (119الحديث رقم )

 قال ارمام الت م ي   م  هللا:     
َهَنا ُقَتْيَكةُ       َهَنا َعْبُم الَعِ   ِ  (2)"َ م  ذِم ْبذِن َعْمذٍ و  َعذْن َهِبذأ َسذَلَمةَ  َقاَل: َ م    َعذْن (3)ْبُن ُمَ م ٍم  َعذْن ُمَ م 

ِ َصذل ى َّللا ُ َعَلْيذِ  َوَسذذل َم:  الَيِتيَمذُة ُتْسذَتْأَمُ  ِفذأ َنْفِسذَها  َفذِيْن َصذَمَتْ  َفُهذذَو »َهِبذأ ُهَ ْ ذَ َ  َقذاَل: َقذاَل َ ُسذوُل َّللا 
ْن َهَبْ  َفاَل َ وَ   .(4)اَ  َعَلْيَها"ِإْ ُنَها  َواِ 

 تخريج الحديث
وه مم من   (6)وهبو ماوم من ط  ق  مام بن سلمة  (5)النسا أ من ط  ق ي يى بن سعيمهط         

والبيه أ من ط  ذق هسذكاف بذن   (8)والب ا  من ط  ق عم و بن طليفة  (7)ط  ق عبم الوا م بن واص 
 عمذذ و بذذن طليفذذة  و  م الوا ذذم بذذن واصذذ  عبذذو  طمسذذتهم) مام بذذن سذذلمة  وي يذذى بذذن سذذعيم   (9)م مذذم

 عن م مم بن عم و ك  كمهل . بماًل من نلمة "صمت ""سنت ". بن م مم(اوهسكاف 
 عن عبم هللا بن هبأ سلمة ك  بن وا.  (10)وهط    الطب انأ من ط  ق هبأ االسوم     
 ل  حاهمًا من ط  ق ابن عكاه. (12)وابن  كان  (11)وهط ج الما قطنأ     

                                                 

 315ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي 1)
 5522 قم  454ش1الته يب البن     ( قتيكة بن سعيم بن  مي  ت   ب 2)
 1403 قم  378ش1( عبم هللا بن عبم ال  من بن عوف الكنى وارسماء لإلمام مسلم 3)
 1103 قم  403ش3( سنن الت م ي   الننا  على  سول هللا َكاُب َما َ اَء ِفأ ِإْكَ اِا الَيِتيَمِة َعَلى الت ْ ِو ِج 4)
 3270 قم  87ش6ُيَ وُِّ َها َهُبوَها َوِهَأ َناِ َهٌة  ( سنن النسا أ   الننا  اْلِكْن ُ 5)
 2033 قم  231ش2( سنن هبأ ماوم   الننا  كاب فأ االست ما  6)
 7527 قم  436ش12( مسنم ه مم 7)
  8384 قم  324ش14( مسنم الب ا  8)
 2335 قم  24ش3( السنن الصغ ى للبيه أ 9)
 3111 قم  263ش3( المع م اروسط للطب انأ 10)
 3584 قم  350ش4( سنن الما قطنأ 11)
 4083 قم  333ش3( ص يي ابن  كان 12)
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 رجال اإلسناددراسة 
 .(1).سك   ت  مت عبد العزيز بن محمد بن عبيد بن أبي عبيد الدراوردي-    

 والطالصة فأ ال اوي هن  صموق.
 هذ.145ما  سنة  وي ال هبو ال سن الممنأ  هبو عبم هللا   محمد بن عمرو الليثي-     

و ام" نذان  ابذن  كذان فذأ اله ذا  و نذ ا   (4)وقال م  :"ليه ك  كذأه"  (3)والنسا أ  (2)وه   ابن معين 
 .(5)يططئ"
م مذم  وقال علأ بن الممينأ:"سمع  ي يى بن سعيم وس   عن سهي  وم مذم بذن عمذ و ف ذال:     

م مذذم بذذن عمذذ و نيذذف هذذوا قذذال: ت  ذذم العفذذو هو  وقذذال هي،ذذاً:"قل  لي يذذى بذذن سذذعيم   (6)هعلذذى منذذ "
وي يى بن عبم  ول:  مهنا هحياطنا هبو سلمة ونان ي  ال ب  هحمم قال:ليه هو ممن ت  م  تحمم قال:

 .(7)ف ال:في  ن و ما قل  ل " سأل  مالكًا عن   قال ي يى: ال  من بن  اطب 
م مذذم بذذن عمذذ و   ذذ  صذذالي لذذيه كذذأ فظ النذذاه  عذذن ي يذذى ال طذذان  وقذذال إسذذ اق بذذن  نذذيم:     

 .(8)لل ميت"
وم مذم بذن إسذ اق هيهمذا  عمذ و  وقال إس اق بن منصو :"س   ي يى بن معين عن م مذم بذن     

 .(9)م مم بن عم و" ي مم ف ال:
مذذا  ال النذذاه ين ذذون  وقذذال هبذذو كنذذ  ابذذن طيهمة:"سذذ   ابذذن معذذين عذذن م مذذم بذذن عمذذ و  ف ذذال:     

ت م   عن هبأ سلمة كالحأء من  وايت  هم ي مت كذ  مذ     ميه   قي  ل : وما علة  ل  قال:نان ي مِّ
 .(10)    "هط ى عن هبأ سلمة عن هبأ ه

 
 

                                                 

 (38( ت    ميت  قم )1)
 613 قم  376ش3( ته يب الته يب البن     2)
 613 قم  376ش3( ته يب الته يب البن     3)
 5513 قم  217ش26( ته يب الكمال للم ي 4)
 15518 قم  377ش7( اله ا  البن  كان 5)
 138 قم  31ش8والتعمي  البن هبأ  اتم  ( ال   6)
 1633 قم  457ش7( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 7)
 5513 قم  216ش26( ته يب الكمال للم ي 8)
 613 قم  376ش3( ته يب الته يب البن     9)
 5513 قم  216ش26( ته يب الكمال للم ي 10)
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وم مذذم  وقذذال عبذذم هللا بذذن ه مذذم عذذن ابذذن معين:"سذذهي  والعذذالء وابذذن ع يذذ   ذذميههم لذذيه ك  ذذة      
 .(1)ابن عم و فوقهم"

 .(2)وقال ال و  انأ:"ليه ك وي ال ميت ويحتهى  ميه "     
 .(3)وقال هبو  اتم:"صالي ال ميت ينتب  ميه  وهو حيخ"     
نذذ  وا ذذذم يتفذذ م عنذذذ   صذذذالي  وقذذم  ذذذمت عنذذ   ماعذذذة مذذن اله ذذذا  وقذذال ابذذن عمي:"لذذذ   ذذميت      

 .(4)بنسطة ويغ ب كع،هم على كعض و وى عن  مال  فأ الموطأ  وه  و هن   ال كأه ك "
 .(5)لم ينن ك  كأه" وقال ال اكم:" قال ابن المكا  :     
 .(6)وقال ابن سعم:"نان نهي  يست،عف"     
لى ال،عف ما هو"وقال يع وب بن حيكة:"هو وس       .(7)ط وا 
 .(9)وقال ابن    :"صموق ل  هوهام"  (8)وقال ال هبأ:" سن ال ميت"     
قال ابن    :" َمْحذُهو  مذن ُحذُيوخ َمالذ  َصذُموق  ال اوي فأ ه سن ه وال  صموق  قال الكا ت:     

ذذْيَطاِن همذذا الُبَطذذاِ ّي فم   ونذذًا ِكَغْيذذِ ِا وتعلي ذذًا َوهمذذا ُمسذذلم تكلذذم ِفيذذِ  َكع،ذذهم مذذن قبذذ   فظذذ  َوهطذذ ج َلذذُ  الح 
 .(10)فمتاكعة و وى َلُ  اْلَكاُقوَن"

 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     
 الحكم على إسناد الحديث

وهذو هي،ذًا  م مذم بذن عمذ و و  : عبم الع    بذن م مذم وهذو صذموق إسنام ال ميت  سن لو وم     
ذذن  مذذن العلمذذاء الت مذذ ي قال:"َ ذذِمي صذذموق    وقذذال ارلكذذانأ:(11)ُت َهِبذذأ ُهَ ْ ذذَ َ  َ ذذِميٌت َ َسذذٌن"وممذذن  س 

                                                 

 613 قم  377ش3( ته يب الته يب البن     1)
 244 قم  243ش1ل ال  ال لل و  انأ ( ه وا2)
 138 قم  31ش8( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 3)
 1633 قم  458ش7( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 4)
 613 قم  377ش3( ته يب الته يب البن     5)
 283 قم  363ش1( الطك ا  الكب ى  ال سم المتمم لتاكعأ هه  الممينة ومن كعمهم البن سعم 6)
 613 قم  377ش3( ته يب الته يب البن     7)
 8015 قم  673ش3( مي ان االعتمال لل هبأ 8)
 6188 قم  433ش1( ت   ب الته يب البن     9)
 441ش1-الم ممة –( فتي الكا ي البن     10)
 1103 قم  403ش3ْ ِو ِج ( سنن الت م ي   الننا  على  سول هللا َكاُب َما َ اَء ِفأ ِإْكَ اِا الَيِتيَمِة َعَلى الت  11)
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في ت أ إسنام ه ا ال ميت إلذى   (2)وال ميت ل  حاهم عنم البطا ي من ط  ق عا حة  (1) سن ص يي
 الص يي لغي ا.

))))) ))))) 
َ ا هْننذذذي ال»)هذذذذ(َوِمْنُ  َ ذذذِميُت ُحذذذ  ي       لِ ِإَ ا َكذذذاَ  الُمِ يذذذ ان فذذذالبيُا لذذذأْلّول  َواِ  َنذذذاُ  ِلذذذأْلَو  « ُمِ يذذذَ اِن َفالنِّ

 .(3)الُمِ يُ : الَولأُّ والَ يِّم كأْم  الَيتيم. والُمِ ي : الَعْبم الَمأُ ون َلُ  ِفأ التَِّ اَ  ِ 
 (111الحديث رقم )

 قال ارمام الطب انأ   م  هللا:     
َهَنا ِإْبَ اِهيُم ْبُن َهاِحٍم اْلَكَغِويُّ       ُم ْبُن َهِبأ ُمِطيذٍا    هنا عَ (4)"َ م  ْبُم ال  ْ َمِن ْبُن َعْمِ و ْبِن َ َبَلَة  هنا َسال 

ِإَ ا َنَنذَي اْلَوِلي ذاِن »  َقذاَل: َقذاَل َ ُسذوُل هللِا َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم:(6)  َعذِن اْلَ َسذِن  َعذْن َسذُمَ  َ (5)َعْن َقَتاَم َ 
َ ا  ِل ِمْنُهَما  َواِ  ِل ِمْنُهَماَفِهَأ ِلأْلَو   .(7)«َكاَ  اْلُمِ يَ اِن َفُهَو ِلأْلَو 

 تخريج الحديث
 عن قتام  ك  وهو   ء من ال ميت.  (8)هط    ابن ما   من ط  ق سالم بن هبأ مطيا     
   ء من ال ميت.  (9)وعبم ال  اق الصنعانأ من ط  ق ح  ي     
  م ساًل كمهل . (10)وسعيم بن منصو  من ط  ق ال سن بن هبأ ال سن     
 عن قتام  ك  كمهل .  (11)وال اكم من ط  ق سعيم بن كحي      
 عن ال سن ك    ء من ال ميت.   (12)والبيه أ من ط  ق هحعب بن عبم المل      

 دراسة رجال اإلسناد
                                                 

 1103 قم  403ش3( سنن الت م ي   الننا  على  سول هللا َكاُب َما َ اَء ِفأ ِإْكَ اِا الَيِتيَمِة َعَلى الت ْ ِو ِج 1)
َناِ  2)  6370 قم  25ش3( ص يي البطا ي   ال ي  َكاٌب ِفأ النِّ
 315ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  3)
ه ا النسكة إلى بلم  من كالم ط اسان بين م و وه ا   ي ال لها كغ وكغحو   ونان بها  ماعذة مذن ار مذة  َكَغِوّى:( ال4)

 545 قم  273ش2والعلماء قميمًا و ميهًا.ارنساب للسمعانأ 
 5518 قم  453ش1( قتام  بن معامة بن قتام  ت   ب الته يب البن     5)
 2630 قم  256ش1 ي. ت   ب الته يب البن     ( سم   بن  نمب بن هالل الف ا6)
  6843 قم  203ش7( المع م الكبي  للطب انأ 7)
ِل 8)  2131 قم  738ش2( سنن ابن ما     الت ا ا  َكاٌب ِإَ ا َكاَ  اْلُمِ يَ اِن َفُهَو ِلأْلَو 
 10631 قم  232ش6( مصنف عبم ال  اق الصنعانأ 9)
 533 قم  177ش1( سنن سعيم بن منصو  10)
 2722 قم  131ش2( المستم   على الص ي ين لل اكم 11)
 13808 قم  228ش7( السنن الكب ى للبيه أ 12)
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 .(1).م ما على ت،عيف عبد الرحمن بن َعْمرو بن جبلة الباهلي-     
 هذ.164ما  سنة  موالهم الكص ي  د الخزاعيسالم بن أبي مطيع أبو سعي-     
وقذال ابذن عذمي:"ليه كمسذت يم   (2)قال ابن    :"ه ة صا ب سنة فأ  وايت  عن قتام  ،ذعف"     

ال ميت عن قتام  طاصة ول  ه اميت  سان غ ا ب وهف ام وهو يعم من ططكاء هه  الكص   وع ال هم 
مذن المت ذممين نسذك  إلذى ال،ذعف وهكهذ  مذا فيذ   ونان نهي  ال ج وما  فذأ ط  ذق منذة ولذم ه  ه ذماً 

 .(3)هن  وايت  عن قتام  فيها ه اميت ليس  كم فوظة وهو ما ه ا نل  عنمي ال كأه ك 
ال اوي ه ة وعكا   ابن عمي ال تفيم ت،عيف سالم ابن هبأ مطيذا كحذن   ذا م رن  قال الكا ت:     

ايا  ،عيفة  فطالما هن  التف م لذم يطذالف اله ذا  هو تف ما ب وايا  عن قتام  ال تعنأ هن  ن  ه ا ال و 
 هص اب قتام  فال تكون ه ا ال وايا  ،عيفة.

 .(4).سك   ت  مت الحسن ابن أبي الحسن البصري -     
 .(5)وهو ه ة ف ي  فا،  محهو  ونان ي س  نهي اً و مله      
 لذذ  لهبذذو  سذذذماع  مذذن سذذم   بذذذن و  قذذال الكا ذذت: وعلتذذا ار سذذذال والتذذمليه هنذذا منتفيتذذذان عنذذ       
قذال ابذن   ذ :" وهمذا  وايتذ  عذن سذم   بذن  نذمب ففذأ صذ يي البطذا ي سذماع  منذ  ل ذميت    نمب

الع ي ة وقم  وى عنذ  نسذطة نبيذ   غالبهذا فذأ السذنن ار بعذة وعنذم علذأ بذن المذمينأ هنهذا نلهذا سذما  
 طذذان و ماعذذة نهي ون:هذذأ ونذذ ل   نذذى الت مذذ ي عذذن البطذذا ي ن ذذو هذذ ا  وقذذال ي يذذى بذذن سذذعيم ال

نتذذاب و لذذ  ال ي ت،ذذأ االن طذذا   وفذذأ مسذذنم ه مذذم بذذن  نبذذ  هنذذا هحذذيم عذذن  ميذذم الطو ذذ  قال: ذذاء 
  ذذذذذ  إلذذذذذى ال سذذذذذن الكصذذذذذ ي ف ذذذذذال:إن  عبذذذذذمًا لذذذذذ  هبق وهن ذذذذذ  نذذذذذ   إْن قذذذذذم  عليذذذذذ  هْن ي طذذذذذا يذذذذذما ف ال 

ططكذذة إال همذذ  فيهذذا كالصذذمقة ال سذذن: مهنا سذذم   قال:َقذذ   مذذا ططبنذذا  سذذول هللا صذذلى هللا عليذذ  وسذذلم 
 .(6)ونهى عن المهلة وه ا ي ت،أ سماع  من سم   لغي   ميت الع ي ة وهللا هعلم"

وهذذذم الذذذ ين اغتفذذذ  العلمذذذاء   (7)وقذذذم  نذذذ ا ابذذذن   ذذذ  فذذذأ الم تكذذذة الهانيذذذة مذذذن طك ذذذا  المملسذذذين     
 تمليسهم.

 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     
                                                 

 4663 قم  116ش5( لسان المي ان البن     1)
 2711 قم  261ش1( ت   ب الته يب البن     2)
 763 قم  322ش4( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 3)
 (23( فأ  ميت  قم )4)
 1227 قم  160ش1الته يب البن      ( ت   ب5)
 135 قم  165ش1( ته يب الته يب البن     6)
 40 قم  23ش1( طك ا  المملسين البن     7)
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 الحكم على إسناد الحديث
 نام ال ذذميت ،ذذعيف لو ذذوم  او ،ذذعيف  ذذمًا وهو عبذذم الذذ  من بذذن َعْمذذ و بذذن  بلذذة الكذذاهلأ إسذذ     

فمهال المتاكعة عنم ال اكم من ط  ق َهُبذأ َكْنذِ   رنها متاكعا  ،عيفة  وال ميت ال ي ت أ كالمتاكعا  
هبذو  ذاتم:"ال    وقذال(1)ْبُن ِإْسَ اَق  وهبو كن  بن إس اق ه ا ،عيف قال عن  البطا ي:" ميه  منن "ا

 ون ل  ك ية المتاكعا  ،عيفة.  (2)يع ف اسم "
))))) ))))) 

الَ ذذو اظ: الَ ُمذذو  الَمُنذذو . َوِقيذذَ  الَكهيذذُ  الل  ذذم الُمْطتذذال ِفذذأ «هْهذذ  الن ذذا : نذذ ُّ َ ذذو اظٍ »ِفيذذِ   -)َ ذذْوٌظ(    
 .(3)ِمْحَيت . َوِقيَ  الَ ِصي  الَكِطين

 (111الحديث رقم )
 مام البطا ي   م  هللا:قال ار     
َهِنأ ُغْنَم ٌ       َهَنا ُمَ م ُم ْبُن الُمَهن ى  َ م  َهَنا ُحْعَكةُ (4)"َ م    َعْن َمْعَبِم ْبِن َطاِلٍم  َسِمْعُ  َ اِ َهَة اْبَن (5)  َ م 
لُُّكذذذْم َعَلذذذى هَْهذذذِ  الَ ن ذذذِةا ُنذذذ ُّ َ،ذذذِعيٍف   َقذذذاَل: َسذذذِمْعُ  الن ِبذذذأ  َصذذذل ى هللُا َعَلْيذذذِ  َوَسذذذل َم َيُ ذذذوُل:"َهاَل َهمُ (6)َوْهذذذبٍ 

ِ َرََب  ُا  َوهَْهِ  الن اِ : ُن ُّ َ و اٍظ ُعُت ٍّ ُمْسَتْكِبٍ "  .(7)ُمَتَ،ع ٍف  َلْو َهْقَسَم َعَلى َّللا 
 تخريج الحديث

 عن معبم بن طالم ك  بن وا.  (8)هط    البطا ي من ط  ق سفيان الهو ي      
 
 
 

                                                 

 114 قم  23ش12( ته يب الته يب البن     1)
 1545 قم  346ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 2)
 316ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  3)
 5783 قم  472ش1( م مم بن  عف  السمنانأ كنس  المهملة وسنون الميم.ت   ب الته يب البن     4)
 2730 قم  266ش1( حعكة بن ال  اج بن الو م العتكأ ت   ب الته يب البن     5)
ن عمذذ  رمذذ . ولذذ  همذذ  هم نلهذذوم بنذذ   ذذ ول بذذن مالذذ  الط اعيذذة  فهذذو هطذذو عبيذذم َّللا  بذذ ( َ اِ هَذذَة ْبذذَن َوْهذذٍب لط اعذذأ 6)

 واية عن النبّأ صّلى َّللا  علي  وسلم وعن  فصة بن  عم  وغي ها. ول  فأ الّص ي ين ه بعة ه اميت. ارصاكة فأ 
 1538 قم  708ش1تميي  الص اكة البن     

ِ َ ْهذَم 7) ِ َتَعاَلى: َِوَهْقَسُموا ِكا    قذم  134ش8[103َهْيَمذاِنِهْم{ ]ارنعذام: ( ص يي البطا ي   اريمان والن و  َكاُب َقْوِل َّللا 
6657 

 4318 قم  153ش6[ 13( ص يي البطا ي   تفسي  ال  ان َكاُب ُِعُت ٍّ َكْعَم َ ِلَ  َ ِنيٍم{ ]ال لم: 8)
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  (2)عذن حذعكة كذ  بن ذوا  ومذن ط  ذق سذفيان الهذو ي   (1)   مسلم مذن ط  ذق معذا  بذن معذا وهط       
 بن طالم ك  بن وا.اعن معبم 

 دراسة رجال اإلسناد
 رجال اإلسناد كلهم ثقات.-      

***** ***** 
علذة  ِمذَن الُ ذو :َهْي ِإن  الَمَ اَعذة مفْ « ِإن َمذا ال  َ،ذاَعة ِمذْن الَمَ اَعذة»ُ وٌ ()هذ( ِفأ َ ِميِت ال  َ،ا  )    

ً  ال ِ ي َيْ ُ م ِمن ال  ،ا  ِإن َما ُهَو ال ِ ي َيْ َ،ُا ِمْن ُ وِع   وُهو الّطْف   َيْعنأ هن  الَكبيذ  ِإَ ا َ َ،ذا اْمذَ هَ 
 .(3)اَل َيْ ُ م َعَلْيَها ِبَ ِلَ  الّ َ،ا ؛ ِرَن ُ  َلْم َيْ َ،ْعها ِمَن الُ و 
 (112الحديث رقم )

 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهَنا َهُبذذو الَوِليذذمِ       َهَنا ُحذذْعَكة(4)"َ ذذم   َعذذْن َعاِ َحذذَة (8)  َعذذْن َمْسذذُ وقٍ (7)  َعذذْن َهِبيذذ ِ (6)  َعذذِن اَرْحذذَعتِ (5)  َ ذذم 

َوِعْنَمَها َ ُ ٌ   َفَنَأن ُ  َتَغي َ  َوْ ُهُ   َنَأن ُ  َنِ َا  َ ِ،َأ َّللا ُ َعْنَها: َهن  الن ِبأ  َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َمَطَ  َعَلْيَها
 .(9)"اْنُظْ َن َمْن ِإْطَواُنُنن   َفِين َما ال  َ،اَعُة ِمَن الَمَ اَعة»َ ِلَ   َفَ اَلْ : ِإن ُ  َهِطأ  َفَ اَل: 

                                                 

ذعَ 1)  قذم  2130ش4َفاُء ( ص يي مسذلم   ال نذة وصذفة نعيمهذا وههلهذا َكذاُب الن ذاُ  َيذْمُطُلَها اْلَ ك ذاُ وَن َواْلَ ن ذُة َيذْمُطُلَها ال،ُّ
2853 

ذَعَفاُء 2)  قذم  2130ش4( ص يي مسذلم   ال نذة وصذفة نعيمهذا وههلهذا َكذاُب الن ذاُ  َيذْمُطُلَها اْلَ ك ذاُ وَن َواْلَ ن ذُة َيذْمُطُلَها ال،ُّ
2853 

 316ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  3)
 7301 قم  573ش1البن     ( هحام بن عبم المل  الكاهلأ. ت   ب الته يب 4)
 2730 قم  266ش1( حعكة بن ال  اج بن الو م العتكأ. ت   ب الته يب البن     5)
 526 قم  113ش1( هحعت بن هبأ الحعهاء الم ا بأ. ت   ب الته يب البن     6)
 2524 قم  243ش1( سليم بن هسوم بن  نظلة هبو الحعهاء الم ا بأ. ت   ب الته يب البن     7)
 6601 قم  528ش1( مس وق بن ار م  بن مال  الهممانأ. ت   ب الته يب البن     8)
معناا هن ال ،اعة التأ ت ا بها ال  مة هأ ما نان فأ الصغ   وال ،يا طف  ي وتذ  اللذبن ويسذم  ( قال الططابأ:9)

لطبذ  والل ذم ومذا فذأ معناهمذا مذن  وع ؛ وهما ما نان من  كعم  ل  فأ ال ال التأ ال تسم  وع  اللبن وال يحكع  إاّل ا
وقذال هبذو ماوم:  ذمهنا ه مذم بذن هبذأ صذالي  ذمهنا عنكسذة قذال  ذمهنأ يذونه عذن ابذن حذهاب قذال  اله   فال   مة ل  

 ذذمهنأ عذذ و  بذذن ال بيذذ  عذذن عا حذذة وهم سذذلمة  ،ذذأ هللا عنهمذذا هن هكذذا   يفذذة بذذن عتكذذة بذذن عبذذم حذذمه تبنذذى  سذذالمًا 
لوليم بن عتكة بن  بيعة وهو مولى الم ه  من ارنصا  نما تبنى  سول هللا صلى هللا علي  وهنن   ابنة هطي  هنم بن  ا

وسذذلم   ذذمًا ونذذان مذذن تبنذذى   ذذاًل فذذأ ال اهليذذة معذذاا النذذاه إليذذ  وو ت مي اهذذ   تذذى هنذذ ل هللا تعذذالى فذذأ  لذذ  ِامعذذوهم 
[ فذ موا إلذى آكذا هم فمذن لذم يعلذم هن لذ  هكذًا 5: [ إلى قول  ِفاطواننم فأ الذمين ومذوالينم{ ]ار ذ اب5آلكا هم{ ]ار  اب: 
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 تخريج الحديث
 ن هبأ الحعهاء ك  بن وا.عن هحعت ب  (1)هط    البطا ي من ط  ق سفيان الهو ي      
 وهط  ذذذ  مسذذذلم مذذذن ط  ذذذق سذذذليم بذذذن سذذذالم  وسذذذفيان الهذذذو ي  و ا ذذذم  بذذذن قمامذذذة هالهذذذتهم )سذذذليم      

 عن هحعت بن هبأ الحعهاء ك  بن وا. (2)و ا م ( وسفيان 
 دراسة رجال اإلسناد

 رجال اإلسناد كلهم ثقات.-      
))))) ))))) 

« َفَلم ا َ آُا َهْ َوف عَ ف َهن ذُ  َطْلذٌق اَل َيَتماَلذ »َمَم َصل ى َّللا ُ َعَلْيِ  َوَسل َم ِفأ َ ِميِت َطْلق آ -)َ ْوٌف(     
 .(3)اَرْ َوف: ال ِ ي َلُ  َ ْوف. َواَل َيَتماَل  َهْي اَل يتَماَس 

 (113الحديث رقم ) 
      

                                                                                                                                                 

نذذان مذذولى وهطذذًا فذذأ الذذمين ف ذذاء  سذذهلة بنذذ  سذذهي  بذذن عمذذ و ال  حذذأ هذذم العذذام ي وهذذأ امذذ ه  هبذذأ   يفذذة ف ال :يذذا 
 سول هللا صلى هللا علي  وسلم إنا ننا ن ى سذالمًا ولذمًا فنذان يذأوي معذأ ومذا هبذأ   يفذة فذأ بيذ  وا ذم و  انذأ ُفُ،ذاًل 

هنذذ ل هللا تعذذالى فذذيهم مذذا قذذم علمذذ  فنيذذف تذذ ى فيذذ  ف ذذال لهذذا  سذذول هللا صذذلى هللا عليذذ  وسذذلم: ه ،ذذعي  فأ ،ذذعت   وقذذم
طمه  ،عا  فنان كمن لة ولمها من ال ،اعة فب ل  نان  عا حة تأم  بنا  هطواتها وبنا  إطوتها هن ي ،عن مذن 

ن نان نبي ًا طمه  ،ذعا   هذم يذمط  عليهذا وهبذ  هم سذلمة وسذا   ه واج النبذأ ه ب  عا حة هن ي اها و مط  عليها وا 
صلى هللا علي  وسذلم هن يذمطلن علذيهن بتلذ  ال ،ذاعة ه ذمًا مذن النذاه  تذى ت ،ذا فذأ المهذم  وقلذن لعا حذة وهللا مذا 

صذ يي البطذا ي   الننذا  َكذاُب َمذْن َقذاَل:  نم ي لعلها نان   طصة من النبأ صلى هللا علي  وسلم لسذالم مون النذاه.
 5102 قم  10ش7َ َ،اَ  َكْعَم َ ْوَلْيِن  الَ 

 هذب عامذذة ههذ  العلذذم فذأ هذذ ا إلذى قذذول هم سذلمة و ملذذوا ارمذ  فذذأ  لذ  علذذى ه ذم الذذو هين إمذا علذذى  :قذال الططذذابأ
ما على النسخ ولم ي وا العم  ك .  الطصوص وا 

وهو ما  ل  ال ي ول ب ،ذا   وقم استمل الحافعأ به ا ال ميت على هن العمم ال ي ي ا ك    مة ال ،ا  هو الطمه
الكبي  فنأن  ي ول إن الطب  ت،من هم  ن  ،ا  الكبي  وتعليق ال نم على عمم الطمه في ا   ى النسخ فأ ه مهما 
لمعنى لذم يو ذب نسذخ اآلطذ  مذا عذمم  لذ  المعنذى  وقذم يصذي االسذتمالل للوا ذب كمذا لذيه بوا ذب هال تذ ى هن النبذأ 

ال  ذذ  فسذذلم عليذذ  وهذذو يبذذول لذذم يذذ م عليذذ  السذذالم  تذذى تذذيمم كذذالت اب ف،ذذ ب نفيذذ  صذذلى هللا عليذذ  وسذذلم  ذذين مذذ  كذذ  
فمسذذي بهمذذا و هذذ  هذذم ،ذذ ب ،ذذ بة هطذذ ى فمسذذي بهذذا   اعيذذ  فاتطذذ ا العلمذذاء هصذذال فذذأ إي ذذاب ال،ذذ بتين فذذأ التذذيمم 

ن نان  ل  من  فأ غي  مو،ذا الو ذوب. وقولهذا و  انذأ ف،ذاًل هي ي انذأ مبت لذة فذأ  هيذاب مهنتذأ  ومسي ال  اعين وا 
 185ش3ي ال تف،ل  الم ه  إ ا تب ل  فأ هياب مهنتها.معالم السنن للططابأ 

َ،اِ  الُمْسَتِفيِض  َوالَمْوِ  الَ ِميِم 1) َهاَمِ  َعَلى اَرْنَساِب  َوال    2647 قم  170ش3( ص يي البطا ي   َكاُب الح 
َ،اَعُة ِمنَ 2)  1455 قم  1078ش2اْلَمَ اَعِة  ( ص يي مسلم   ال ،ا  َكاُب ِإن َما ال  
 316ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  3)
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 قال ارمام مسلم   م  هللا:     
َهَنا َهُبذذو َكْنذذِ  ْبذذنُ      ذذاِم ْبذذِن َسذذَلَمَة  َعذذْن َهاِبذذ ٍ  "َ ذذم  ذذٍم  َعذذْن َ م  َهَنا ُيذذوُنُه ْبذذُن ُمَ م    َعذذْن (1)َهِبذذأ َحذذْيَكَة  َ ذذم 

َ  هللُا آَمَم ِفذذأ اْلَ ن ذذِة َتَ َنذذُ  َمذذا َحذذاَء هللُا َهْن »َهَنذذٍه  َهن  َ ُسذذوَل هللِا َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َقذذاَل:  ذذا َصذذو  َلم 
 .(2)«َ َعَ  ِإْبِليُه ُيِطيُف ِكِ   َيْنُظُ  َما ُهَو  َفَلم ا َ آُا َهْ َوَف َعَ َف َهن ُ  ُطِلَق َطْلً ا اَل َيَتَماَل ُ َيْتُ َنُ   فَ 

 تخريج الحديث
 ال ميت انف م بيط ا   مسلم مون البطا ي.    

 دراسة رجال اإلسناد
 رجال اإلسناد كلهم ثقات.-      

))))) ))))) 
 .(3)َهْي َنِبيَ  الَ ْوف َعظيمها« َناَن عمُ  َهْ َوف َ ِليًما»َ ِميُت ِعْمَ اَن  َوِمْن ُ      

 (114الحديث رقم )
 قال ارمام مسلم   م  هللا:     
َهَنا َعذذذْوُف ْبذذذُن َهِبذذذ      َهَنا ِإْسذذذَ اُق ْبذذذُن ِإْبذذذَ اِهيَم اْلَ ْنَظِلذذذأُّ  َهْطَبَ َنذذذا الن ْ،ذذذُ  ْبذذذُن ُحذذذَمْيٍ   َ ذذذم  أ َ ِميَلذذذَة "َ ذذذم 

هللُا َعَلْيِ   اْرَْعَ اِبأُّ  َعْن َهِبأ َ َ اٍء اْلُعَطاِ ِميِّ  َعْن ِعْمَ اَن ْبِن اْلُ َصْيِن  َقاَل: ُنن ا َمَا َ ُسوِل هللِا َصل ى
ذذْكِي  ال ِتذذأ اَل  (4)َوَقْعَنذذا ِتْلذذَ  اْلَوْقَعذذةَ َوَسذذل َم ِفذذأ َسذذَفٍ   َفَسذذَ ْ َنا َلْيَلذذًة َ ت ذذى ِإَ ا َنذذاَن ِمذذْن آِطذذِ  الل ْيذذِ  ُقَبْيذذَ  الصُّ

ْمِه َوَساَق اْلَ ِميَت ِبَنْ ِو َ ذِميِت َسذ ْلِم ْبذِن َ ِ  ذٍ   َوْقَعَة ِعْنَم اْلُمَساِفِ  َهْ َلى ِمْنَها  َفَما َهْيَ َظَنا ِإال  َ  ُّ الح 
ْبذُن اْلَطط ذاِب َوَ َهى َمذا َهَصذاَب الن ذاَه  َوَنذاَن َهْ ذَوَف  َوَ اَم َوَنَ َص  َوَقاَل ِفأ اْلَ ِميِت: َفَلم ا اْسَتْيَ َظ ُعَم ُ 

ِ  َصذْوِتِ  ِكذالت ْكِبيِ   َ ِليًما  َفَنب َ  َوَ َفَا َصْوَتُ  ِكالت ْكِبيِ  َ ت ى اْسَتْيَ َظ َ ُسوُل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم ِلِحذم  
ل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َحَنْوا ِإَلْيذِ  ال ذِ ي َهَصذاَبُهْم  َفَ ذاَل َ ُسذوُل هللِا َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َفَلم ا اْسَتْيَ َظ َ ُسوُل هللِا َص 

 .(5)َواْقَتص  اْلَ ِميتَ « اَل َ،ْيَ  اْ َتِ ُلوا»َوَسل َم: 
 تخريج الحديث

                                                 

 810 قم  132ش1( هاب  بن هسلم الُبنانأ.ت   ب الته يب البن     1)
ْنَساِن َطْلً ا اَل َيَتَماَلُ  2)  2611 قم  2016ش4( ص يي مسلم   الب  والصلة واآلماب  َكاُب َطْلِق اْرِ
 316ش1هاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن االهي  ( الن3)
َ اَ  ِرَن ُ  ينون قم َهط  ِمْنُ  الّسي  والسه  فيستل  الّنذوم. نحذف المحذن  مذن  قال هبو الف ج ال و ي: النوم  ( اْلَوْقَعَة:4)

 448 قم  470ش1 ميت الص ي ين ربأ الف ج ال و ي 
ذذاَلِ  اْلَفاِ تَذذِة  َواْسذذِتْ َكاِب َتْعِ يذذِ  َقَ،ذذاِ َها ( صذذ يي مسذذلم   المسذذ م وموا،ذذا الصذذال  َكذذا5)  قذذم  476ش1ُب َقَ،ذذاِء الص 

682 
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وال ذذميت   ذذوا عذذن عذذوف بذذن هبذذأ  ميلذذة كذذ  بن  (1)هط  ذذ  البطذذا ي مذذن ط  ذذق ي يذذى بذذن سذذعيم     
 ناماًل وبمون لفظ "ه وف".

 عذذذن هبذذذأ   ذذذاء العطذذذا مي كذذذ  بن ذذذوا   (2)هط  ذذذ  مسذذذلم مذذذن ط  ذذذق َسذذذْلُم ْبذذذُن َ ِ  ذذذٍ  اْلُعَطذذذاِ ِميُّ و      
 وال ميت ناماًل وبمون لفظ "ه وف".

 دراسة رجال اإلسناد
 ه.147وقي   ه 146ما  سنة   ي  َعْوُف بُن َأِبي َجِمْيَلَة َأُبو َسْهٍل الَبْصِري  اأَلْعَرابِ -     
 .(3)وهو ه ة  مأ كال م  وكالتحيا     
فال ،ي  فذأ  ل  نمذا هنذ  م مذا علذى   فأ ه ا ال ميت غي  ما  إلى بمعت هو  قال الكا ت:     
 توهي  .
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-        

))))) ))))) 
ذ اب وُ ْ َمذا ِفيذِ . « ا وَعذىاَل َتْنَسوا الَ ْوَف َومذ»َوِمْنُ  اْلَ ِميُت       َهْي َمذا َيذْمُط  ِإَلْيذِ  ِمذَن الط عذام والح 

ِ َتَعاَلى. َوِقيذَ : َهَ اَم كذالَ ْوف الذَكْطن َوال َفذ َج َوِقيَ  َهَ اَم كالَ ْوف الَ ْلَب  وَما َوَعى: َما َ فظ ِمْن َمْع فة َّللا 
 .(4)َمًعا

 (115الحديث رقم )  
 لمكا     م  هللا:قال عبم هللا بن ا     
َهَنا اْلُ َسْينُ  (7)َقااَل: َهْطَبَ َنا َيْ َيى (6)  َوَهُبو َكْنٍ  اْلَو  اقُ (5)"َهْطَبَ ُنْم َهُبو ُعَمَ  ْبُن َ َيَوْي ِ         (8)َقاَل: َ م 

 
 
 

                                                 

ِعيُم الط يُِّب َوُ،وُء الُمْسِلِم  َيْنِفيِ  ِمَن الَماِء 1)  344 قم  76ش1( ص يي البطا ي   التيمم َكاٌب:الص 
ذذاَل ِ 2)  قذذم  476ش1اْلَفاِ تَذذِة  َواْسذذِتْ َكاِب َتْعِ يذذِ  َقَ،ذذاِ َها  ( صذذ يي مسذذلم   المسذذ م وموا،ذذا الصذذال  َكذذاُب َقَ،ذذاِء الص 

682 
 5215 قم  433ش1( ت   ب الته يب البن     3)
 316ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  4)
.سي  هعالم النكالء لل 5) ٍم الَكْغَماِميُّ ُم بُن الَعك اِه بِن ُمَ م   236 قم  403ش16هبأ ( اْبُن َ يُّْوَي  ُمَ م 
ُم ْبُن ِإْسَماِعيَ  ْبِن اْلَعك اِه الو اق.تا  خ كغمام للططيب الكغمامي 6)  450 قم  51ش2( ُمَ م 
ِم بِن َصاِعِم بِن َناِتٍب. سي  هعالم النكالء لل هبأ 7)  283 قم  501ش14( اْبُن َصاِعٍم َيْ َيى بُن ُمَ م 
 1304 قم  361ش6أ.ته يب الكمال للم ي ( ال سين بن اْلَ َسن بن   ب السلم8)
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ُت َعذِن اْلَ َسذنِ (1)ِمْعُ  َهَكا َ ِبيَعةَ َقاَل: َهْطَبَ َنا اْبُن اْلُمَكاَ ِ  َقاَل: َهْطَبَ َنا َماِلُ  ْبُن ِمْغَوٍل َقاَل: سَ    (2)  ُيَ مِّ
ِ َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم:  ِ  « ُنلُُّكذْم ُيِ ذبُّ َهْن َيذْمُطَ  اْلَ ن ذَةا»َقاَل: َقاَل َ ُسذوُل َّللا  َقذاُلوا: َنَعذْم  َيذا َ ُسذوَل َّللا 

ِ َ ذق  اْلَ َيذاءِ   َوَهبُِّتوا آ َ (3)َفاْقُصُ وا ِمَن اْرََم ِ »َقاَل:    َقذاُلوا: َيذا « اَلُكْم َبذْيَن َهْكَصذاِ ُنْم  َواْسذَتْ ُيوا ِمذَن َّللا 
ِ  َقاَل:  ِ  ُنلَُّنا َنْسَتْ ِيأ ِمَن َّللا  ِ َهْن اَل َتْنُسذوا »َ ُسوَل َّللا  ِ  َوَلِكذن  اْلَ َيذاَء ِمذَن َّللا  َلْيَه َنَ ِلَ  اْلَ َيذاُء ِمذَن َّللا 

 َواْلِبَلذذى  َوَهْن اَل َتْنُسذذوا اْلَ ذذْوَف َوَمذذا َوَعذذى  َوَهْن اَل َتْنُسذذوا الذذ  ْهَه َوَمذذا اْ تَذذَوى  َوَمذذْن َيْحذذَتِ  َنَ اَمذذةَ اْلَمَ ذذاِبَ  
ِ َع    ِ  َوُهَناِلَ  َهَصاَب ِواَلَيَة َّللا  ْنَيا  ُهَناِلَ  اسَتْ َيا اْلَعْبُم ِمَن َّللا   .(4)«   َو َ  اآْلِطَ ِ  َيَمْ  ِ  َنَة المُّ

 تخريج الحديث
مذذن ط  ذذذق عبذذم هللا بذذذن مسذذعوم عذذذن النبذذأ صذذذلى هللا عليذذ  وسذذذلم  (6)وه مذذذم (5)هط  ذذ  الت مذذ ي      

 بن وا.  
 عن عبم هللا بن المكا   ك  بن وا.  (7)وهط    ارصبهانأ من ط  ق م مم بن م ات      

 دراسة رجال اإلسناد
 هذ. 246ما  سنة   د هللا المروزي الحسين بن الحسن حرب السلمي بن عب-     
  و نذذذ ا ابذذذن  كذذذان فذذذأ (8)قذذذال بذذذن هبذذذأ  اتم:"سذذذما منذذذ  هبذذذأ كمنذذذة وسذذذ   عنذذذ  ف ال:صذذذموق"     
 (10)وقال مسلمة:"ه ة  وى عن  من هه  بلمنا ابن و،ا  و مهنا عن  الميبلأ"  (9)اله ا 
 .(12)وقال ابن    :"صموق"  (11)وقال ال هبأ:"ه ة"     
 ا ت: ال ا ي فأ ال اوي هن  ه ة. قال الك     
 َأُبو َرِبْيَعَة ُعَمُر بُن َرِبْيَعَة اإِلَياِدي  -     

                                                 

 8033 قم  633ش1( عم  بن  بيعة هبو  بيعة اريامي .ت   ب الته يب البن     1)
 3 قم  130ش12( اْل سن بن يَسا  اْلَكْصِ ّي .الوافأ كالوفيا  صال  المين الصفمي 2)
هصكي لم ينتظ  المساء  ب  يظنُّ هن  ه َلُ  ُيم ُنذ   هو هن  ارنسان إ ا همسى لم ينتظ  الّصكاَ   وا  ا ( ِقَصِ  ارم :3)

 1133ش3قب   ل .  اما العلوم وال نم لعبم ال  من ال نبلأ 
 317 قم  107ش1( ال هم وال قا ق البن المكا   4)
 2458 قم  637ش4( سنن الت م ي   صفة ال يامة وال قا ق والو   عن  سول هللا كاب من   5)
 3671 قم  187ش6( مسنم ه مم 6)
 185ش8(  لية ارولياء وطك ا  ارصفياء لألصبهانأ 7)
 213 قم  43ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 8)
 16317 قم  130ش8( اله ا  البن  كان 9)
 533 قم  334ش2( ته يب الته يب البن     10)
 1083 قم  332ش1( الكاحف لل هبأ 11)
 1315 قم  166ش1( ت   ب الته يب البن     12)
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 .(2)وقال ابن    :"م بول"  (1)،عف  ال هبأ      
الذذذ ا ي فذذذأ الذذذ اوي هنذذذ  ،ذذذعيف  يت ال يو ذذذم لذذذ  متاكا نمذذذا ال اعذذذم  عنذذذم ابذذذن  قذذذال الكا ذذذت:     

ال لين ال ميت".     "إن توكا وا 
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-    

 الحكم على إسناد الحديث
 في  علتان:،عيف و  إسنام ال ميت     
 وهو عم  بن  بيعة. و وم  اٍو ،عيف فأ ارسنام -1     
 ال ميت ه سل  ال سن الكص ي.-2     
َتَلذذَف ف ذذم تكل ذذم فيهذذا العلمذذاء: قذذال ابذذن عبذذم البذذ  فذذأ  التمهيذذم: اطْ  همذذا م اسذذي  ال سذذن الكصذذ ي       

ذاُم ْبذُن َسذَلَمَة َعذْن َعِلذأِّ ْبذ  ِن َ ْ ذٍم َقذاَل:الن اُه ِفأ َمَ اِسيِ  اْلَ َسِن  َفَ ِبَلَها َقْوٌم َوَهَكاَها آَطُ وَن َوَقذْم َ َوى َ م 
ُت ِكِ   ْهُ  ِكاْلَ ِميِت اْلَ َسَن ُهم  َهْسَمُعُ  َكْعُم ُيَ مِّ َه َ  ُ ب َما َ م  َمذا َهْمِ ي  َيا َهَكذا َسذِعيٍما َفَيُ ذوُل: َفَأُقوُل َمْن َ م 

ْهُتَ  ِكذذِ  َوَقاَل َعك ذذاُم ْبذذذُن َمْنُصو :َسذذِمْعُ  اْلَ َسذذَن  ذذأ َقذذْم َسذذذِمْعُتُ  ِمذذْن ِهَ ذذٍة َفَأُقوُل َهَنذذذا َ ذذم  َيُ وُل:َمذذذا َغْيذذَ  َهنِّ
َهِنأ ِكِ  َ ُ اَلِن ُقْلُ : ِ َصل ى َّللا ُ َعَليْ  َ م   .(3)ِ  َوَسل مَ َقاَل َ ُسوُل َّللا 

وم سال   سال  سعيم بن المسيب هصي الم سال  وقال ه مم فأ  واية الف،  بن   ام:"م       
فينهما  وعطاء بن هبأ  با    وليه فأ الم سال  ه،عف من م اسي  ال سن إب اهيم ال كأه بها 

 .(4) ط ان عن نيأ
ال ن ى هصي  عيم بن المسيب ص ا وقال ه مم فأ  واية الميمونأ و نب  عن :" م سال  س     

فينهما  وهما ال سن وعطاء فليه هأ ب ا  هأ ه،عف الم اسي  نلها  و ام الميمونأ: من م سالت " 
 .(5)ن "عن نانا يأط ان 

 .(6)" وقال ابن سعم:"قالوا: ما ه س  ال سن ولم يسنم فليه ك  ة     
 .(7)  ي"وقال ال افظ الع اقى:"م اسي  ال سن عنمى حك  ال     

                                                 

  355ش1( سي  هعالم النكالء لل هبأ 1)
 8033 قم  633ش1( ت   ب الته يب البن     2)
 57ش1( التمهيم البن عبم الب  3)
  402ش40( تا  خ ممحق البن عساك  4)
 533ش1( ح   عل  الت م ي لعبم ال  من السالمأ 5)
  115ش7( الطك ا  الكب ى البن سعم 6)
 327ش1يت للع اقأ للسطاوي ( فتي المغيت كح   الفية ال م7)



235 
 

رنذذ  حذذاهم  قذذال الكا ذذت: نمذذا هن  الحذذاهم لل ذذميت عنذذم الت مذذ ي ال يصذذلي لال ت ذذاء ك ذذميهنا هذذ ا؛     
ك اِ  ْبِن ُمَ م ٍم  قال عن  ابذن  كان:"ونذان ممذن يذ وي المو،ذوعا   ،عيف في   او ،عيف وهو الص 

ك يذذذذذة  وا  الحذذذذذاهم مذذذذذن و  وقذذذذذال عنذذذذذ  الع يلأ:"فذذذذذأ  ميهذذذذذ  وهذذذذذم و  فذذذذذا الموقذذذذذوف"   (1)عذذذذذن اله ذذذذذا "
 .(2)اله ا .وممن  سن  من العلماء ارلكانأ

))))) ))))) 
 .(3)«ِإن  َهْطَوُف َما َهَطاُف َعَلْيُنُم اَرْ َوَفان»]هذ[ َوِمْنُ  اْلَ ِميُت      

 (116الحديث رقم )
 قال ارمام ابن ما     م  هللا:     
َهَنا َهذذذاُ وُن ْبذذذُن ِإْسذذذَ اَق  وَ       ِ ْبذذذُن ِإْمِ  َه َعذذذْن َهِبيذذذ ِ "َ ذذذم  َهَنا َعْبذذذُم َّللا  ِ ْبذذذُن َسذذذِعيٍم  َقااَل:َ ذذذم    (4)َعْبذذذُم َّللا 
اِ (5)َوَعمِّ ِ    َعْن َهِبأ ُهَ ْ َ َ   َقاَل:ُسِ َ  الن ِبأُّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم  َما َهْكَهُ  َما ُيْمِطُ  اْلَ ن َةا (6)  َعْن َ مِّ
 .(7)  َوُسِ َ  َما َهْكَهُ  َما ُيْمِطُ  الن اَ ا َقاَل:"اْرَْ َوَفاِن:اْلَفُم  َواْلَفْ ُج"«ْ َوى  َوُ ْسُن اْلُطُلقِ الت  »َقاَل: 

 تخريج الحديث
والبيه ذذأ مذذن ط  ذذق م مذذم بذذن   (8)هط  ذذ  ه مذذم مذذن ط  ذذق عبذذم الذذ  من بذذن عبذذم هلل المسذذعومي     
 عن ماوم بن ي  م بن عبم ال  من ك  بن وا. يم(وم مم بن عب نالهما)المسعومي   (9)عبيم
  (11)والب ا  من ط  ق عبم هللا بن سذعيم الكنذمي  (10)وهط    البطا ي من ط  ق م مم بن سالم     

  (13)والكغذوي مذن ط  ذق ه مذم بذن عبذم هللا بذن  نذيم  (12)وابن  كان من ط  ذق عهمذان بذن هبذأ حذيكة

                                                 

 710 قم  403ش4( ته يب الته يب البن     1)
 2458 قم  637ش4( سنن الت م ي   صفة ال يامة وال قا ق والو   عن  سول هللا كاب من   2)
   قال الكا ت:لم ه م لفظ ابن ارهي  إنما و مت  كالمعنى316ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي 3)
 236 قم  37ش1إم  ه بن ي  م بن عبم ال  من ارومي.ت   ب الته يب البن      (4)
 1818 قم  200ش1( ماوم بن ي  م بن عبم ال  من ارومي ال عاف ي.ت   ب الته يب البن     5)
 7746 قم  603ش1( ي  م بن عبم ال  من بن ارسوم ارومي.ت   ب الته يب البن      6)
 4246 قم  1418ش2ل هم َكاُب ِ ْنِ  ال ُُّنوِب ( سنن ابن ما     ا7)
 7307 قم  287ش13( مسنم ه مم 8)
 536 قم  243ش1( اآلماب للبيه أ 9)
 234 قم  110ش1( ارمب المف م للبطا ي 10)
  3647 قم  38ش17( مسنم الب ا  11)
 476 قم  224ش2( ص يي ابن  كان 12)
 3438 قم  80ش13( ح   السنة للكغوي 13)
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عذن عبذم هللا بذن إم  ذه كذ   ه مذم بذن عبذم هللا ( أ حذيكة وابذن هبذ والكنذمي  ه بعتهم )م مم بذن سذالم 
 بن وا.
 عن هبأ ه     بن وا.  (1)وهط    الطب انأ من ط  ق ي  م ارومي     
 عن عبم هللا بن إم  ه ك  كمهل .  (2)وهط    ال اكم من ط  ق سهي  بن عهمان     

 دراسة رجال اإلسناد 
،َأُبو الَقاِسِم الُكْوِفي  َهاُرْوُن بُن ِإْسَحاَق الَهْمدَ -       هذ.258ما  سنة   اِني 

  (4)ونذان قليذ  ال ذميت وهذو ه ذب إلذأ  مذن هبذأ سذعيم ارحذج  و ام:نعذم الحذيخ نذان   (3)وه   النسا أ
 .(6) وقال ال هبأ "هب " (5)و ن ا ابن  كان فأ اله ا 

 .(7)  يب ل "وقال علأ بن ال سين بن ال نيم:"نان م مم بن عبم هللا بن نمي     
 .(9)وقال ابن    :"صموق"  (8)وقال هبو  اتم:"صموق"     
 -مذذنهم البطذذا ي فذذأ ارمب والنسذذا أ ف ذم  وى عنذذ   مذذا مذذن العلمذاء  : الذذ اوي ه ذذة قذال الكا ذذت     

قذال  فذأبو  ذاتم متحذمم  وهمذا قذول هبذأ  ذاتم عن :"صذموق"ف م تعنذأ هنذ  ه ذة   -نما سبق فأ التط  ج
من غي ا  فين  « ه ة»من  عن نلمة « صموق » اتم مع وف كالتحمم  وقم ال ت   نلمة  هبوالمعلمأ:"

 .(10)فأ     إال وت م غي ا قم وه   ه ا هو الغالب"« صموق »ال تكام ت ما هطلق نلمة 
 هذ.151ما  سنة  َهُبو ي  م الكوفأ ارع ج  َداُود بن يزيد بن َعْبد الرحمن اأَلوِدي  الزعافري،-     
 م ما على ت،عيف .وهو 
   َهُبو ماوم الكوفأ.يزيد بن َعْبد الرحمن بن األسود اأَلوِدي  الزعافري -     

 
 

                                                 

 8336 قم  17ش3م اروسط للطب انأ ( المع 1)
 7313 قم  360ش4( المستم   على الص ي ين لل اكم 2)
 43 قم  127ش12( سي  هعالم النكالء لل هبأ 3)
 2 قم  3ش11( ته يب الته يب البن     4)
 16215 قم  241ش3( اله ا  البن  كان 5)
 43 قم  126ش12( سي  هعالم النكالء لل هبأ 6)
 2 قم  3ش11يب البن     ( ته يب الته 7)
 360 قم  88ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 8)
 7221 قم  568ش1( ت   ب الته يب البن     9)
 574ش2( لتنني  كما فأ تأنيب الكوه ي من اركاطي  لعبم ال  من المعلمأ 10)
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 .(3)وقال ال هبأ:"وهق"  (2)  و ن ا بن  كان فأ اله ا (1)وه   الع لأ     
 .(4)وقال ابن    :"م بول"     
 ال ا ي فأ ال اوي هن  صموق . :قال الكا ت     
 اإلسناد ثقات. بقية رجال-     

 الحكم على إسناد الحديث
نمذذا ال ي،ذذ  فذذأ ارسذذنام  وهذذو صذذموق  إسذذنام ال ذذميت  سذذن لو ذذوم ي  ذذم بذذن عبذذم الذذ  من فيذذ       

رنذذ  تاكعذذ  فذذأ ال وايذذة عذذن ي  ذذم بذذن عبذذم الذذ  من    بذذن ي  ذذم بذذن عبذذم الذذ  من ارومي ا،ذذعف ماوم 
 هطوا إم  ه بن ي  م بن عبم ال  من وهو ه ة.

  وقذذال ارلكذذانأ : (6)وصذذ    ال ذذاكم  (5)وقذذال الت مذذ ي عذذن هذذ ا ال ذذميت: صذذ يي غ  ذذب          
 .(7) سن

))))) ))))) 
َهْي ُهلهُذذ  اآلِطذذُ   َوُهذذَو الُ ذذ ء « ِقيذذ  َلذذُ : هيُّ الل يذذ  هْسذذَمُاا َقذذاَل: َ ذذْوف الل ْيذذِ  اآلِطذذ ُ »)ه( َوِفيذذِ       

 .(8)الطاِمه ِمْن َهْسَماِه الل ْي ِ 
 (117حديث رقم )ال

 قال ارمام هبو ماوم   م  هللا:     
َهَنا ُمَ م ُم ْبُن اْلُمَهاِ ِ   َعِن اْلَعك اِه ْبِن َساِلٍم  َعْن َهِبأ َسال        ِبيُا ْبُن َناِفٍا  َ م  َهَنا ال   ٍم  َعْن َهِبأ "َ م 

َلِمأِّ َهن ُ  قَ  ِ  َهيُّ الل ْيذِ  َهْسذَمُاا َقذاَل: ُهَماَمَة َعْن َعْمِ و ْبِن َعَكَسَة السُّ َ ذْوُف الل ْيذِ  »اَل: ُقْلُ : َيا َ ُسذوَل َّللا 
ذذْكَي  هُذذم  َهْقِصذذْ  َ ت ذذى تَ  ذذاَلَ  َمْحذذُهوَمٌ  َمْنُتوَكذذٌة  َ ت ذذى ُتَصذذلَِّأ الصُّ ْطُلذذَا اآْلِطذذُ   َفَصذذ ِّ َمذذا ِحذذْ َ   َفذذِين  الص 

ْمُه  َفَتْ َتِفَا ِقيَه ُ ْمٍي   ذاُ   هُذم  َصذ ِّ (9)َهْو ُ ْمَ ْيِن  َفِين َها َتْطُلُا َبْيَن َقْ َنْأ َحْيَطانٍ الح    َوُيَصلِّأ َلَها اْلُكف 

                                                 

 661 قم  345ش11( ته يب الته يب البن     1)
 6140 قم  542ش5( اله ا  البن  كان 2)
 6334 قم  386ش2( الكاحف لل هبأ 3)
 7746 قم  603ش1( ت   ب الته يب البن     4)
 2004 قم  363ش4( سنن الت م ي   الب  والصلة ما  اء فأ  سن الطلق 5)
 7313 قم  360ش4( المستم   على الص ي ين لل اكم 6)
 222 قم  123ش1( ص يي ارمب المف م لأللكانأ 7)
 316ش1ال ميت واره  البن ارهي  ( النهاية فأ غ  ب 8)
ذذْمِه َهْو : ( َتْطُلذُا َبذْيَن َقْ َنذْأ َحذْيَطانٍ 9) َلذْيَه اْلُمذَ اُم ُمْطَلذُق ااِلْ ِتَفذاِ  َعذْن اْرُُفذِق َبذْ  ااِلْ ِتَفذاُ  ال ذِ ي َيذْ َهُب َمَعذُ  ُصذْفَ ُ  الح 

ٌ  ِكَ ْمِ  ُ ْمٍي َهْو ُ ْمَ ْينِ   183ش2. ط   الته  ب فأ ح   الت   ب ربأ الف،  الع اقأ ُ ْمَ ُتَها  َوُهَو ُمَ م 
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ْمُي ِظل ُ   ُهم  َهْقِصْ   َفِين  َ َهن َم  اَلَ  َمْحُهوَمٌ  َمْنُتوَكٌة  َ ت ى َيْعِمَل ال ُّ    َوُتْفَتيُ (1)ُتْسَ  ُ َما ِحْ َ   َفِين  الص 
ذاَلَ  َمْحذُهوَمٌ   َ ت ذى ُتَصذلَِّأ اْلَعْصذَ   هُذم   ْمُه  َفَصذ ِّ َمذا ِحذْ َ   َفذِين  الص   َهْقِصذْ   َهْبَواُبَها  َفِيَ ا َ اَغِ  الح 

ْمُه  َفِين َها َتْغُ ُب َبْيَن َقْ َنْأ َحْيَطاٍن  َوُيَصلِّأ َلَهذا اْلُكف ذا ُ  يًها َطذِوياًل  َقذاَل   َوَقذص  َ ذمِ « َ ت ى َتْغُ َب الح 
ٍم  َعذْن َهِبذأ ُهَماَمذَة  ِإال  َهْن ُهْطِطذَئ َحذْيً ا اَل ُهِ  ذُمُا  َفَأْسذَتْغِفُ  َّللا َ (2)اْلَعك اُه  َهِنأ َهُبو َسال  َوَهتُذوُب  : َهَنَ ا َ م 
 .(3)ِإَلْي "

 تخريج الحديث
  و بن عكسة بلفظ مطتلف.عن عم  (4)هط    ابن ما   من ط  ق عبم ال  من البيلمانأ     
 حاهمًا من ط  ق نعب بن م   البه ي. (6)  وه مم(5)وهط ج ل  عبم ال  اق الصنعانأ     
 من ط  ق )سليم بذن عذام  و،ذم   بذن  بيذب ونعذيم بذن   ذام(  (8)  والنسا أ(7)هط    الم و ي و      

 عن هبأ إمامة ك  بلفظ ق  ب من .
 ط  ق يع وب بن يوسف عن ال بيا بن نافا ك  مطواًل. من (10)وال اكم  (9)وابن ط  مة     
 بن وا. (11)وهط ج ل  الطب انأ حاهمًا من ط  ق عبم ال  من بن عوف     
 عن ال بيا بن نافا ك  كمهل .  (12)والبيه أ من ط  ق هبو ماوم     
      

 دراسة رجال اإلسناد
 .(13)ةهبو سالم ه ة ي س  من الهاله ممطور األسود الحبشي-     

                                                 

 343ش2َهْي ُتوَقم. النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي   ( ُتْسَ ُ :1)
 ( الم صوم كالعكاه:هو العكاه بن سالم الوا م فأ ارسنام.2)
َص ِفيِهَما ِإَ ا َناَنِ  ال3) ْمُه ُمْ َتِفَعًة ( سنن هبأ ماوم   الصال  َكاُب َمْن َ ط   1277 قم  25ش2ح 
اَلُ  4) اَعاِ  ال ِتأ ُتْكَ ُا ِفيَها الص   1251 قم  336ش1( سنن ابن ما     إقامة الصال  َكاُب َما َ اَء ِفأ الس 
 3343 قم  424ش2( مصنف عبم ال  اق الصنعانأ 5)
 18053 قم  533ش23( مسنم ه مم 6)
 33ش1( قيام اللي  للم و ي 7)
اَلِ  َكْعَم اْلَعْصِ  ( 8)  572 قم  273ش1سنن النسا أ   المواقي  كاب الن ْهُأ َعِن الص 
 260 قم  128ش1( ص يي ابن ط  مة 9)
 584 قم  268ش1( المستم   على الص ي ين لل اكم 10)
 273 قم  133ش1( المع م الكبي  للطب انأ 11)
 4386 قم  638ش2( السنن الكب ى للبيه أ 12)
 6873 قم  545ش1لته يب البن     ( ت   ب ا13)
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 وهبذذذأ إمامذذذة  قذذذال ابذذذن   ذذذ  فذذذأ التهذذذ يب:"و  م هبذذذو  ذذذاتم كذذذأن   ميهذذذ  عذذذن النعمذذذان بذذذن كحذذذي      
 .(1)وعم و ابن عكسة م س 

 وعن عم و بن عكسذة عنذم هبذأ ماوم  قل   وايت  عن النعمان فأ ص يي مسلم  وقال العال أ:     
 .(2)وهللا هعلم

اتم فأ ال    والتعمي  يطتلف عما ن ذ  عنذ  فذأ التهذ يب  ال اوي ه ة  وقول هبأ   قال الكا ت:     
ف ذذم ن ذذ  ابذذن هبذذأ  ذذاتم عذذن هبيذذ  قولذذ  فذذأ ممطذذو :" وى عذذن هوكذذان والنعمذذان بذذن كحذذي  وهبذذى همامذذة 

.فالظذذاه  هنذذ  (3)وسذذلمى مذذولى  سذذول هللا صذذلى هللا عليذذ  وسذذلم و وى عذذن عمذذ و بذذن عكسذذة م سذذ "
وينون ما ن   عن  فذأ    عن هبأ همامة غي  م س  فينون ممطو   بن عكسةام س  ف ط عن عم و 

 الته يب ططأ من النساخ .وهللا هعلم.
 .(4)واسم  صمي بن ع الن ص ابأ.سبق ت  مت  َهُبو همامة الكاهلأ -     
ْسذذاَلم  -      َعْمذذ و ْبذذن عكسذذة ْبذذن َعذذاِم  ْبذذن سذذليم  هبذذو ن ذذيي  وقيذذ : َهُبذذو ُحَعْيب.هسذذلم قذذميًما هول اْرِ
ْساَلم. نان   ال:َناَن يُ  ونذان قمومذ  الممينذة كعذم م،ذأ   قب  هن يسلم اعت ل عكام  اروهانُهَو  با اْرِ

بم   وه م  والطنمق  ُهم  قمم الممينة فسننها  ون ل كعم َ ِلَ  الحام. وى َعْنذُ  مذن الصذ اكة والتذاكعين  
 . (5)ما  ك مص.فأ هواط  طالفة عهمان

 .بقية رجال اإلسناد ثقات-     
 الحكم على إسناد الحديث

 .(6)وممن ص    من العلماء ارلكانأ رن  ميا  وات  من اله ا   إسنام ال ميت ص يي؛     
))))) ))))) 

ِهذَأ الط ْعنذة ال ِتذأ َتْنُفذ  ِإَلذى الَ ذْوف. ُيَ ذاُل ُ ْفتُذ  ِإَ ا « ِفأ الَ اِ َفة ُهْلذُت الّمَيذة»)ه( َوِمْنُ  اْلَ ِميُت      
َ ْوفذذذذ   وَهَ ْفتُذذذذ  الط ْعَنذذذذَة وُ ْفتُذذذذ  بهذذذذا؛ والمذذذذ ام كذذذذالَ ْوف هاهنذذذذا نذذذذ  مالذذذذ  ُقذذذذو   ُمِ يَلذذذذٌة نذذذذالَكْطن  هَصذذذذْب َ 
َما ِ   .(7)َوالمِّ

 (118الحديث رقم )
                                                 

 514 قم  236ش10( ته يب الته يب البن     1)
 737 قم  286ش1(  اما الت صي  للعال أ 2)
 1372 قم  431ش8( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 3)
 (37( فأ  ميت  قم )4)
 5318 قم  545ش4 ارصاكة فأ تميي  الص اكة 3384 قم  233ش4( انظ  هسم الغاكة 5)
 21ش5ارم لأللكانأ  –( ص يي هبأ ماوم 6)
 317ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  7)
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 قال ارمام النسا أ   م  هللا:     
َهَنا اْلَ َنذذُم ْبذذُن ُموَسذذى        َهَنا َيْ َيذذى ْبذذُن َ ْمذذَ َ   َعذذْن "َهْطَبَ َنذذا َعْمذذُ و ْبذذُن َمْنُصذذوٍ   َقذذاَل: َ ذذم  َقذذاَل: َ ذذم 

ذِم ْبذِن َعْمذِ و ْبذِن َ ذْ ٍم  َعذْن َهِبيذ ِ (1)ُسَلْيَماَن اْبِن َماُومَ  َهِنأ ال ُّْهذِ يُّ  َعذْن َهِبذأ َكْنذِ  ْبذِن ُمَ م    (2)  َقذاَل: َ ذم 
اِ  ِ َصذذذل ى هللُا َعَلْيذذذِ  َوَسذذل َم (3)َعذذْن َ ذذذمِّ ذذذَنُن :" َهن  َ ُسذذوَل َّللا  َنتَذذذَب ِإَلذذذى هَْهذذِ  اْلذذذَيَمِن ِنَتاًكذذذا ِفيذذِ  اْلَفذذذَ اِ ُض َوالسُّ

َياُ   َوَكَعَت ِكِ  َمَا َعْمِ و ْبِن َ ْ ٍم  َفُ ِ هْ  َعَلى هَْهِ  اْلَيَمِن َهذِ ِا ُنْسذَطُتَها:  ذٍم الن ِبذأِّ َصذل ى »َوالمِّ ِمذْن ُمَ م 
ِن َعْبذذِم ُنذذاَلٍل  َوُنَعذذْيِم ْبذذِن َعْبذذِم ُنذذاَلٍل  َواْلَ ذذاِ ِت ْبذذِن َعْبذذِم ُنذذاَلٍل َقْيذذِ  ِ ِي ْبذذاهللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم ِإَلذذى ُحذذَ ْ ِبيَ  
َنذٍة  َفِين ذُ  َقذَوٌم  (5)َهن  َمْن اْعَتَكطَ »  َوَناَن ِفأ ِنَتاِكِ  « (4)ُ َعْيٍن َوَمَعاِفَ  َوَهْمَماَن َهم ا َكْعمُ  ُمْؤِمًنا َقْتاًل َعذْن َبيِّ

ِبذذِ   َوِفذذأ اْرَْنذذِف ِإَ ا ُهوِعذذبَ ِإال  هَ  َيذذَة ِماَ ذذًة ِمذذَن اْرِ َ ْمُعذذُ   (6)ْن َيْ َ،ذذى َهْوِلَيذذاُء اْلَمْ تُذذوِل  َوَهن  ِفذذأ الذذن ْفِه المِّ
َيُة  َوِفأ ال  َنِ  المِّ  َيُة َوِفأ اْلَبْيَ،َتْيِن المِّ َفَتْيِن المِّ َيُة  َوِفأ الح  َيُة َوِفأ اللَِّساِن المِّ َيُة  المِّ ْلِب المِّ َيُة َوِفأ الصُّ

                                                 

ه ا وهم من ال نم بن موسى و واا م مم بذن كنذا  بذن كذالل عذن ي يذى بذن  مذ   عذن سذليمان بذن    ( قال هبو ماوم:1)
هن  ال نم بن موسى غلط فأ اسم والذم ه قم عن ال ه ي.وقال ابن    :الحبهة مطل  على  ميت الصمقا  من  هة 

نما هو سليمان بن ه قم فمن هط  به ا ،عف ال ذميت وال سذيما مذا قذول مذن قذال: إنذ   سليمان ف ال سليمان بن ماوم وا 
ق ه ن ل  فأ هص  ي يى بن  م   ف م قال صالي     :نظ   فأ هص  نتاب ي يى بن  م    ذميت عمذ و بذن  ذ م 

يمان بن ه قم  قال:صالي نتب عن مسذلم بذن ال  ذاج هذ ا الكالم وقذال ال ذافظ هبذو عبذم فأ الصمقا  في ا هو عن سل
هللا بن منم :ق ه  فذأ نتذاب ي يذى بذن  مذ   بططذ  عذن سذليمان بذن ه قذم عذن ال هذ ي  وهمذا مذن صذ    فأطذ وا علذى 

هعلم.تهذذ يب التهذذ يب ظذذاه ا فذذأ هنذذ  سذذليمان بذذن ماوم وقذذوي عنذذمهم هي،ذذا كالم سذذ  الذذ ي  واا معمذذ  عذذن ال هذذ ي وهللا 
 321 قم  130ش4البن     بتص ف 

( م مم بن عمذ و بذن  ذ م ارنصذا ي ننيتذ  َهُبذو اْلَ اِسذم  وقيذ : َهُبذو ُسذَلْيَمان  وقيذ : َهُبذو َعْبذم اْلَمِلِ .ولذم سذنة عحذ  2)
ُ َعَلْيذِ  َوَسذذل َم وقيذ : ولذم  ِ َصذل ى َّللا  ُ َعَلْيذِ  َوَسذذل َم مذن اله ذ   بن ذذ ان  وهبذوا عامذ  َ ُسذذول َّللا  ِ َصذذل ى َّللا  قبذذ  وفذا  َ ُسذول َّللا 

ُ َعَلْيِ  َوَسل َم ب ل   فنتب إلي  ِ َصذل ى  كسنتين  سماا َهُبوا ُمَ م ما  ونناا َهُبو ُسَلْيَمان  ونتب ِإَلى الن ِبّأ َصل ى َّللا  َ ُسول َّللا 
ذذما  وننذ  ه ُ َعَلْيذِ  َوَسذذل َم:" سذم  ُمَ م  ذذم ْبذن َعْمذذ و ف يهذا فا،ذذاًل مذن ف هذذاء المسذلمين. وقتذذ  َّللا  كذذا َعْبذم اْلَمِلذذِ  " َوَنذاَن ُمَ م 

  4758 قم  101ش5ُمَ م م َيْوم ال    سنة هالت وستين هيام ي  م ْبن معاوية  قتل  هه  الحام. هسم الغاكة البن ارهي  
 3305  قم 202ش4( عم و بن   م ارنصا ي.هسم الغاكة البن ارهي  3)
هعظم قكا   الع ب كاليمن  ولهم الغلكة على ههل   والكهي  من  صذون   تى ال ذ ن الهذامن  ( ُ َعْيٍن َوَمَعاِفَ  َوَهْمَماَن:4)

 1115ش3اله  ي. مع م قكا   الع ب ال ميمة وال ميهة لعم  ن الة 
ُ   فذذِين  اْلَ اِتذذَ  ُي ذذام ِكذذِ  َوُيْ َتُ .ونذذ ُّ َمذذْن َمذذاَ  ِكَغْيذذِ  ِعل ذذٍة  َفَ ذذِم ( َهي َقَتلذذ  ِكذذاَل ِ نايذذة َناَنذذْ  ِمْنذذُ  َواَل َ ِ  ذذَ ٍ  ُتوِ ذذب َقْتَلذذ5)

 438ش7اْعُتِكَط.لسان الع ب البن منظو  
 800ش1( َهْوَعَب َهْنَف : َقَطع  َهْ َمَا  َهي ِإ ا َلْم ُيْتَ ْ  ِمْنُ  حأٌء. لسان الع ب البن منظو  6)
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َيِة  َوِفذأ اْلَمْأُموَمذةِ  َيُة َوِفأ ال ِّْ ِ  اْلَواِ َمِ  ِنْصُف المِّ َيذِة  َوِفذأ اْلَ اِ َفذةِ  (1)َوِفأ اْلَعْيَنْيِن المِّ ُهُلذُت  (2)ُهُلذُت المِّ
َيِة  َوِفأ اْلُمَن َِّلةِ  ِبِ   َوِفأ نُ  (3)المِّ ِبِ   َطْمَه َعْحَ َ  ِمَن اْرِ  ِّ ُهْصُكٍا ِمْن َهَصاِكِا اْلَيِم َوال ِّْ ِ  َعْحٌ  ِمَن اْرِ

ِبذِ   َوِفذأ اْلُموِ،ذَ ةِ  ذنِّ َطْمذٌه ِمذَن اْرِ ِبذِ   َوَهن  ال  ُ ذَ  ُيْ تَذُ  ِكذاْلَمْ هَِ  َوَعَلذى هَْهذِ   (4)َوِفأ السِّ َطْمذٌه ِمذَن اْرِ
اِ  ْبِن ِكاَللٍ َطاَلَفُ  ُمَ م  »  « ال  َهِب َهْلُف ِميَنا ٍ   .(5)«ُم ْبُن َكن 

 تخريج الحديث
 بن وا. (6)هط ج ل  هبو ماوم حاهمًا من ط  ق عبم هللا بن عم و     
 عن هبأ كن  بن م مم ك  بلفظ مطتلف.  (7)هط    مال  من ط  ق عبم هللا بن هبأ كن و      
 .مطتص ًا .(8)وهط ج ابن هبأ حيكة حاهمًا ل  من ط  ق علأ     
 ك  بن وا مطتص ًا. (9)والم امأ من ط  ق ال نم بن موسى     
عذذن ال نذذم بذذن  (10)وابذذن  كذذان مذذن ط  ذذق ) ال سذذن بذذن سذذفيان  وهبذذو يعلذذى  و امذذم بذذن م مذذم (     

 موسى  ك  ."نتاب ال سول صلى هللا علي  وسلم ناماًل".
 ما بلفظ مت ا ب .عن هبأ كن  بن م مم عن    (11)والما قطنأ من ط  ق م مم بن عما       
 عن ال نم بن موسى ك .ال ميت ناماًل.  (12)وال اكم من ط  ق م مم بن إب اهيم     

                                                 

ُة َواْلَمْأُمومَ 1) ذُة  َوهَ ( اآْلم  : هَْهذ  اْلِعذَ اِق َيُ وُلذوَن َلَهذا اآْلم  ْهذ  اْلِ َ ذاِ  ُة َحْأٌء َواِ ٌم. َقال اْبُن ُقَماَمَة َنْ اًل َعِن اْبِن َعْبذِم اْلَبذ ِّ
َماِ   َوُهَو اْلِ ْلَمُ  ال ِتذأ َماَ  َوَتْسذُتُ ُا.المغنأ البذن قمامذة  َيُ وُلوَن َلَها اْلَمْأُموَمُة  َوِهَأ اْلِ َ اَ ُة اْلَواِصَلُة ِإَلى ُهمِّ المِّ َتْ َمذُا الذمِّ

 473ش8
ْمِ  َهْو ِفأ الظ ْهِ  إَ ا َوَصذَلْ  الط ْعَنذُة َهْو اْلِ َناَيذُة َمذ2) ا َناَنذْ  إَلذى اْلَ ذْوِف ( ال ا فة: َسَواٌء َناَنْ  ِفأ اْلَكْطِن َهْو ِفأ الص 

 84ش6َظْهٍ  َهْو َكْطٍن.ارم للحافعأ ِمْن َهيِّ َناِ َيٍة َناَنْ  ِمْن َ ْنٍب َهْو 
َلذذذُة:3) ن َمذذذا ِقيذذذَ  َلَهذذذ ( اْلُمَن ِّ َلذذذُة ِرَن  ال ِتذذذأ َتْكِسذذذُ  َعْظذذذَم الذذذ  ْهِه َ ت ذذذى َيَتَحذذذظ ى َفُتْسذذذَتْطَ ُج ِعَظاُمذذذُ  ِمذذذْن الذذذ  ْهِه ِلَيْلتَذذذِ َم َواِ  ا اْلُمَن ِّ

َ ا ُنِ َ  ِمْن ِعَظاِمَها َحْأٌء َق   َهْو َنُهَ .ارم للحافعأ ِعَظاَمَها ُتَن  ُ  َوَقْم ُيَ اُل َلَها اْلَمنْ   83ش6ُ وَلُة َواِ 
ذذذْمَ اَق  َوُتوِ،ذذذُي اْلَعْظذذذَم.  و،ذذذة الطذذذالبين وعمذذذم  المفتذذذين البذذذأ  ن  ذذذا النذذذووي  ( اْلُموِ،ذذذَ ُة:4) ِهذذذَأ ال ِتذذذأ َتْطذذذِ ُق السِّ
 180ش3
 4853 قم  57ش8و ْبِن َ ْ ٍم ِفأ اْلُعُ وِل  َواْطِتاَلُف الن اِقِليَن َلُ  ( سنن النسا أ   ال سامة ِ ْنُ  َ ِميِت َعْم ِ 5)
 4564 قم  183ش4( سنن هبأ ماوم   الميا  كاب ميا  ارع،اء 6)
 1 قم  843ش2( موطأ مال    الع ول كاب  ن  الع ول 7)
 27072 قم  375ش5( مصنف بن هبأ حيكة 8)
ِبِ   ( سنن الما مأ   الميا  َكاُب َنمِ 9) َيُة ِمَن اْرِ  2411 قم  1531ش3المِّ
 6553 قم  501ش14( ص يي ابن  كان 10)
 3480 قم  231ش4( سنن الما قطنأ 11)
 1447 قم  552ش1( المستم   على الص ي ين لل اكم 12)
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 عن ال نم بن موسى ك  بن وا.  (1)والبيه أ من ط  ق م مم بن إب اهيم     
 دراسة رجال اإلسناد

 هذ.183ما  سنة  هبو عبم ال  من الممح أ ال ا،أ  يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي-     
   والبمعة هنا ال ت،  رن  غي  ما  إليها.(2)هو ه ة " مأ كال م " :قال الباحث      
 وقي  مولى ق  ظة . وقي  مولى ق  و  مولى ارنصا  سليمان بن أرقم أبو معاذ البصري -     
 متفق على ت،عيف .قال الكا ت:     
حذذاهما الطنذذمق  واسذذتعمل  َ ُسذذول َّللا  يننذذى هكذذا ال،ذذ ا . وهول م  عمللرو بللن حللزم األنصللاري -     

َصل ى َّللا ُ َعَلْيِ  َوَسل َم َعَلى هه  ن  ان  وهم بنو ال ا ت ْبن نعب  وهذو اْبذُن سذكا عحذ   سذنة  كعذم هن 
 ْبن اْلَوِليم فأسلموا  ونتب لهم نتاًكا ِفيِ  الف ا ض  والسنن  والصمقا   والميا .اكعت إليهم َطاِلم 

ممينذذة سذذنة إ ذذمى وطمسذذين  وقيذذ : سذذنة ه بذذا وطمسذذين  وقيذذ : سذذنة هذذالت وطمسذذين  وتذذوفأ كال     
وقي : إن  توفأ ِفأ طالفة ُعَم  ْبن الططاب كالممينة  والص يي َهن ذُ  تذوفأ كعذم الطمسذين  رن ُمَ م ذم 

 .(3)ْبن ِسيِ  َن  وى َهن ُ  نلم معاوية كنالم حميم لما ه ام البيعة لي  م
 اإلسناد ثقات. بقية رجال-     

 الحكم على إسناد الحديث
وممذذن ،ذذع ف ال ذذميت مذذن  وهذذو سذذليمان بذذن ه قذذم  إسذذنام ال ذذميت ،ذذعيف لو ذذوم  او ،ذذعيف      

همذا الحذواهم فلذ  عنذم  ومعظذم المتاكعذا  لل ذميت ،ذعيفة ال ي ت ذأ معهذا ال ذميت  .(4)العلماء ارلكذانأ
والك يذذة ه ذذا   ي ت ذذأ معذذ    واتذذ  صذذموق  الذذكعض مذذن–هبذذأ ماوم حذذاهم قذذوي نمذذا سذذبق فذذأ التطذذ  ج 

 ال ميت إلى ال سن لغي ا.
)))) ))))) 

ا َعَلْي ِ « َهن ُ  َمَطَ  الَبْي  وَهَ اَف الَكابَ »َوِفأ َ ِميِت اْلَ جِّ        .(5)َهْي َ م 
 (119الحديث رقم )

      
 

                                                 

 16131 قم  142ش8( السنن الكب ى للبيه أ 1)
 7536 قم  583ش1( ت   ب الته يب البن     2)
 3305 قم  202ش4البن ارهي  ( هسم الغاكة 3)
 4853 قم  57ش8( سنن النسا أ   ال سامة ِ ْنُ  َ ِميِت َعْمِ و ْبِن َ ْ ٍم ِفأ اْلُعُ وِل  َواْطِتاَلُف الن اِقِليَن َلُ  4)
 317ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  5)
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 قال ارمام مسلم   م  هللا:     
َهِنأ ُ َمْيذُم ْبذُن مَ       َهَنا َعْبذُم هللِا ْبذُن َعذْوٍن  َعذْن َنذاِفٍا  "وَ م  َهَنا َطاِلذٌم َيْعِنذأ اْبذَن اْلَ ذاِ ِت  َ ذم  ْسذَعَمَ   َ ذم 

    َوِكذاَلٌل  َوُهَسذاَمةُ َعْن َعْبِم هللِا ْبِن ُعَمَ   َهن ُ  اْنَتَهى ِإَلى اْلَكْعَكِة َوَقْم َمَطَلَهذا الن ِبذأُّ َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل مَ 
ِبذأُّ َصذذل ى هللُا َوَهَ ذاَف َعَلذْيِهْم ُعْهَمذاُن ْبذذُن َطْلَ ذَة اْلَكذاَب  َقذذاَل: َفَمَنهُذوا ِفيذِ  َمِلي ذذا  هُذم  ُفذِتَي اْلَكذذاُب  َفَطذَ َج الن  

َ َ َة  َفَمَطْلُ  اْلَبْيَ   َفُ ْلُ : َهْيذَن َصذل ى الن ِبذأُّ َصذل ى هللاُ  َهذا » َعَلْيذِ  َوَسذل َما َقذاُلوا: َعَلْيِ  َوَسل َم  َوَ ِقيُ  الم 
 .(1)  َقاَل: َوَنِسيُ  َهْن َهْسَأَلُهْم: َنْم َصل ىا"« ُهَنا

 تخريج الحديث
 ال ميت انف م بيط ا   مسلم مون البطا ي.     

 دراسة رجال اإلسناد
مذذا   وي ذذال هبذذو العكذذاه الكصذذ ي  هبذذو علذذأ  حميللد بللن مسللعدة بللن المبللارك السللامي البللاهلي-     
 هذ.244سنة 
 .(3)و ن ا ابن  كان فأ اله ا   (2)وه   النسا أ     
فلمذذا قذذمم  الكصذذ   نذذان قذذم مذذا   وقذذال هبذذو  اتم:"نتبذذ   ميهذذ  فذذأ سذذنة نيذذف وه بعذذين ومذذا تين      

 .(4)ونان صموقًا"
 :"صموق".(6)وابن      (5)وقال ال هبأ     
ولذذم يذذ ن ا ه ذذم مذذن العلمذذاء   (7)اعذذة سذذوى البطذذا ي الذذ اوي ه ذذة ف ذذم  وى عنذذ  ال م :قذذال الكا ذذت     
 ب   
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

))))) ))))) 
َ  ِفأ اْلَ ِميتِ « َهِ يُفوا هْبَواكنم»)ه( َوِمْنُ  اْلَ ِميُت       وَها. َوَقْم َتَك    .(8)َهْي ُ مُّ

 (121الحديث رقم )
                                                 

 1323َكِة ِلْلَ اجِّ َوَغْيِ ِا ( ص يي مسلم   ال ج َكاُب اْسِتْ َكاِب ُمُطوِل اْلَكعْ 1)
 164 قم  70ش1( محيطة النسا أ للنسا أ 2)
 12356 قم  137ش8( اله ا  البن  كان 3)
 1007 قم  223ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 4)
 1257 قم   355ش1( الكاحف لل هبأ 5)
 1553 قم  182ش1( ت   ب الته يب البن     6)
 83 قم  43ش3    ( ته يب الته يب البن 7)
 317ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  8)
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 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
ِ َ ِ،ذذَأ َّللا ُ "َ ذذم        ذذاُم ْبذذُن َ ْ ذذٍم  َعذذْن َنِهيذذٍ   َعذذْن َعَطذذاٍء  َعذذْن َ ذذاِبِ  ْبذذِن َعْبذذِم َّللا  َهَنا َ م  ٌم  َ ذذم   َهَنا ُمَسذذم 

ذذذُ وا اآلِنَيذذذةَ »َعْنُهَمذذذا  َ َفَعذذذُ   َقذذذاَل  ِعْنذذذَم  (3)  َوَهِ يُفذذذوا اَرْبذذذَواَب َواْكِفتُذذذوا ِصذذذْبَياَنُنمْ (2)  َوَهْوُنذذذوا اَرْسذذذِ َيةَ (1)َطمِّ
َقاِم  َفذِين  الُفَوْيِسذَ ةَ  ُ ب َمذا اْ تَذ  ِ  الَفِتيَلذَة  (4)الِعَحاِء  َفِين  ِلْلِ نِّ اْنِتَحاً ا َوَطْطَفًة  َوَهْطِفُ وا الَمَصاِبيَي ِعْنَم ال ُّ

َياِطينِ َفِين  لِ »  َقاَل: اْبُن ُ َ ْ ٍج َوَ ِبيٌب  َعْن َعَطاٍء « َفَأْ َ َقْ  هَْهَ  الَبْي ِ   .(5)«لح 
 تخريج الحديث

 ال ميت انف م بتط     البطا ي مون مسلم.     
 دراسة رجال اإلسناد

 من السامسة. وي ال ار مي هبو ق   الكص ي   كثير بن شنظير المازني-    
وقذذال   (8)  وقذذال م  :"صذذالي"(7)وه ذذ  ي يذذى بذذن معذذينو   (6)قذذال ابذذن سذذعم:"نان ه ذذة إن حذذاء هللا"     

  وقذال م  :"َصذالي هذم  (10)وقذال ه مذم:"هو صذ يي ال ذميت هو قيذ  هبذ  ال ذميت"  (9)  :ليه كحذأء"م
     .(12)  وقال الب ا :"ليه ك  كأه"(11)َقاَل:قم  وى َعنُ  الن اه َواْ َتَمُلوُا"

                                                 

 77ش2( الت ْطِميُ : الت ْغِطي .النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  1)
ذذ    والِكذذيُه  َوَغْيُ ُهَمذذا   ( اْلِوَنذذاُء:2) وا ُ ؤوَسذذها كالِونذذاء  ِلذذ ال َيذذْمُطَلها َهْي ُحذذمُّ « َهْوُنذذوا ارْسذذِ َية»الَطذذْيط ال ذذِ ي ُتَحذذمُّ ِكذذِ  الصُّ

ذذ اء ُهوِنيذذِ  ِإيَنذذاًء َفُهذذَو ُمذذوًنى. النهايذذة فذذأ غ  ذذب ال ذذميت وارهذذ   البذذن  يذذواٌن  هو َيْسذذُ َط ِفيَهذذا َحذذأء. ُيَ ذذاُل: َهْوَنْيذذُ  السِّ
 222ش5ارهي  

َها َكْعذذَمَها ُمَهن ذذاٌ  َهْي ُ،ذذمُّوُهْم ِإَلذذْيُنْم َواْلَمْعَنذذى اْمَنُعذذوُهْم ِمذذَن ِبَهْمذذَ ِ  َوْصذذٍ  َوَنْسذذِ  اْلَفذذاِء َوَ ُ ذذ ( َواْكِفتُذذوا ِصذذْبَياَنُنْم:3) وُ  َ،ذذمُّ
 356ش6اْلَ َ َنِة ِفأ َ ِلَ  اْلَوْقِ .فتي الكا ي البن     

نمذا سذماها ال سذول صذلى هللا عليذ  وسذلم فويسذ ة  هى الفأ    ( الُفَوْيِسَ َة:4) لفسذامها فينها ت، م على الناه بيذوتهم. وا 
وقذذم  وي ِعْنِ َمذذَة  َعذذِن اْبذذِن َعك ذذاٍه  َقذذاَل: َ ذذاَءْ  َفذذْأَ ٌ  َفَأَطذذَ ْ  َتُ ذذ ُّ   77ش6وه اها.حذذ   صذذ يي البطذذا ي البذذن كطذذال 

ِ َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم َعَلذى اْلُطْمذَ ِ  ا ل ِتذأ َنذاَن َقاِعذًما َعَلْيَهذا َفَأْ َ َقذْ  ِمْنَهذا اْلَفِتيَلَة َفَ اَءْ  ِبَها َفَأْلَ ْتَها َبْيَن َيذَمْي َ ُسذوِل َّللا 
ْ َهِم َفَ اَل:  ْيَطاَن َيُملُّ ِمْهَ  َهذِ ِا َعَلذى َهذَ ا َفُتْ ذِ َقُكمْ »ِمْهَ  َمْوِ،ِا المِّ سذنن هبذأ ماوم   «ِإَ ا ِنْمُتْم َفَأْطِفُ وا ُسُ َ ُنْم  َفِين  الح 

 363ش4ْيِ  ارمب َكاٌب ِفأ ِإْطَفاِء الن اِ  ِكالل  
َوابِّ َفَواِسُق  ُيْ َتْلَن ِفأ الَ َ ِم 5)  3316 قم  123ش4( ص يي البطا ي   بمء الطلق َكاٌب: َطْمٌه ِمَن الم 
 3180 قم  180ش7( الطك ا  الكب ى البن سعم 6)
 718 قم  136ش1( تا  خ ابن معين ) واية عهمان الما مأ( 7)
 4345 قم  123ش24( ته يب الكمال للم ي 8)
 4014 قم  212ش4( تا  خ ابن معين ) واية المو ي( 9)
 743 قم  413ش8( ته يب الته يب البن     10)
 835 قم  416ش1( العل  ومع فة ال  ال لإلمام ه مم 11)
 743 قم  413ش8( ته يب الته يب البن     12)
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 .(1)وي تم  لصمق " وفي  كعض ال،عف ليه ب ا   وقال السا أ:"صموق      
 (2)وه اميه  ه  و هن تكون مست يمة" ه ِفأ  ميه  حأء من المنن  وقال ابن عمي:"ولي     
 .(3)وقال ابن    :"صموق يططىء"     
 وقم ،ع ف  عمم من العلماء:     
  وقذال (4)ونان ابن مهذمي ي ذمت عنذ " قال عم و بن علأ:"نان ي يى بن سعيم ال ي مت عن       
  وقذذذال ابذذذن   م:"،ذذذعيف (7)وقذذذال م  :،ذذذعيف  (6)"  وقذذذال النسذذذا أ:"ليه كذذذال وي (5)  عذذذة:"لين" هبذذذو
 .(8) مًا"
وقذذم تاكعذذ  فذذأ  الذذ اوي صذذموق يططئ نمذذا قذذال ابذذن   ذذ  وال ي ذذتج كمذذا ينفذذ م كذذ   :قذذال الكا ذذت     

 من ابن    ج و بيب فينون ال اوي ال كأه ك .  اوية فأ ه ا ال ميت عن عطاء ن ال
  .(9).سك   ت  مت لُقَرِشي  َعَطاُء بُن َأِبي َرَباٍح َأْسَلَم ا-     
 والطالصة في  هن  ه ة.     
 .(10)سك   ت  مت  اْبُن ُجَرْيٍج اأُلَمِوي  َعْبُد الَمِلِك بُن َعْبِد الَعِزْيِز بِن ُجَرْيٍج.-     
  والطالصة في  هن  ه ة.     
ة  واسذم   ا ذم  مولى مع   بن يسا  وهو  بيذب بذن هبذأ ق  كذ حبيب المعلم أبو محمد البصري -     

 هذ.135هذ وقي  130وي ال بن هبأ ك ية ما  سنة   وي ال  بيب بن   م 
 .(14)و ن ا ابن  كان فأ اله ا   (13)وهبو   عة  (12)وه مم  (11)وه   ابن معين     

                                                 

 743 قم  413ش8( ته يب الته يب البن     1)
 1605 قم  210ش7ن عمي ( الكام  فأ ،عفاء ال  ال الب2)
 5614 قم  453ش1( ت   ب الته يب البن     3)
 4345 قم  124ش24( ته يب الكمال للم ي 4)
 854 قم  153ش7( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 5)
 633ش1( مطتص  الكام  فأ ال،عفاء لت أ المين الم    ي 6)
 508 قم  83ش1( ال،عفاء والمت ونون للنسا أ 7)
 743 قم  413ش8الته يب البن      ( ته يب8)
 (58( فأ  ميت  قم )9)
 (58( فأ  ميت  قم )10)
 463 قم  101ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 11)
 54 قم  167ش1( العل  ومع فة ال  ال لإلمام ه مم 12)
 114 قم  856ش3( ال،عفاء ربأ   عة 13)
 7270 قم  183ش6( اله ا  البن  كان 14)
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ت عن        ت عن " وقال عم و بن علأ:"نان ي يى ال ي مِّ  .(1)ونان عبم ال  من ي مِّ
 .(2)ه كال وي"وقال النسا أ:" لي     
 :"صموق".(4)وابن     (3)وقال ال هبأ     
 ال اوي صموق وما هط    ل  البطا ي متاكعة ف ط نما سبق. :قال الكا ت     
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

))))) ))))) 
ذذذَياِطينُ »)َ َوَل()هذذذذ( ِفيذذذِ        ذذذاَلل. ُيَ ذذذاُل ِ ذذذذال َهِي اْسذذذت َطف ْتهم َفَ ذذذذاُلوا َمع« َفاْ تَذذذاَلْتُهم الح  هذذذم ِفذذذأ ال، 

أَء ِإَ ا َ َهب ِكِ  وَسذاَق .والَ اِ  . ال  ا  ذُ  واْ َتال: ِإَ ا َ َهَب َوَ اَء. َوِمْنُ  الَ َواَلن ِفأ اْلَ ْ ِب  وا تال الح 
 .(5)َعْن َمَناِن ِ 

 (121الحديث رقم ) 
 قال ارمام مسلم   م  هللا:     
َهِنأ َهُبو َغس        اِ  ْبِن ُعْهَماَن (6)اَن اْلِمْسَمِعأُّ "َ م  َوالل ْفذُظ ِرَِبذأ  -  َوُمَ م ُم ْبُن اْلُمَهن ى  َوُمَ م ُم ْبُن َكح 

اَن  َواْبِن اْلُمَهن ى  َهِنأ َهِبذأ  َعذْن َقتَذاَمَ   َعذْن ُمَطذ ِِّف ْبذِن َعْبذِم هللاِ  -َغس  َهَنا ُمَعاُ  ْبُن ِهَحاٍم  َ م   َقااَل: َ م 
يِ   َعذذْن ِعَيذذاِض ْبذذِن ِ َمذذاٍ  اْلُمَ اِحذذِعأِّ  َهن  َ ُسذذوَل هللِا َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم  َقذذاَل َ ا َ  ذذطِّ  َيذذْوٍم اْبذِن الحِّ

ذذا َعل َمِنذذأ َيذذْوِمأ َهذذَ ا  ُنذذ ُّ َمذذ اٍل َنَ ْلتُذذُ  َعْبذذًما ِفذأ ُطْطَبِتذذِ :" َهاَل ِإن  َ بِّذذأ َهَمَ ِنذذأ َهْن هَُعلَِّمُنذذْم َمذذا َ ِهْلذذُتْم  ِمم 
ذَياِطيُن َفاْ تَذاَلْتُهْم َعذْن ِميذِنِهمْ  ن ُهذْم َهتَذْتُهُم الح  نِّأ َطَلْ ُ  ِعَكذاِمي ُ َنَفذاَء ُنل ُهذْم  َواِ  َمذْ  َعَلذْيِهْم َ اَلٌل  َواِ    َوَ   

 .(7)َما َهْ َلْلُ  َلُهْم ..."
 تخريج الحديث

 طا ي.ال ميت انف م بيط ا   مسلم مون الب     

                                                 

 361 قم  134ش2 يب البن     ( ته يب الته1)
 1108 قم  413ش5( ته يب الكمال للم ي 2)
 324 قم  310ش1( الكاحف لل هبأ 3)
 1115 قم  152ش1( ت   ب الته يب البن     4)
  317ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  5)
سمعيون فنسب  الم لة إلذيهم  وهذأ كفذتي المذيم ه ا النسكة إلى المسامعة  وهأ م لة كالكص   ن لها الم ( المسمعأ:6)

 قذذذم  263ش12كنسذذذ  المذذيم ارولذذى وفذذذتي الهانية.ارنسذذاب للسذذمعانأ « مسذذمعى»ارولذذى ونسذذ  الهانيذذة  والنسذذذكة إليهذذا 
3733 

ْنَيا 7) َفاِ  ال ِتأ ُيْعَ ُف ِبَها ِفأ المُّ  2865 قم  2137ش4( ص يي مسلم   صفة ال نة ونعيمها َكاُب الصِّ
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ومذذن ط  ذق ي يذذى بذذن  عذذن قتذام  كذذ  بن ذوا   (1)وهط  ذ  مسذذلم مذن ط  ذذق سذعيم بذذن هبذأ ع وكذذة     
عذن قتذام  كذ  بن ذوا   (3)ومن ط  ذق مطذ  بذن طهمذان  ن هحام بن هبأ عبم هللا ك  بن واع  (2)سعيم

 ب  ام . 
 دراسة رجال اإلسناد

 هذ.200ما  سنة   َبٍر الَبْصِري  ُمَعاُذ بُن ِهَشاِم بِن َأِبي َعْبِد هللِا َسنْ -     
ذٍة" وقذال م  ":َصذُمْوٌق   (4)وه   ي يى بن معين        (6)وقذال مذ  :" لذيه بذ ا  ال ذوي"  (5)َوَلذْيَه ِكُ   
 :"ه ة".(9)ال هبأقال و   (8)و ن ا ابن  كان فأ اله ا  (7)ابن قانا ووه  
ما هبذأ مذن قتذام  عحذ   آالف  ذميت  سذ وقال علأ بذن الممينأ:"سذمع  معذا  بذن هاحذم ي ذول:     

قذذال: هذذم هطذذذ ج إلينذذا مذذن الكتذذذب عذذن هبيذذ  ن ذذذوًا ممذذا قذذال ف ذذذال: هذذ ا سذذمعت  وهذذذ ا لذذم هسذذمع  ف عذذذ  
 .(10)يمي ها"

وقذذذال الميمذذذونأ:"عن ه مذذذم نذذذان فذذذأ نتذذذاب هبيذذذ  لذذذيه المعاصذذذأ مذذذن ال ذذذم   قذذذال: ف ذذذج  ف ذذذذال     
سذذمع  هكذذا عبذذم هللا وسذذما مذذن ينهذذ ا فذذأ ال ذذميت ال ميذذمي: ال تسذذمعوا مذذن هذذ ا ال ذذم ي حذذي ًا قذذال: و 

 .(11)والف   ف ال: وهي حأء عنما من ال ميت ما نتب  عن  سوى م له وا م"
ذةا َقذاَل: هكذ ا َهن هقذول حذيً ا  َنذاَن َيْ َيذى       وقال اآل  ي ُقْل :ربأ َماُوم:"معا  ْبن ِهَحام عنمَ  ُ   

 .(12)ال ي ،اا"
ول  عن غي  هبي  ه اميت صذال ة وهو  عن هبي  عن قتام   ميت نهي   وقال ابن عمي:"ولمعا      

 .(13) بما يغلط فأ الحأء وه  و هن  صموق"
                                                 

ْنَيا 1) َفاِ  ال ِتأ ُيْعَ ُف ِبَها ِفأ المُّ  2865 قم  2137ش4( ص يي مسلم   صفة ال نة ونعيمها َكاُب الصِّ
ْنَيا 2) َفاِ  ال ِتأ ُيْعَ ُف ِبَها ِفأ المُّ   2865 قم  2137ش4( ص يي مسلم   صفة ال نة ونعيمها َكاُب الصِّ
فَ 3) ْنَيا ( ص يي مسلم   صفة ال نة ونعيمها َكاُب الصِّ  2865 قم  2137ش4اِ  ال ِتأ ُيْعَ ُف ِبَها ِفأ المُّ
 1133 قم  250ش8( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 4)
 4284 قم  263ش4( تا  خ ابن معين ) واية المو ي( 5)
 368 قم  137ش10( ته يب الته يب البن     6)
 368 قم  137ش10( ته يب الته يب البن     7)
 15857 قم  176ش3كان ( اله ا  البن  8)
 113 قم  372ش3( سي  هعالم النكالء لل هبأ 9)
 1313 قم  182ش8( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 10)
 368 قم  137ش10( ته يب الته يب البن     11)
 360 قم  263ش1( سؤاال  هبأ عبيم اآل  ي هكا ماوم 12)
 1313 قم  185ش8( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 13)



248 
 

 .(1)وقال ابن     فأ الت   ب:"صموق  بما وهم"     
وقذم تاكعذ  فذأ ال وايذة عذن هبيذ  ي يذى بذن سذعيم فذأ  ال ا ي فأ ال اوي هن  صذموق  :قال الكا ت     

 ق فأ التط  ج وي يى بن سعيم ه ة.ه ا ال ميت نما سب
ْسُتَواِئي  -       .(2).سك   ت  مت ِهَشاُم بُن َأِبي َعْبِد هللِا َسْنَبٍر الَبْصِري  الدَّ
 .(3)وهو ه ة هب  وقم  مأ كال م      
قذذال الع لذذأ عنذذ :" َكْصذذِ يٌّ  ِهَ ذذٌة   البمعذذة هنذذا ال ت،ذذ  رنذذ  غيذذ  ما  إلذذأ بمعتذذ   :قذذال الكا ذذت     

ْيٍ   َناَن ْبٌ  ِفأ الَ ِمْيِت  َناَن َهْ َوى الن اِه َعْن َهاَلَهٍة: َقَتاَمَ   َوَ م اِم بِن َهِبأ ُسَلْيٍم  َوَيْ َيى بِن َهِبأ َنهِ هَ 
 .(4)َيُ ْوُل ِكالَ َمِ   َوَلْم َيُنْن َيْمُعو ِإَلْي ِ 

صذ يي مسذلم  وعنذم هبذأ ماوم . ميه  فذأ عياض ْبن حمار ْبن َأِبي حمار التميمي المجاشعي-     
والت مذذ ي عنذذ   ذذميت آطذذ  هنذذ  ههذذمى إلذذى النبذذّأ صذذلى َّللا  عليذذ  وسذذّلم قبذذ  هن يسذذلم فلذذم ي بذذ  منذذ   
وسنن الكص  .و وى عن النبّأ صلى َّللا  علي  وسّلم.وهبوا كاسم ال يوان المحهو . وقذم صذ ف  كعذض 

 .(5)المتنطعين من الف هاء لظن  هن ه مًا ال يسمى ب ل 
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

))))) ))))) 
َنذذاَن الن ِبذذأُّ َصذذل ى َّللا ُ َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم ِإَ ا َمَطذذ  ِإَلْيَنذذا َلذذِكَه »)هذذذ( َوِفذذأ َ ذذِميِت َعاِ َحذذَة َ ِ،ذذَأ َّللا ُ َعْنَهذذا      
: ُهو َهْوب َصذِغي  تَ « ِمْ َوال ْمَ  . َوَقاَل اْلَ ْوَهِ يُّ ُ ذول ِفيذِ  اْلَ اِ  ذة. َوَ َوى اْلَطط ذاِبأُّ َعْنَهذا الِمْ َول: الصُّ

َ ِمي ة  .(6)َقاَلْ : َناَن ِللن ِبأِّ َصل ى َّللا ُ َعَلْيِ  َوَسل َم ِمْ ول. َوَقاَل: ُتِ  م ُصْمَ ً  من َ ميٍم  يعنأ ال  
 (122الحديث رقم ) 

 قال ارمام الططابأ   م  هللا:
 .(7)َوَ  َعْن َهِبيِ  َعْن َعاِ َحَة َقاَلْ : "َناَن ِللن ِبأِّ َصل ى َّللا ُ َعَلْيِ  َوَسل َم ِمْ َوٌل""َوَ َوى ِهَحاُم ْبُن ُع ْ 

 تخريج الحديث
 

                                                 

 6742 قم  536ش1( ت   ب الته يب البن     1)
 (104( فأ  ميت  قم )2)
 7233 قم  573ش1( ت   ب الته يب البن     3)
 1737 قم  458ش1( اله ا  للع لأ 4)
 6143 قم  625ش4( ارصاكة فأ تميي  الص اكة البن     5)
 318ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  6)
 130ش2 ميت للططابأ ( غ  ب ال7)
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 ولكن نالهما بمون إسنام.  (2)  وال مطح ي (1)هط    اله وي      
 دراسة رجال اإلسناد

َبْيِر بِن الَعوَّاِم -  .(3)هذ145ما  سنة  اأَلَسِدي  ِهَشاُم بُن ُعْرَوَة بِن الز 
 قال الكا ت: ال ا ي فأ ال اوي هن  ه ة.    
 بقية رجال اإلسناد ثقات-     

 الحكم على إسناد الحديث
إسنام ال ميت ،عيف  لو وم ان طا  فأ السنم فالططابأ لم ي وى عن هحام بذن عذ و   فهحذام      

 .(4)   وهالت ما ةه  والططابأ ولم سنة ك،ا عح145بن ع و  ما  سنة ا
))))) ))))) 

ِ ْ ذذُ  ِإَلذذى الن ِبذذأِّ َصذذل ى َّللا  َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َوَعَلْيذذِ  ُبذذْ َم  »ِفذذأ َ ذذِميِت َهَنذذٍه َ ِ،ذذَأ َّللا ُ َعْنذذُ   -)َ ذذْوٌن(     
َيض. َوِقيذذَ  اْلَيذذاء للمكاَلغذذة  َمْنُسذذوَكٌة ِإَلذذى الَ ذذْون  وُهذذو ِمذذَن اْرَْلذذَواِن  ويَ ذا َعَلذذى ارْسذذَوم وارْبذذ« (5)َ ْوِني ذة

. َوِقيَ  ِهَأ َمْنُسوَكٌة ِإَلى َبِنأ الَ ْون: َقِبيَلٌة ِمَن اَر م  .(6)َنَما َتُ وُل ِفأ ارْ َم  هْ َمِ يٌّ
 (123الحديث رقم )

 قال ارمام ابن عساك    م  هللا:     
م هبذذو عبذذم هللا بذذن هبذذأ م مذذم بذذن "هطب نذذا م مذذم بذذن عبيذذم هللا بذذن سذذالمة بذذن عبيذذم هللا بذذن مطلذذ     

ال طبذذأ المعذذمل قذذ اء  عليذذ  وهنذذا هسذذما بكغذذمام قال:هبنا هبذذو ال اسذذم علذذأ بذذن ه مذذم بذذن م مذذم الُكْسذذِ ي 
 هنذا هبذو عبذم هللا (8)ق اء  علي  قال:هبنا هبو ه مذم عبيذم هللا بذن م مذم بذن هبذأ مسذلم الَفَ ،ذأ (7)الُبْنَما 

                                                 

 123ش11( ته يب اللغة لله وي 1)
 242ش1( الفا ق فأ غ  ب ال ميت لل مطح ي 2)
 (68( سك   ت  مت  فأ  ميت  قم )3)
 12 قم  23ش17( سي  هعالم النكالء لل هبأ 4)
 إنما و مها بلفظ )طميصة  ونية(. ( لم ي م الكا ت لفظة ابن ارهي  )ب م   ونية( 5)
 318ش1فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  ( النهاية 6)
ك،ذذم الكذذاء المو ذذم  وسذذذنون النذذون وفذذتي الذذمال المهملذذذة وفذذأ آط هذذا الذذ اء  هذذذ ا النسذذكة إلذذى مذذن ينذذذون  ( الُبْنذذَما :7)

منهذ اً مذن حذذأء يحذت ى منذذ  مذن هذذو هسذف  منذذ  هو هطذف  ذذاال وهقذ  مذاال منذذ  هذم يبيذذا مذا يحذذت ى منذ  مذذن غيذ ا  وهذذ ا 
 530 قم  336ش2ارنساب للسمعانأ لفظة ع مية.

وهذذذذذو علذذذذم الم ذذذذذم ا  وي ال فذذذذذأ النسذذذذذكة إليذذذذذ  «الفذذذذذ ا ض»و«الفذذذذذ ض» و«الف  ،ذذذذة»هذذذذذ ا النسذذذذذكة إلذذذذذى ( الف ،ذذذذأ:8)
 3023 قم  184ش10  واحته  به ا النسكة  ماعة من هه  العلم.ارنساب للسمعانأ«فا ض»و«ف ا ،أ»و«ف ،ى»
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 عذن (2)إمالء  مهنا م مم بن المهنى هبذو موسذى هنا ابذن هبذأ عذمي (1)ال سين بن إسماعي  الَمَ املأ
 عن م مم وهو ابن سي  ن عن هنه قال:"لما ولم  هم سذليم قالذ  لأ:يذا هنذه انظذ  هذ ا (3)ابن عون 

َفَغموُ   في ا هو  الغالم ال تصنعن ك  حي ًا  تى تغمو ك  إلى النبأ صلى هللا علي  وسلم ي نن  قال:
نمذذذا هذذذأ (4)"طميصذذذٌة َ ْوِني ذذذٌة  وهذذذو َيِسذذذُم الظهذذذَ  الذذذ ي َقذذذِمَم فذذذأ الفذذذتيفذذذأ ال ذذذا ط  وعليذذذ    نذذذ ا قذذذال وا 

 .(5) وتية
 تخريج الحديث

 ال ميت بلفظ" ونية"انف م ك  ابن عساك .     
عذذن ابذذن هبذذأ عذذمي كذذ  بن ذذوا بذذماًل من" ونيذذة"             (6)هط  ذذ  البطذذا ي مذذن ط  ذذق م مذذم بذذن المهنذذى     

  ". "ُ َ ْ ِهي ةٌ 
عذذن ابذذن هبذذأ عذذمي كذذ  بن وا.بذذماًل مذذن " ونيذذة""   (7)وهط  ذذ  مسذذلم مذذن ط  ذذق م مذذم بذذن المهنذذى     

 ُ َوْ ِتي ٌة".
 دراسة رجال اإلسناد

 رجال اإلسناد كلهم ثقات.-      
 الحكم على إسناد الحديث

 رن  ميا  وات  من اله ا . إسنام ال ميت ص يي؛     
))))) ))))) 

« فوَ ذذْم  ِلَيذذِمِا َبذذْ مًا َوِ   ذذًا نأن مذذا هْط  هذذا ِمذذْن ُ وَنذذة َعط ذذا »ت  َصذذل ى َّللا ُ َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َوِفذذأ صذذفَ      
مِّ: ال تأ ُيَعّم ِفيَها الّطيُب وُيْ َ    .(8)الُ وَنة ِكال، 

 (124الحديث رقم )
      

                                                 

التأ ي م  فيها الناه على ال مال إلى منة  وه ا بي  نبي  بكغمام ل ماعة ه ا النسكة إلى الم ام   ( الَمَ املأ:1)
 3663 قم  105ش12من هه  ال ميت والف  . ارنساب للسمعانأ 

 5637 قم  465ش1( م مم بن إب اهيم بن هبأ عمي.ت   ب التهيب البن     2)
 3513 قم  317ش1( عبم هللا بن عون بن ه طكان هبو عون. ت   ب التهيب البن     3)
 1210 قم  343ش2( مع م الحيوخ البن عساك  4)
 ( ه ا العكا   للمنتو   وفاء ت أ المين م   ة نتاب ابن عساك 5)
ْوَماِء 6)  5824 قم  148ش7( ص يي البطا ي   اللكاه َكاُب الَطِميَصِة الس 
 30 قم  1674ش3ِ  اآْلَمِمأِّ ِفأ َغْيِ  اْلَوْ ِ  (  ص يي مسلم   اللكاه وال  نة َكاُب َ َواِ  َوْسِم اْلَ َيَواِن َغيْ 7)
 318ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي 8)
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 قال ارمام مسلم   م  هللا:     
َهَنا َعْمُ و ْبنُ       َهَنا َهْسَكاٌف َوُهَو اْبُن َنْصٍ  اْلَهْمَماِنأُّ (1)َ م اِم ْبِن َطْلَ َة اْلَ ن امُ  "َ م    َعْن ِسَماٍ   (2)  َ م 

 َج ِإَلى هَْهِلذ ِ َعْن َ اِبِ  ْبِن َسُمَ َ   َقاَل:"َصل ْيُ  َمَا َ ُسوِل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َصاَلَ  اْرُوَلى  ُهم  َط َ 
ذذا َهَنذذا فَ  ْي َهَ ذذِمِهْم َواِ ذذًما َواِ ذذًما  َقذذاَل: َوَهم  ي  َوَطَ ْ ذذُ  َمَعذذُ   َفاْسذذَتْ َبَلُ  ِوْلذذَماٌن  َفَ َعذذَ  َيْمَسذذُي َطذذم  َمَسذذَي َطذذمِّ

 .(3)َقاَل: َفَوَ ْمُ  ِلَيِمِا َبْ ًما َهْو ِ  ً ا َنَأن َما َهْطَ َ َها ِمْن ُ ْؤَنِة َعط ا "
 تخريج الحديث

 عن هسكاف بن نص  الهممانأ ك  كمهل .  (4)هط    ابن هبأ حيكة من ط  ق عم و بن  مام     
 عن عم و بن  مام ك  كمهل .  (5)والكغوي من ط  ق مسلم بن ال  اج      
 عن عم و بن  مام ك  كمهل .  (6)والطب انأ من ط  ق علأ بن عبم الع        

 دراسة رجال اإلسناد
 هذ.222ما  سنة  هبو م مم الكوفأ   بن طلحة القناد عمرو بن حماد-     
 .(9)وقال ُمَطيٌِّن:ه ة  (8)و ن ا ابن  كان فأ اله ا   (7)وه   ابن سعم     
وقذذذذال ابذذذذذن   (11)وقذذذذال ال هبأ:"صذذذذموق يتذذذذذ ف ض"  (10)وهبذذذذو  اتم:"صذذذذذموق" وقذذذذال ابذذذذن معذذذذذين       

 .(12)   :"صموق  مأ كال فض"
 ماء:وتكل م في  كعض العل     

 
                                                 

( الَ ن ام: كفتي ال اف والنون وفأ آط ها المال المهملة  ه ا النسكة إلى من يبيا ال نم وهو السن .ارنساب للسمعانأ 1)
 3305 قم  448ش10
ء وسذذنون المذذيم وفذذتي الذذمال المهملذذة  هذذأ منسذذوكة إلذذى همذذمان  وهذذأ قبيلذذة مذذن الذذيمن ن لذذ  كفذذتي الهذذا ( الهمذذمانّأ:2)

 5263 قم  413ش13الكوفة  وهأ هممان بن هوسلة وهممان بن مال .االنساب للسمعانأ 
ِ  ِكَمْسِ ِ  ( ص يي مسلم   الف،ا   َكاُب ِطيِب َ اِ َ ِة الن ِبأِّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َوِليِن َمسِّ 3)   1814ش4ِ  َوالت َب ُّ
 31765 قم  323ش6( مصنف ابن هبأ حيكة 4)
 3660 قم  232ش13( ح   السنة للكغوي 5)
 1344 قم  228ش2( المع م الكبي  للطب انأ 6)
 2781 قم  373ش6( الطك ا  الكب ى البن سعم 7)
 14553 قم  483ش8( اله ا  البن  كان 8)
 34 قم  23ش8     ( ته يب الته يب البن9)
 1268 قم  228ش6( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 10)
 4145 قم  75ش2( الكاحف لل هبأ 11)
 5014 قم  420ش1( ت   ب الته يب البن     12)
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 .(1) ن  عهمان كحأء فطلك  السلطان فه ب" قال هبو ماوم:"نان من ال اف،ة -    
 .(2)وعنما مناكي " وقال السا أ:"يتهم فأ عهمان -    
طذذ اج مسذذلم لذ  مذذن كذاب االنت ذذاء فلذذم يذ و لذذ  مسذذلم  الذ اوي صذذموق  مذذأ كذال فض  :قذال الكا ذذت     وا 

 سوى ه ا ال ميت.
 من الهامنة. وي ال هبو نص    مْداني،أبو يوسفأسباط بن نصر الهَ -     
 .(5)و ن ا ابن  كان فأ اله ا   (4)وقال م  :"ليه كحأء" (3)وه   ابن معين     
وقذذذذذال ابذذذذذن   (7)وقذذذذذال موسذذذذذى بذذذذذن هذذذذذا ون: "لذذذذذم ينذذذذذن كذذذذذ  كذذذذذأه"  (6)وقذذذذذال البطذذذذذا ي: "صذذذذذموق"     

 .(8)   :"صموق نهي  الططأ يغ ب"
 لماء:وقم ،ع ف  عمم من الع     
 .(9)قال   ب: قل  ر مم: نيف  ميه ا قال: "ما هم ي نأن  ،ع ف "     
وقذم   (10)وقال هبو  اتم: سمع  هكا نعيم ُي،عف   وقال: "ه اميه  عامية سذ ط م لذوب ارسذانيم"      

 .(11)عاب هبو   عة على مسلم إط اج  ميه 
 .(12)وقال النسا أ: "ليه كال وي"     
 .(13)فأ ال،عفاء: " وى ه اميت ال يتاكا عليها عن سما  بن   ب"وقال السا أ      
 ال اوي فأ ه سن ه وال  صموق. :قال الكا ت     

 
 

                                                 

 4350 قم  534ش21( ته يب الكمال للم ي 1)
 34 قم  23ش8( ته يب الته يب البن     2)
 143 قم  70ش1( ( تا  خ ابن معين ) واية عهمان الما مأ3)
 338 قم  212ش1( ته يب الته يب البن     4)
 6834 قم  85ش6( اله ا  البن  كان 5)
 338 قم  212ش1( ته يب الته يب البن     6)
 338 قم  212ش1( ته يب الته يب البن     7)
 321 قم  38ش1( ت   ب الته يب البن     8)
 1261 قم  332ش2( ال    والتعمي  البن  كان 9)
 1261 قم  332ش2( ال    والتعمي  البن  كان 10)
 338 قم  212ش1( ته يب الته يب البن     11)
 321 قم  353ش2( ته يب الكمال للم ي 12)
 338 قم  212ش1( ته يب الته يب البن     13)
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 هذ.123ما  سنة  الَكْنِ يُّ  (1)ِسَماُك بُن َحْرِب بِن َأْوٍس الذ ْهِلي  -     
وقذال مذذ  :"   (3)وه مذم  (2)هسذذنم ه اميذت لذم يسذنمها غيذ ا" وقال:"مذا الذ ي عاكذ   وه ذ  ابذن معذين      

  وقذذذال هبذذذذو (5)وقذذذال مذذذ  :" م،ذذذط ب ال ذذذميت"  (4)سذذذما  هصذذذي  ذذذميهًا مذذذن عبذذذم الملذذذ  بذذذذن عميذذذ "
 .(7)  و ن ا ابن  كان فأ اله ا  و ام:" يططىء نهي ًا"(6) اتم:"صموق ه ة"

 .(8)وقال الهو ي:"ما س ط لسما   ميت"     
 .(9)  نان فأ  ميت عن مة  بما وص  الحأء"وقال الع لأ:"كن ي  ا   ال ميت إال هن       
  وقال م  :" نان  بما ل ذن فذي ا انفذ م كأصذ  لذم (10)وقال النسا أ:"ليه ك  كأه وفأ  ميه  حأء"    

 .(11)ينن   ة؛رن  نان ُيَل  ن فَيَتَل  ن"
فذذذة لسذذذما   ذذذميت نهيذذذ  مسذذذت يم إْن حذذذاء هللا وهذذذو مذذذن نكذذذا  تذذذاكعأ ههذذذ  الكو وقذذذال ابذذذن عمي:"     

 .(12)وه اميه   سان وهو صموق ال كأه ك "
 وقم تكل م في  عمم ال كأه ك  من العلماء:     
 .(13)قال ابن المكا  :"سما  ،عيف"-    
 .(14)وقال ابن الممينأ:" واية سما  عن عن مة م،ط بة"-    
 

                                                 

و  هذ  بذن هعلكذة  ك،م ال ال المع مة وسنون الهاء وفأ آط ها الالم  ه ا النسذكة إلذى قبيلذة مع وفذة وهذ ( ال ُّْهلى:1)
لى  ه  ابن حيكان نان منها  ماعة نهي   من العلماء والكب اء  منهم هبو المغي   سما  بن   ب ابن هوه.ارنساب  وا 

 1706 قم  21ش6للسمعانأ 
 1203 قم  273ش4( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 2)
 405 قم  233ش4( ته يب الته يب البن     3)
 2573 قم  113ش12 ( ته يب الكمال للم ي 4)
 233ش4( ته يب الته يب البن     5)
 1203 قم  280ش4( ال    والتعمي  البن هبأ عمي 6)
 3228 قم  333ش4( اله ا  البن  كان 7)
 4732 قم  214ش3( تا  خ كغمام للططيب الكغمامي 8)
 621 قم  207ش1( اله ا  للع لأ 9)
 103 قم  247ش5( سي  هعالم النكالء لل هبأ 10)
 20 قم  43ش1( المطتلطين للعال أ 11)
 875 قم  543ش4( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 12)
 2573 قم  120ش12( ته يب الكمال للم ي 13)
  37ش41( تا  خ ممحق البن عساك  14)
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 .(1)وقال ابن عما :"ي ولون هنّْ  نان يغلط و طتلفون فأ  ميه "-    
:"و وايت  عذذن عن مذذة طاصذذة م،ذذط بة وقذذال يَ -     ُمْوِسذذأُّ وهذذو فذذأ غيذذ  عن مذذة صذذالي  ْعُ ذذْوُب الس 

والذذ ي  ومذذن سذذما منذذ  قذذميمًا مهذ  حذذعكة وسذذفيان ف ذذميههم عنذذ  صذذ يي مسذذت يم  ولذيه مذذن المتهبتذذين 
 .(2)قال  ابن المكا   إنما ن ى هن   فيمن سما من  كآط ا"

 .(4)بن ط او:"فأ  ميه  لين"  وقال ا(3)وقال صالي     :"ي،عف"-    
 وقم اتهم كاالطتالف :     
 . (5)قال الب ا  فأ مسنما:" نان   اًل محهو ًا ال هعلم ه ماً ت ن  ونان قم تغي  قب  موت "     
وقذذذال    ذذذ  بذذذن عبذذذم ال ميم:"هتيتذذذ  ف هيتذذذ  يبذذذول قا مذذذًا ف  عذذذ  ولذذذم هسذذذأل  عذذذن حذذذأء قل :قذذذم      
 .(6)ط ف"
ه ذذم مذذن العلمذذاء  و وايتذذ  عذذن  ذذاب  بذذن سذذم   لذذم يذذتكلم فيهذذا يهذذم  الذذ اوي صذذموق  :قذذال الكا ذذت     
 ب  على العنه ا تج ك  مسلم نما فأ ه ا ال ميت.  ب   
وسذذما  بذذن  ذذ ب هبذذو المغيذذ   الكذذوفأ صذذموق صذذالي مذذن هوعيذذة العلذذم   قذذال عذذالء الذذمين  ،ذذا:     

تذذى صذذا  يل ذذن فيذذتل ن ولكذذن ال سذذاء  فظذذ  وتغيذذ  كذذآط ا   و وايتذذ  عذذن عن مذذة طاصذذة م،ذذط بة 
ينسذذب إلذذى ال،ذذعف المطلذذق  فمذذا قالذذ  ابذذن المكذذا   مذذن هن ذذ  ،ذذعيف فذذأ ال ميت تع كذذ  ابذذن   ذذ  
قال:والذذ ي قالذذ  ابذذن المكذذا   إنمذذا نذذ ى هن ذذ  فذذيمن سذذما منذذ  كذذآط ا  وعليذذ  ي مذذ  نذذالم مذذن هحذذا  إلذذى 

،ذذط اك  فذأ  وايذة عن مذة. وممذذن ت،ذعيف  إلذى هذ ا التغيذ  الذذ ي وقذا لذ  فذأ آطذذ  عمذ ا  ونذ ا إلذى ا
 وى عنذذ  قذذميمًا حذذعكة وسذذفيان وقذذم ا ذذتج كذذ  هبذذو ماوم والنسذذا أ والت مذذ ي وابذذن ما ذذ  نمذذا ا ذذتج كذذ  

 .(7)مسلم و وايت  عن  اب  بن َسُمَ   والنعمان بن كحي  و ماعة
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

))))) ))))) 

                                                 

 4732 قم  214ش3( تا  خ كغمام للططيب الكغمامي 1)
 2573 قم  120ش12( ته يب الكمال للم ي 2)
 103 قم  247ش5لنكالء لل هبأ ( سي  هعالم ا3)
 360 قم  453ش1( مغانأ ارطيا  فأ ح   هسامأ   ال للعينأ 4)
 2238 قم  103ش6( إكمال ته يب الكمال لمغلطاي 5)
 875 قم  541ش4( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 6)
 48 قم  153ش1( االغتكاف كمن  مأ من ال وا  كاالطتالف لسكط الع مأ 7)
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َهْي َهَصاَبُهُم الَ َوى: وُهذو الَمذ ض وَماء الَ ذْوف ِإَ ا « ْ َتَوُوا المِمينةفا»)ه( َوِفأ َ ِميِت الُعَ نّيين      
ْن ُنْنذ   َتطاوَل  َوَ ِلَ  ِإَ ا َلْم ُيَواِفْ هم َهواؤها واْسَتْوَطُموها. َوُيَ اُل: اْ َتَوْ   الَبَلَم ِإَ ا َنِ ْهذَ  الُم ذام ِفيذ ِ  َواِ 

 .(1)ِفأ نْعَمة
 (125الحديث رقم )

 ل ارمام البطا ي   م  هللا:قا     
ذاُم ْبذُن َ ْ ذٍم  َعذْن َهيُّذوَب  َعذْن َهِبذأ ِقاَلَكذَة  َعذْن َهَنذهِ       َهَنا َ م  َهَنا ُسذَلْيَماُن ْبذُن َ ذْ ٍب  َقذاَل: َ ذم  ْبذذِن  "َ ذم 

َفذَأَمَ ُهُم الن ِبذأُّ َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم  »  َفاْ َتَوْوا الَمِميَنَة (3)َهْو ُعَ ْ َنةَ  (2)َماِلٍ   َقاَل: َقِمَم ُهَناٌه ِمْن ُعْن ٍ 
وا  َقَتُلذوا َ اِعذَأ الن ِبذأِّ َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم  « ِبِلَ اٍ   َوَهْن َيْحَ ُبوا ِمْن َهْبَواِلَها َوَهْلَكاِنَها َفاْنَطَلُ وا  َفَلم ا َص ُّ

ذذا اْ َتَفذذَا الن َهذذاُ  ِ ذذأَء ِبِهذذْم  َواْسذذَتاُقوا الذذن َعَم  َفَ ذذاَء الَطَبذذُ   ِل الن َهذذاِ   َفَكَعذذَت ِفذذأ آهَذذاِ ِهْم  َفَلم  َفذذَأَمَ  »ِفذذأ َهو 
َقذاَل َهُبذو ِقاَلَكذَة: « .   َيْسَتْسُ وَن َفاَل ُيْسذَ ْونَ (5)  َوُهْلُ وا ِفأ الَ    ِ (4)َفَ َطَا َهْيِمَيُهْم َوَهْ ُ َلُهْم  َوُسِمَ   هَْعُيُنُهمْ 

 .(6)«َهؤاَُلِء َسَ ُقوا َوَقَتُلوا  َوَنَفُ وا َكْعَم ِإيَماِنِهْم  َوَ اَ ُبوا َّللا َ َوَ ُسوَل ُ فَ »
 تخريج الحديث

 ومن ط  ق  عن هيوب بن هبأ تميمة ك  بن وا   (7)هط    البطا ي من ط  ق وهيب بن طالم     
 

                                                 

 318ش1ية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  ( النها1)
( ُعْنٍ :ِكَ،م اْلعين اْلُمْهمَلة َوُسُنون اْلَكاف  َوِفأ آِط ا اَلم: وعن  طمه قكا    َوَ ِلَ  َهن َعذْوف بذن عبذم مَنذاف ولذم 2)

حذمًا وسذعمًا وعليذًا وقيسذًا  وهمهذم قيسا  فولم قيه وا اًل وعوانة  فولم َواِ   عوفًا وهعلكة  فولم َعْوف بذن َواِ ذ  اْلَ ذاِ ت و 
َوُيَ ذال: عنذ  بن  ِ ي اللِّْ َية  ِرَن ُ  َناَن مطا اًل ل يت   ف ،نتهم همة َسْوَماء ُيَ ذال َلَهذا: عنذ   َنذَ ا َقاَلذ  اْلَكْلِبذّأ َوَغيذ ا  

ذْمَعاِنّأ: َهنهذم كطذن مذن اْمَ هَ   ،ن  ولم َعْوف بن ِإَياه بن قيه بن َعْوف بن عبم َمَنا  اْبذن هم بذن طابطذة. وَ   عذم الس 
قذيه  غنم  و م َ ِل  َعَلْيِ  َهُبو اْل سن اْلَ  ِ ي ِكَأن عن  اْمَ هَ  من  ميذ  ُيَ ذال َلَهذا: بنذ  ِ ي اللِّْ َيذة  تَ و َهذا َعذْوف بذن

ة  ف ،ذن  عنذ  َوَلذمَها وهذم بن َواِ   بن َعْوف بن عبم َمَنا  بن ام  َفولم  َلذُ  َسذْعما و حذمًا وعليذًا  هذم  َهَلكذ  ال مي  ذ
 152ش3من  مَلة ال َباب  ت الفوا على بنأ َتِميم.عمم  ال ا ي للعينأ 

( ُعَ ْ َنَة: ِكَ،م اْلعذين َوفذتي الذ  اء َوُسذُنون اْلَيذاء آطذ  اْلُ ذُ وف َوفذتي النُّذون  وع  نذة بذن َنذِ ي  بذن قذيه بذن عك ذ  بذن 3)
 152ش3اْلَيْحُنِ ي َهن ع  نة بن َعِ    بن َنِ ي .عمم  ال ا ي للعينأ  َهْنَما  بن اْلَغْوت بن طأ بن همم  َو عم

َهْي هْ َمذذى َلُهذذذْم َمسذذذَاِمي  الَ ميذذم هُذذذم  َنَ َلهذذذم ِبَهذذا. النهايذذذة فذذأ غ  ذذذب ال ذذذميت وارهذذ  البذذذن ارهيذذذ   ( ُسذذِمَ   هَْعُيذذذُنُهْم:4)
 333ش2
 245ش2وال ما ال ّ ا .مع م البلمان لياقو  ال موي ه ض  ا    ا   سوم نط   نأنها ه  ق  كالنا    ( ال   :5)
َوابِّ  َوالَغَنِم َوَمَ اِكِ،َها 6)  233 قم  56ش1( ص يي البطا ي   َكاُب َهْبَواِل اِرِبِ   َوالم 
ُق 7) َق الُمْحِ ُ  الُمْسِلَم َهْ  ُيَ     3018 قم  62ش4( ص يي البطا ي   ال موم َكاٌب: ِإَ ا َ   
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 عن هبأ قالكة ك  بن وا.  (1)ي يى بن هبأ نهي 
 عن هبأ قالكة ك  بن وا.  (2)مسلم من ط  ق هبأ   اءوهط         

 دراسة رجال اإلسناد
مذا   هبذو قالكذة ال  مذأ الكصذ ي  وي ال عام  بن ناب  بن مالذ    عبد هللا بن زيد بن عمرو-     
 هذ.104سنة 
 ذذمهنا  ك ولذذ :وقذذم صذذ   كالسذذما  فذذأ  وايذذة عنذذم مسذذلم   (3)ه ذذة نهيذذ  ار سذذالهذذو  :قذذال الكا ذذت     

 .(4)نه بن مال "ه
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

))))) ))))) 
 .(5)ُيَ اُل َ ِوَى َيْ َوى:ِإَ ا هْنتنَ « فَتْ َوى ار ُض ِمْن َنْتنهم»)هذ( َوِفأ َ ِميِت َيْأُ وَج َوَمْأُ وَج      

 (126الحديث رقم )
 قال ارمام ه مم   م  هللا:     
َهَنا ُهَحْيٌم  َهْطبَ         َعْن َ َبَلَة ْبِن ُسَ ْيٍم  َعْن ُمْؤِهِ  ْبذِن َعَفذاَ َ   َعذِن اْبذِن َمْسذُعوٍم  َعذِن (6)َ َنا اْلَعو امُ "َ م 

" َفتَذَ اَكُ وا الن ِبأِّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسذل َم  َقذاَل:" َلِ يذُ  َلْيَلذَة ُهْسذِ َي ِبذأ ِإْبذَ اِهيَم  َوُموَسذى  َوِعيَسذى "  َقذاَل: 
وا اْرَْمذَ  ِإَلذى ُموَسذى  َفَ ذالَ  َهْم َ  وا َهْمذَ ُهْم ِإَلذى ِإْبذَ اِهيَم  َفَ ذاَل: اَل ِعْلذَم ِلذأ ِبَهذا  َفذَ مُّ اَعِة  َفذَ مُّ : اَل ِعْلذَم الس 

وا اْرَْمَ  ِإَلى ِعيَسى  َفَ اَل: َهم ا َوْ َبُتَها  َفاَل َيْعَلُمَها َهَ ٌم ِإال  هللُا  َ ِلذ َ  َوِفيَمذا َعِهذَم ِإَلذأ  َ بِّذأ ِلأ ِبَها  َفَ مُّ
اَل َطاِ ٌج  َقاَل: َوَمِعأ َقِ،يَبيِن  َفِيَ ا َ آِنأ  َ اَب َنَما َيُ وُب ال  َصذاُص  َقذاَل: فَ  ُيْهِلُكذُ  َع   َوَ    َهن  الم   

ذذَ َ  َلَيُ ذذوُل: َيذذا ُمْسذذِلُم  ِإن  َتْ ِتذأ َنذذافِ  ً ا  َفَتَعذذاَل َفاْقُتْلذذُ   َقذذاَل: َفذذُيْهِلُكُهُم هللُا  هُذذم  هللُا  َ ت ذى ِإن  اْلَ َ ذذَ   َوالح 
 َ ذذذَمٍب َيْ ِ ذذذُا الن ذذذاُه ِإَلذذذى ِكاَلِمِهذذذْم َوَهْوَطذذذاِنِهْم  َقذذذاَل: َفِعْنذذذَم َ ِلذذذَ  َيْطذذذُ ُج َيذذذْأُ وُج  َوَمذذذْأُ وُج  َوُهذذذْم ِمذذذْن ُنذذذ ِّ 

وَن َعَلذذى َمذاٍء ِإال  َحذذِ ُبوُا  هُذذم  َيْ ِ ذذُا َيْنِسذُلوَن  َفَيَطُ ذذوَن ِكاَلَمُهذذْم  اَل َيذْأُتوَن َعَلذذى  َحذذْأٍء ِإال  هَْهَلُكذوُا  َواَل َيُمذذ ُّ
ْن َنذذْتِن ِ  ِ ِهذذْم  الن ذذاُه ِإَلذذأ  َفَيْحذذُنوَنُهْم  َفذذَأْمُعو هللَا َعَلذذْيِهْم  َفذذُيْهِلُكُهُم هللُا َوُيِميذذُتُهْم  َ ت ذذى َتْ ذذَوى اْرَْ ُض ِمذذ

 .(7)  َع   َوَ    اْلَمَطَ   َفَتْ ُ ُف َهْ َساَمُهْم َ ت ى َيْ ِ َفُهْم ِفأ اْلَكْ ِ "َقاَل: َفُيْنِ ُل هللاُ 
                                                 

ِ  ( ص يي ال1)  6802 قم  162ش8بطا ي   ال موم َكاُب الُمَ اِ ِبيَن ِمْن هَْهِ  الُكْفِ  َوال ِّم 
 1670 قم  1237ش3( ص يي مسلم   ال سامة والم ا بين وال صاص َكاُب ُ ْنِم اْلُمَ اِ ِبيَن َواْلُمْ َتِمين 2)
 3333 قم  304ش1( ت   ب الته يب البن     3)
  1671 قم  1237ش3الم ا بين وال صاص َكاُب ُ ْنِم اْلُمَ اِ ِبيَن َواْلُمْ َتِمين ص يي مسلم   ال سامة و  (4)
 313ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  5)
 5211 قم  433ش1( العوام بن  وحب بن ي  م الحيكانأ.ت   ب الته يب البن     6)
 3556 قم  20ش6( مسنم ه مم 7)
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 تخريج الحديث
عذن العذوام  نالهما مذن ط  ذق ي  ذم بذن هذا ون  (2)وهبو يعلى الموصلأ  (1)هط    ابن هبأ حيكة     

 ابن  وحب ك  بن وا.
 عن هيهم بن كحي  ك  بن وا.  (3)اوهط    الحاحأ من ط  ق عبم هللا بن مطي     

 دراسة رجال اإلسناد
مذا  سذنة  هبو معاوية بذن هبذأ طذا م الواسذطأ   هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي-     
 هذ.183
وقذذم  نذذ ا ابذذن   ذذ  فذذأ الم تكذذة الهالهذذة مذذن طك ذذا    (4)نهيذذ  التذذمليه  ه ذذة هذذو قللال الباحللث:     

 وقم ص   فأ ه ا ال ميت كالسما  . بم هن تص   كالسما    وهأ التأ ال   (5)المملسين
 وُي ال: العبمي  َهُبو المهنى الكوفأ .   ُمْؤِثر بن َعَفازة الشيباني-    
 .(8)وقال ال هبأ:"وهق"  (7)و ن ا ابن  كان فأ اله ا   (6)وه   الع لأ     
 .(9)قال ابن    :"م بول"     
 ال اوي ،عيف. :قال الكا ت    

 الحكم على إسناد الحديث
ولم يتاكع  فأ ال اوية  وهو مؤه  بن عفا    إسنام ال ميت ،عيف لو وم  او من  وات  ،عيف      

ْن نان   ء من ال ميت ص يي  عن ابن مسعوم ه م  وهو إهال  يأ وج ومذأ وج   نذ ا مسذلم فذأ  وا 
 .(10)ص ي   من ط  ق النواه بن سمعان

                                                 

 303 قم  205ش1( مسنم ابن هبأ حيكة 1)
 5234 قم  136ش3( مسنم هبأ يعلى الموصلأ 2)
 846 قم  272ش2( مسنم الحاحأ 3)
 82 قم  53ش1( التبيين رسماء المملسين البن سكط الع مأ 4)
 111 قم  47ش1( طك ا  المملسين البن     5)
 1808 قم  303ش2( اله ا  للع لأ ف ما  6)
 5735 قم  463ش5( اله ا  البن  كان 7)
 5673 قم  300ش2( الكاحف لل هبأ 8)
 6333 قم  543ش1( ت   ب الته يب البن     9)
اِل َوِصَفِتِ  َوَما َمَعُ  10)  2337 قم  2250ش4( ص يي مسلم   الفتن وهح اف الساعة َكاُب ِ ْنِ  الم   
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البوصي ي قال: َهذَ ا ِإْسذَنام َصذِ يي ِ َ الذ  ِهَ ذا  ُمذؤه  بذن عفذا    نذ ا  وممن ص    من العلماء     
ْسذَنام ِهَ ذا " ْسذَناِم    (1)اْبن  َكان ِفأ الهَِّ ا  َوَكاِقأ   ال اْرِ ونذ ل  ال ذاكم قال:"َهذَ ا َ ذِميٌت َصذِ يُي اْرِ

 .(2)َوَلْم ُيْطِ َ اُا"
 ي فأ تص يي ال ميت  فُمذؤه  بذن عفذا   لذم يوه ذ  قال الكا ت: تساه  ن  من ال اكم والبوصي     

 اال ابن  كان والع لأ وهما متساهالن.
))))) ))))) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 1448 قم  202ش4( مصكا  ال  ا ة فأ  وا م ابن ما   للبوصي ي 1)
 8502 قم  534ش4ص ي ين لل اكم ( المستم   على ال2)
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 المبحث الرابع : الجيم مع الهاء
اَعِة       َأن ُ  ُمَ ن ب ِمْن نَ « اَل َتْ َهُب الل َيالأ َ ت ى َيْمل  َ ُ ٌ  ُيَ اُل َلُ  الَ ْهَ اا»َوِفأ َ ِميِت َهْحَ اِف الس 

 .(1)َهَ ا. وُ  َوى الَ ْهَ  
 (127الحديث رقم )

 إنما و مت  ب واية ال ه اا.  لم ه م ال ميت ب واية ال ه    :قال الباحث     
 قال ارمام مسلم   م  هللا:     
َهَنا َعْبذُم اْلَكِبيذ      ذاٍ  اْلَعْبذِميُّ  َ ذم  َهَنا ُمَ م ُم ْبُن َكح  َهَنا َعْبذُم "َ م  ِ  ْبذُن َعْبذِم اْلَمِ يذِم َهُبذو َكْنذٍ  اْلَ َنِفذأُّ  َ ذم 

ُت َعذذْن َهِبذذأ ُهَ ْ ذذَ َ   َعذذِن الن ِبذذأِّ َصذذل ى هللاُ   َعَلْيذذِ  اْلَ ِميذذِم ْبذذُن َ ْعَفذذٍ   َقذذاَل: َسذذِمْعُ  ُعَمذذَ  ْبذذَن اْلَ َنذذِم  ُيَ ذذمِّ
َقذذاَل ُمْسذذِلٌم: ُهذذْم َهْ َبَعذذُة « (2)َيذذاِلأ  َ ت ذذى َيْمِلذذَ  َ ُ ذذٌ  ُيَ ذذاُل َلذذُ  اْلَ ْهَ ذذااُ اَل تَذذْ َهُب اْرَي ذذاُم َوالل  »َوَسذذل َم  َقذذاَل: 

 .(3)ِإْطَوٍ : َحِ  ٌ  َوُعَبْيُم هللِا َوُعَمْيٌ  َوَعْبُم اْلَكِبيِ  َبُنو َعْبِم اْلَمِ يمِ 
 تخريج الحديث

 ال ميت انف م بتط     مسلم مون البطا ي.     
 اإلسناد دراسة رجال

مذا   وي ذال هبذو  فذص  هبذو الف،ذ    عبد الحميد بن جعفلر بلن عبلد هللا األنصلاري األوسلي-     
 هذ.153سنة 
وقذال ابذن سذعم:"نان ه ذة  ليه كذ  كذأه  و اما:  (6)وه مم  (5)وابن معين  (4)وه   ي يى بن سعيم     

 .(9)كان فأ اله ا و ن ا ابن    (8)ه ة وابن نمي : وقال السا أ   (7)نهي  ال ميت"

                                                 

 313ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  1)
ُل ُهذَو اْلَمْحُهوُ .حذ   النذووي ع ( اْلَ ْهَ اُا:2) لذى مسذلم ِبَهاَءْيِن َوِفأ َكْعِ،َها اْلَ ْهَ ا ِكَ ْ ِف اْلَهاِء ال ِتأ َكْعذَم اْرَِلذِف َواْرَو 

 2311 قم  36ش18
اَعُة َ ت ى َيُمذ   ال  ُ ذُ  ِكَ ْبذِ  ال  ُ ذِ   َفَيَتَمن ذى َهْن َيُنذونَ ( ص يي 3)  َمَنذاَن مسلم   الفتن وهح اف الساعة َكاُب اَل َتُ وُم الس 

 2311 قم  2232ش4اْلَميِِّ  ِمَن اْلَكاَلِء 
 46 قم  10ش6( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 4)
 853 قم  130ش3 ( تا  خ ابن معين ) واية المو ي(5)
 225 قم  112ش6( ته يب الته يب البن     6)
 1324 قم  450ش5( الطك ا  الكب ى البن سعم 7)
 225 قم  112ش6( ته يب الته يب البن     8)
 3277 قم  122ش7( اله ا  البن  كان 9)
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وقذذال ابذذن عذذمي:"ه  و هن ذذ  ال كذذأه   (2)وقذذال مذذ   :"لذذيه ك ذذوي"  (1)وقذذال النسذذا أ:"ليه كذذ  كذذأه"     
 .(3)وهو ممن ُينتب  ميه " ك  

 .(5)وقال ابن    : صموق  مأ كال م  و بما وهم"  (4)وقال هبو  اتم:"م ل  الصمق"     
  ي.وقم ،ع ف  من العلماء الهو           

وهم ا ت،عيف الهو ي ل  فمن ه    ف م وه   نهي  من العلماء نما سبق  ال اوي ه ة  :قال الكا ت     
وقذذذال ابذذذن  (6)قذذذال الذذذ هبأ عن :"ه ذذذة غمذذذ ا الهذذذو ي لل ذذذم " وهذذذ ا ال ذذذميت ال يذذذمعو إلذذذى بمعتذذذ   ال ذذذم  

والذ ين هن لذوا   (7) الممينأ عن ي يى بن سذعيم: نذان سذفيان ي مذ  عليذ  ما هم ي مذا نذان حذأن  وحذأن
 عن م  ة اله ة إنما هن لوا لما ي ى من ال م  وهللا هعلم.

 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     
***** ***** 

الِ َهذذذام: ُم اَ بذذذة الُكفذذذا   َوُهذذذَو الُمَكاَلغذذذة « اَل ِهْ ذذذ   َكْعذذذم الَفذذذْتي  ولِكذذذْن ِ َهذذذام وِني ذذذة»ِفيذذذِ   -)ُ ْهذذذٌم(     
ذذأء: َهْي َ ذذم  ِفيذذِ  وكذذاَلغ  واْسذذِتْف ا  َمذذا ِفذذأ ا لُوْسذذا والط اقذذة ِمذذْن َقذذْوٍل َهْو فْعذذ . ُيَ ذذاُل َ َهذذَم ال ُ ذذ  ِفذذأ الح 

ِ َتَعذاَلى: َهْي إن ذ  َلذْم َيْبذَق كَ  ي ذِة إْطذالُص العَمذ  ِ   ْعذَم فذْتي وَ اَهم ِفأ الَ ذْ ب ُمَ اَهذَم  وِ َهذاما. َواْلُمذَ اُم ِكالنِّ
َة ِهْ   ؛ رن   ن َما ُهَو ارْطالص ِفأ الِ َهام وِقتال الُكف ا َمن   .(8)ها َقْم َصاَ ْ  َماَ  إْسالم  َواِ 

 (128الحديث رقم )
 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     

َهَنا ُسْفَيانُ  َهَنا َيْ َيى ْبُن َسِعيٍم  َ م  َهَنا َعْمُ و ْبُن َعِلأٍّ  َ م  َهِنأ َمْنُص (9)"َ م    َعنْ (10)و ٌ   َقاَل:َ م 
 

                                                 

 3703 قم  413ش16( ته يب الكمال للم ي 1)
 336 قم  72ش1( ال،عفاء والمت ونون للنسا أ 2)
 1466 قم  5ش7( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 3)
 46 قم  10ش6( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 4)
 3756 قم  333ش1( ت   ب الته يب البن     5)
 3038 قم  614ش1( الكاحف لل هبأ 6)
 46 قم  10ش6( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 7)
 313ش1ارهي  ( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن 8)
 2445 قم  244ش1( سفيان بن سعيم بن مس وق الهو ي.ت   ب الته يب البن     9)
 6308 قم  547ش1( منصو  بن المعتم  بن عبم هللا السلمأ.ت   ب الته يب البن     10)
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  َعِن اْبِن َعك اٍه َ ِ،ذَأ َّللا ُ َعْنُهَمذا: َهن  الن ِبذأ  َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم َقذاَل َيذْوَم (2) َعْن َطاُوهٍ (1)ُمَ اِهمٍ  
َ ا اْسُتْنِفْ ُتْم َفاْنِفُ وا (3)اَل ِهْ َ  َ »الَفْتِي:  .(4)«َكْعَم الَفْتِي َوَلِكْن ِ َهاٌم َوِني ٌة َواِ 

 تخريج الحديث
 عن منصو  ك  كمهل .  (5)هط    مسلم من ط  ق      بن عبم ال ميم      

 دراسة رجال اإلسناد
 .ثقات كلهم اإلسناد رجال-     

))))) ))))) 
ْمِ  َوُهذذذَو االْ ِتَهذذذام: َبذذذْ ل الُوْسذذذا ِفذذذأ َطَلذذذب اْرَ « َهْ َتِهذذذم َ هيذذذأ»َوِفذذذأ َ ذذذِميِت ُمَعذذذاٍ  َ ِ،ذذذَأ َّللا ُ َعْنذذذُ       

ِب اْفِتَعال ِمَن الُ ْهم: الط اقة. والم اُم ِكِ : َ ّم الَ ِ،ي ة ال تذأ َتْعذ ض ِلْلَ ذاِكِم ِمذْن َطِ  ذق الِ يذاه ِإَلذى اْلِكتَذا
ن ة. َوَلْم ُيِ ِم ال  هي ال ِ ي َي اا ِمْن ِقَب  َنْفِس  ِمْن َغْي  َ ْم  َعَلى ِنَتاب َهْو ُسن ة  .(6)والسُّ

 (129ديث رقم )الح

                                                 

 6481 قم  520ش1( م اهم بن َ ْب  هبو ال  اج المط ومأ.ت   ب الته يب البن     1)
 3003 قم  281ش1ن اليمانأ. ت   ب الته يب البن     ( طاوه بن نيسا2)
ُطذُ وج ِمذْن ( الِهْ ذَ  : الِهْ ذ   ِفذأ ارْص :االْسذم ِمذَن اْلَهْ ذِ   ِ،ذّم الَوْصذِ .َوَقْم َهَ ذَ ُا َهْ ذ ًا وِهْ َ انذًا  هُذم َغَلذب َعَلذى ال3)

 َ  ُمَهاَ َ ً .َهْ ٍض ِإَلى َهْ ٍض  وَت ِ  اْرُوَلى لله انية. ُي ال ِمْنُ : َها َ 
َ اْحذَت ى ِمذَن اْلُمذْؤِمِنيَن َهْنُفَسذُهْم َوَهْمذواَلُهْم ِكذَأن  َلُهذُم »واْلِهْ َ ُ  ِهْ َ تَذاِن: إْ ذَماُهما ال ِتذأ َوَعذَم َّللا  َعَلْيَهذا اْلَ ن ذَة ِفذأ َقْوِلذِ   ِإن  َّللا 

َصل ى َّللا  َعَلْيِ  َوَسل َم وَ َمُ  هْهَل  َوَمال   اَل َيْ ِ ا ِفأ َحذْأٍء ِمْنذُ    ( فَنان ال  ُ   َيأتأ النبأ  111سو   التوكة آية:«)اْلَ ن ةَ 
ِض ال ِتذأ َهذاَ   ِمْنَهذا  َفِمذن هَذم  وَ ْنَ ِطا ِبَنْفس  ِإَلى ُمهاَ ِ ا  َوَناَن النبأُّ َصل ى َّللا  َعَلْيِ  َوَسل َم َيْنَ ا َهْن َيُمو  ال  ُ ُ  ِكاْرَ ْ 

 (2 قم  763ش2 َيْ هأ َلُ   سوُل َّللا  َصل ى َّللا  َعَلْيِ  َوَسل َم هْن ماَ  ِكَمّنة.)موطأ مال  «لِكن الَكاِ ه َسْعم بُن َطْوَلةَ »َل:َقا
َة: ذا ُفِتَ ذْ  َمّنذةُ 4778 قذم 336ش8مسذنم ه مذم «)الل ُهم  اَل َتْ َع  َمَناَياَنا ِبَها»َوَقاَل ِ يَن َقِمَم َمن  صذاَ   َماَ  إْسذالم  (.فلم 

 نالمِميَنة  واْنَ َطع  الِهْ َ  .
َمن َهاَ َ  ِمن ارْع اِب وَغَ ا َمَا الُمْسلمين  َوَلْم َيْفَعذْ  َنَمذا َفَعذ  هْصذ اُب الِهْ ذ   اْرُْوَلذى  َفُهذَو ُمَهذاِ ٌ    والِهْ    اله اِنَية:

مسذنم ه مذذم «)اَل تْنَ ِطذذا اله ذ ُ  َ ت ذى َتْنَ ِطذا الت وَكذة»وُهذو المذ اُم ِكَ ْوِلذِ :وَلذْيه ِبذَماِط  ِفذأ َفْ،ذ  َمذْن هذذاَ   ِتْلذ  الِهْ ذَ    
 ( 16306 قم  111ش28

َ ا ُهْطِلذذذذق ِفذذذذأ اْلَ ذذذذِميِت ِ ْنذذذذُ  الِهْ ذذذذَ َتْين َفِين َمذذذذا ُيذذذذَ اُم ِبِهَمذذذذا ِهْ ذذذذ   ُ  الَ َكَحذذذذة وهْ ذذذذ ُ  فَهذذذذ ا وْ ذذذذ  الَ ْمذذذذا َبذذذذْين اْلَ ذذذذِميَهْيِن. َواِ 
 244ش5يَنِة.النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  اْلَممِ 
َيِ  4)  2783 قم  15ش4( ص يي البطا ي   ال هام والسي  َكاُب َفْ،ِ  الِ َهاِم َوالسِّ
ْسذاَلِم َواْلِ َهذاِم َواْلَطْيذِ   َوَبَيذ5) َة َعَلى اْرِ اِن َمْعَنذى اَل ِهْ ذَ َ    َكْعذَم ( ص يي البطا ي   ارما   َكاُب اْلُمَكاَيَعِة َكْعَم َفْتِي َمن 

 1353 قم  1487ش3اْلَفْتِي 
 313ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  6)
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 قال ارمام هبو ماوم   م  هللا:     
َهَنا َ ْفذذذُص ْبذذذُن ُعَمذذذَ   َعذذذْن ُحذذْعَكةَ         َعذذذِن اْلَ ذذاِ ِت ْبذذذِن َعْمذذذِ و اْبذذذِن َهِطذذذأ (2)  َعذذذْن َهِبذذذأ َعذذذْونٍ (1)"َ ذذم 

ِ َصذل ى هللُا   ِمذْن َهْصذَ اِب ُمَعذاِ  ْبذنِ (3)اْلُمِغيَ ِ  ْبذِن ُحذْعَكَة َعْن ُهَنذاٍه ِمذْن هَْهذِ  ِ ْمذصٍ  َ َبذٍ   َهن  َ ُسذوَل َّللا 
ذذا َهَ اَم َهْن َيْكَعذذَت ُمَعذذاً ا ِإَلذذى اْلذذَيَمِن َقذذاَل:    َقذذاَل: «َنْيذذَف َتْ ِ،ذذأ ِإَ ا َعذذَ َض َلذذَ  َقَ،ذذاٌءا»َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َلم 

ِ  َقاَل:  ِا»َهْقِ،أ ِكِنَتاِب َّللا  ِ َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم    َقذ«َفِيْن َلْم َتِ ذْم ِفذأ ِنتَذاِب َّللا  اَل: َفِكُسذن ِة َ ُسذوِل َّللا 
ِا»َقاَل:  ِ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم  َواَل ِفأ ِنَتاِب َّللا  َقاَل: َهْ َتِهُم َ ْهِيأ  َواَل « َفِيْن َلْم َتِ ْم ِفأ ُسن ِة َ ُسوِل َّللا 

ِ َصل ى هللاُ  ِ ِلَمذا »َعَلْيِ  َوَسل َم َصْمَ ُا  َوَقاَل:  آُلو َفَ،َ َب َ ُسوُل َّللا  ِ ال ِ ي َوف َق َ ُسوَل  َ ُسذوِل َّللا  اْلَ ْمُم ِ  
 .(4)«ُيْ ِ،أ َ ُسوَل َّللا ِ 

 تخريج الحديث
وابذن   (6)وهبو ماوم الطيالسأ من ط  ق هبأ ماوم  (5)هط    الت م ي من ط  ق ونيا بن ال  ا      

  والذما مأ مذن ط  ذق (8)وه مم مذن ط  ذق م مذم بذن  عفذ   (7)ونيا بن ال  ا  هبأ حيكة من ط  ق 
اوي من ط  ق عاصم بن علأ بن عاصم  (9)ي يى بن  مام والبيه أ من ط  ذق ي  ذم بذن   (10)والط  

م مذم بذن  هبذو ماوم  )ونيذا  سذكعتهم (12)وهبذو عمذ  ال  طبذأ مذن ط  ذق عهمذان بذن عمذ   (11)ها ون 
عهمان بن عم ( عن ُحعكة بن ال  اج ك   ي  م بن ها ون  عاصم بن علأ  ي يى بن  مام   عف  
 بن وا.

                                                 

 2730 قم 266ش1( حعكة بن ال  اج بن الو م العتكأ هبو كسطام الت   ب الته يب 1)
 6107 قم  434ش1( م مم بن عبيم هللا بن سعيم.ت   ب الته يب البن     2)
كالكس  هم السنون  والصام مهملة: بلم محذهو  قذميم نبيذ  مسذّو   وفذأ ط فذ  ال بلذأ قلعذة  صذينة علذى  ( ِ ْمُص:3)

     ي ال ل   مص بذن المهذ  بذن  ذانتّ  عال نبي    وهأ بين ممحق و لب فأ نصف الط  ق  ي ن  و ؤنت  بناا 
 302ش2ال موي بن مننف  وقي :  مص بن مننف العملي أ.مع م البلمان لياقو  ا
 3532 قم  303ش3( سنن هبأ ماوم   ارق،ية َكاُب اْ ِتَهاِم ال  ْهِي ِفأ اْلَ َ،اِء 4)
 1327 قم  608ش3( سنن الت م ي   ار نام عن  سول هللا َكاُب َما َ اَء ِفأ الَ اِ،أ َنْيَف َيْ ِ،أ  5)
 530 قم  454ش1( مسنم هبأ ماوم الطيالسأ 6)
 22388 قم  543ش4كة ( مسنم ابن هبأ حي7)
 2207 قم  333ش36( مسنم ه مم 8)
(9   ِ م   170 قم  267ش1( سنن الما مأ الم ممة َكاُب اْلُفْتَيا َوَما ِفيِ  ِمَن الحِّ
 3582 قم  212ش3( ح   محن  اآلها  للط اوي 10)
 231 قم  173ش1( مع فة السنن واآلها  للبيه أ 11)
 1534 قم  846ش2ال  طبأ  (  اما بيان العلم وف،ل  ربأ عم 12)



263 
 

عذن معذا  بذن  مذن ط  ذق ال ذا ت بذن عمذ  م سذاًل   (2)والطب انأ  (1)وهط    هبو ماوم الطيالسأ     
  ب  بن وا.

 دراسة رجال اإلسناد
 من السامسة. اله فأ  الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة-     
وهبذذذذو العذذذ ب ال ي وانذذذأ فذذذذأ  وابذذذن ال ذذذا وم   (4)و نذذذ ا الع يلذذذذأ  (3) نذذذ ا ابذذذن  كذذذان فذذذذأ اله ذذذا      

 .(6)وقال ابن    :"م هول"  (5)ال،عفاء
 ال اوي نما قال ابن     م هول. :قال الكا ت     
 بهم.مُأَناٍس ِمْن َأْهِل ِحْمٍص:اسم -    
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-    

 د الحديثالحكم على إسنا
 إسنام ال ميت ،عيف و ل  لو وم هكه  من علة فأ ال ميت:     
 ال ا ت بن عم و م هول .-1    
 بهم.مُهَناٍه ِمْن هَْهِ  ِ ْمٍص:اسم -2    
 يذذت قذذال ابذذن   ذذ :عن ال ذذا ت بذذن عمذذ و:" ال  وقذذم تكل ذذم عذذمم مذذن العلمذذاء فذذأ هذذ ا ال ذذميت      

  (8)لبطا ي:" وى عن  هبو عون وال يصي وال يع ف إال به ا م س "وقال ا " (7)ُيع ف إال به ا ال ميت
وقذذال ابذذن عذذمي:"هو   (9)ولذذيه إسذذناما عنذذمي كمتصذذ " وقذذال الت مذذ ي:"ال نع فذذ  إال مذذن هذذ ا الو ذذ  

  و نذذذ  إمذذذام ال ذذذ مين هبذذذو المعذذذالأ الُ ذذذو نأ هن  هذذذ ا ال ذذذميت ُمَطذذذ  ج فذذذأ (10)معذذذ وف بهذذذ ا ال ذذذميت"
 .(12)ابن     فأ الته يب وقال:"ووهم فأ  ل  وهللا المستعان" وتع ب  ل   (11)الص يي

                                                 

 530 قم  454ش1( مسنم هبأ ماوم الطيالسأ 1)
 362 قم  170ش20( المع م الكبي  للطب انأ 2)
 7213 قم  173ش6( اله ا  البن  كان 3)
 262 قم  215ش1( ال،عفاء الكبي  للع يلأ 4)
 253 قم  151ش2( ته يب الته يب البن     5)
 1033 قم  147ش1( ت   ب الته يب البن     6)
 253 قم  151ش2( ته يب الته يب البن     7)
 2443 قم  277ش2( التا  خ الكبي  للبطا ي 8)
 1327 قم  608ش3( سنن الت م ي   ار نام عن  سول هللا َكاُب َما َ اَء ِفأ الَ اِ،أ َنْيَف َيْ ِ،أ 9)
 380 قم  664ش2( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 10)
 253 قم  151ش2 يب البن     ( ته يب الته11)
 253 قم  151ش2( ته يب الته يب البن     12)
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 وب غم ،عف إسنام ال ميت إال هن  هنا  من العلماء من مال إلى ص ت  منهم:     
الططيذذب الكغذذمامي قال:"َفذذِيِن اْعتَذذَ َض اْلُمَطذذاِلُف ِكذذَأْن َقذذاَل: اَل َيِصذذيُّ َهذذَ ا اْلَطَبُ  ِرَن ذذُ  ُيذذْ َوى َعذذْن -     

 ِمذْن َناٍه ِمْن هَْهِ  ِ ْمٍص َلْم ُيَسم ْوا َفُهْم َمَ اِهيٌ    َفاْلَ َواُب: َهن  َقْوَل اْلَ ذاِ ِت ْبذِن َعْمذٍ و   َعذْن ُهَنذاهٍ هُ 
اٍ  هَْهذذِ  ِ ْمذذٍص ِمذذْن َهْصذذَ اِب ُمَعذذاٍ    َيذذُملُّ َعَلذذى ُحذذْهَ ِ  اْلَ ذذِميِت   َوَنْهذذَ ِ  ُ َواِتذذِ    َوَقذذْم ُعذذِ َف َفْ،ذذُ  ُمَعذذ

ذاَلُ    َوَقذْم ِقيذَ : ِإن  ُعَكذاَم َ  يُن َوالهَِّ ُة َوال ُّْهذُم َوالص   ْبذَن ُنَسذأٍّ َ َواُا َوُ ْهُمُا   َوالظ اِهُ  ِمْن َ اِل َهْصَ اِكِ  المِّ
َ ذذِة   َعَلذذى َهن  هَْهذذَ   َعذذْن َعْبذذِم الذذ  ْ َمِن ْبذذِن َغذذْنٍم َعْن ُمَعذذاٍ    َوَهذذَ ا ِإْسذذَناٌم ُمت ِصذذٌ    َوِ َ اُلذذُ  َمْعُ وُفذذونَ  ِكالهِّ

ِتِ  ِعْنَمُهْم" وا ِكِ    َفَوَقْفَنا ِبَ ِلَ  َعَلى ِص    .(1)اْلِعْلِم َقْم َتَ ب ُلوُا َواْ َت ُّ
ْيَن َفُهذْم َهْصذَ اُب ُمَعذاٍ  َفذاَل َيُ،ذ ُُّا َ ِلذ-      ْن َنذاَن َعذْن َغْيذِ  ُمَسذم  َ ؛ وابن ال يم ال و  ة قال:"َ ِميٌت َواِ 

َت ِكِ  اْلَ اِ ُت ْبُن َعْمٍ و َعْن َ َماَعذٍة ِمذْن َهْصذَ ابِ   ُمَعذاٍ  اَل ِرَن ُ  َيُملُّ َعَلى ُحْهَ ِ  اْلَ ِميِت َوَهن  ال ِ ي َ م 
َأ  َنْيذَف وَ  ْهَ ِ  ِمْن َهْن َيُنوَن َعْن َواِ ذٍم ِمذْنُهْم َلذْو ُسذمِّ ُحذْهَ ُ  َهْصذَ اِب ُمَعذاٍ  َواِ ٍم ِمْنُهْم  َوَهَ ا َهْبَلُغ ِفأ الحُّ

ذذْمِق ِكاْلَمَ ذذ ِّ ال ذذِ ي اَل َيْطَفذذىا َواَل ُيْعذذَ ُف ِفذذأ َهْصذذَ اِكِ  ُمذذت َهٌم وَ  ْيِن َواْلَفْ،ذذِ  َوالصِّ اَل َنذذ  اٌب َواَل ِكذذاْلِعْلِم َوالذذم 
هَْهُ  اْلِعْلِم ِكالن ْ ِ  ِفذأ َ ِلذَ   َنْيذَف َوُحذْعَكُة  َمْ ُ وٌ   َبْ  َهْصَ اُكُ  ِمْن َهَفاِ،ِ  اْلُمْسِلِميَن َوِطَياِ ِهْم  اَل َيُح ُّ 

ذِة اْلَ ذِميِت:إَ ا َ َهْيذَ  ُحذذْعَكَة ِفذأ إْسذَناِم َ ذِميٍت َفاْحذمُ  ْم َيذذَمْيَ  َ اِمذُ  ِلذَواِء َهذَ ا اْلَ ذِميِتا َوَقذْم َقذذاَل َكْعذُض َهِ م 
 .(2)ِكِ "

))))) ))))) 
َ  َلْفذذُظ الَ ْهذذم والَ ْهذذم ِفذذأ اْلَ ذذِميِت « ٌ  َطل َفهذذا الَ ْهذذم َعذذِن الَغذذنمَحذذا»َوِفذذأ َ ذذِميِت ُهمِّ مْعَبذذم       َقذذْم َتَكذذ  

ذذمِّ: الُوْسذذا والط اقذذة  وكذذالَفْتي: الَمَحذذ  ة. َوِقيذذَ  الُمَكاَلغذذة واْلَغاَيذذة. َوِقيذذَ  ُهَمذذا ُلغتَذذان  ِفذذأ َنِهيذذً ا  َوُهذذَو ِكال، 
ا  الُوْسا والط اَقة  فأم 

 .(3)ة واْلَغاية َفاْلَفْتُي اَل َغْيَ . َوُ ِ  ُم ِكِ  ِفأ َ ِميِت ُهمِّ مْعَبم: الُهَ الِفأ المَح    
 (131الحديث رقم )

 قال ارمام هبو كن  بن هبأ عاصم:     
َهَنا َهْ َمُم ْبُن ُمَ م ٍم   هنا َعْبُم ال  ْ َمِن ْبُن ُمَ م ِم ْبِن ُحْعَكَة   هنا ِ َ اُم بْ       ُن ِهَحاِم ْبذِن ُ َبذْيِو ْبذِن "َ م 

ِا   َعذْن ُهْطِتذِ  ُهمِّ َمْعَبذٍم َواْسذُمَها َعاتِ  َكذُة ِبْنذُ  َطاِلذٍم َطاِلِم ْبِن ُطَلْيِم ْبِن َ ِبيَعَة اْلُطَ اِعأُّ   هنا َهِبأ   َعذْن َ ذمِّ
ِ َصذل ى هللُا َعَلْيذ ِ  ذَة َوَطذَ َج ِمْنَهذا ُيِ  ذُم اْلَمِميَنذَة َوَمَعذُ   اْلُطَ اِعي ُة َقاَلْ :َلم ا َهْن َهاَ َ  َ ُسذوُل َّللا  َوَسذل َم ِمذْن َمن 

ِ ْبذُن اْرَُ ْ ِ ذِط ا يُق َوَمْوًلى ِرَِبأ َكْنٍ  ُيَ اُل َلُ : َعاِمُ  ْبُن ُفَهْيَ َ  َوَعْبُم َّللا  مِّ وا َهُبو َكْنٍ  الصِّ لل ْيِهذأُّ َمِلذيُلُهْم َفَمذ ُّ

                                                 

 471ش1( الف ي  و المتف   للططيب الكغمامي 1)
 154ش1( إعالم الموقعين عن  ب العالمين البن ال يم ال و  ة 2)
 320ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  3)
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 َوَهَنا ُمْطَتِبَ ٌة ِكِفَناِء َطْيَمِتأ َهْسِ أ َوُهْطِعذُم اْلَمذا ِّ َن َفَ ذاَل: َهاَل َهذْ  ِمذْن َلْ ذٍم َفَكَعْهذُ  ِإَلذْيِهمْ  ِبَنا َفَمَطُلوا َطْيَمِتأ
اَ  ِرَن   َها َوَكَعْهُ  ِإَلْيِ  ِكَعَناِق َ َ عٍة َفَ ِبَلَها َوَقاَل: ِإن َما َ َمْمَنا الح  ا َ اُ  َلَبٍن َفَهْ  ِعْنَمِ  هَ ِكَحاٍ  َ اِ  َلَبٍن َفَ م 

ِ َوَلْو َناَن ِعْنِمي َما َتْطُلُبوَن َما َ اَوْ ُتْم َطْيَمِتأ َوَناُنوا ُمْ ِمِليَن َم ْ  ُهذوِميَن َفَنَظذَ  ِمْن َتْمٍ ا َفُ ْلُ : اَل َوَّللا 
ذاُ  َيذا ُهم  َمْعَبذٍما َفُ ْلذُ : َحذاٌ  َطل َفَهذا ال  اِعذأ الن ِبأُّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َفِيَ ا َحاٌ  ِكاْلِفَناِء َفَ اَل: مَ  ا َهذِ ِا الح 

 .(1)ِمَن اْلَ ْهِم َلْيَه ِبَها َلَبٌن َواَل َلْ ٌم...و ن   ميها طوياًل"
 تخريج الحديث

 عن   ام بن هحام ك  بن وا. من ط  ق م    بن المهمي  (3)والكغوي   (2)هط    اآل  ي      
 عن   ام بن هحام ك  بن وا.  (4) اسم الاللكا أ من ط  ق هيوب بن ال نموهبو ال     
 بن وا. (5)وال اكم من ط  ق هحام بن  بيو    
 ل  حاهمًا من ط  ق هبأ سليط كألفاظ مطتلفة. (7)والطب انأ (6)وهط ج الب ا     

 دراسة رجال اإلسناد
 لم يتمي  عنم الكا ت. أْحَمُد ْبُن ُمَحمٍَّد.-     

ْحَمِن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُشْعَبةَ -       .لم هعه  ل  على ت  مة. َعْبُد الرَّ
   وقي : ابن  بيو  الكعبأ  ارحع ي  وقي : الط اعأ  ال ميمي  من حزام بن هشام بن خالد-     
 .(8)ال اكعة
  و نذ ا (10)  وقذال هبذو  اتم:"حذيخ م لذ  الصذمق "(9)وقال م مم بن سعم " ه ة  قليذ  ال ذميت "      

 .(11)اله ا   ابن  كان فأ
 ال اوي صموق . قال الكا ت:     

                                                 

 3485 قم  252ش6( اآل ام والمهانأ البن هبأ عاصم 1)
 1020 قم  1436ش3( الح  عة لْل  ي 2)
 3704 قم  261ش13( ح   السنة للكغوي 3)
 1433 قم  856ش4( ح   هصول اعت ام هه  السنة وال ماعة للاللكا أ 4)
 4274 قم  10ش3( المستم   على الص ي ين لل اكم 5)
 1138 قم  823ش2( نتاب الفوا م )الغيالنيا ( للب ا  6)
 651 قم  105ش7مع م الكبي  للطب انأ ( ال7)
 725 قم  111ش1( المع م الصغي  ل وا  ارمام ابن      الطب ي رك م الفالو أ اره ي 8)
 1633 قم  40ش6( الطك ا  الكب ى البن سعم 9)
 1327 قم  238ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 10)
 7575 قم  247ش6( اله ا  البن  كان 11)
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 هشام بن ُحَبْي  بن خالد بن األشعر الخزاعى حجازى.-     
 و نذ ا نذاًل مذن:  (2)وقال":لذ  صذ كة" و ن ا ابن  كان فأ اله ذا    (1)وه   يع وب بن هبأ حيكة     

 . ولم ي ن ا في     اً  (4)وهبو  اتم  (3)البطا ي 
 ال اوي ه ة. :قال الكا ت     
َهُبذذو َصذذْطٍ  َوَطاِلذذٌم ُيذذْمَعى اْرَْحذذَعَ   َوِقيذذَ : ِإن ذذُ  َهُبذذو َمْعَبذذٍم اْلَكْعِبذذأُّ   ُحَبللْيُ  ْبللُن َخاِلللٍد اْلُخزَاِعللي  -     

الن ِبذأِّ َصذل ى َّللا ُ َعَلْيذِ  َوَسذل َم  َوَقِتيذُ   اْلُطَ اِعأُّ َوَقاَل ُمَ م ُم ْبذُن ِإْسذَ اَق: ُطَنذْيُه ْبذُن َطاِلذٍم َحذِهَم اْلَفذْتَي َمذاَ 
 .(5)اْلَكْطَ اءِ 

 الحكم على إسناد الحديث
ذذِم ْبذذِن  وهم:ه مذذم بذذن م مذم  لو ذذوم م اهيذذ  فيذ   إسذنام ال ذذميت ،ذعيف؛      وَعْبذذُم الذذ  ْ َمِن ْبذُن ُمَ م 
 ُحْعَكَة.
ْسذَناِم َوَلذْم وقم هط ج ال اكم ه ا ال ذميت مذن ط  ذق هحذام بذن        بذيو قال:"َهذَ ا َ ذِميٌت َصذِ يُي اْرِ

 .(6)ُيَط َِّ اُا"
 .(7)وقال الهيهمأ:"َ َواُا الط َبَ اِنأُّ  َوِفأ ِإْسَناِمِا َ َماَعٌة َلْم هَْعِ ْفُهْم"     
  .ال يطلو ط  ق من ط ق ه ا ال ميت من العل  ال ام ة :قال الكا ت     

))))) ))))) 
َمَقِة َوِمَن ا      َمقة هْفَ، ا َقاَل: ُ ْهذم الُمِ ذ ّ »ْلَمْ،ُموِم َ ِميُت الص  َهْي َقذْم  َمذا َيْ َتِملذ  َ ذاُل « هيُّ الص 

 .(8)الَ لي  اْلمال
 (131الحديث رقم ) 

      
 
 

                                                 

  363ش12حق البن عساك  ( تا  خ مم1)
 1418 قم  433ش3( اله ا  البن  كان 2)
 2667 قم  132ش8( التا  خ الكبي  للبطا ي 3)
 227 قم  53ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 4)
  871ش2( مع فة الص اكة ربأ نعيم االصبهانأ 5)
 4274 قم  10ش3( المستم   على الص ي ين لل اكم 6)
 3310 قم  58ش6منكا الفوا م للهيهمأ ( م ما ال وا م و 7)
 320ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  8)
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 قال ارمام هبو ماوم   م  هللا:     
َهَنا ُقَتْيَكُة ْبُن َسِعيٍم  َوَ ِ  ُم ْبُن َطاِلمِ       ْمِلذأُّ  "َ م  َبْيذِ   (1)ْبِن َمْوَهٍب ال   َهَنا الل ْيذُت  َعذْن َهِبذأ ال ُّ   َقذااَل: َ ذم 

ذَمَقِة َهْفَ،ذُ ا َقذاَل:  ِ  َهيُّ الص  ُ ْهذُم اْلُمِ ذ ِّ  »َعْن َيْ َيى ْبِن َ ْعَمَ   َعْن َهِبأ ُهَ ْ َ َ   َهن ُ  َقاَل: َيا َ ُسذوَل َّللا 
 .(2)«َواْبَمْه ِكَمْن َتُعولُ 

 تخريج الحديث
وال ذاكم مذن   (4)وابذن ط  مذة مذن ط  ذق هبذأ اليذم وابذن وهذب  (3)وهط    ه مم من ط  ق   ذين     

ابن  ابن وهب  هبو اليم  طمستهم )  ين   (6)والبيه أ من ط  ق ه مم بن يونه  (5)ط  ق ابن كني 
 ه مم بن يونه( عن الليت بن سعم ك  كمهل . كني  
 0عن ي  م بن طالم ك  كمهل   (7)من ط  ق م مم بن ال سن بن قتيكة وهط    ابن  كان     
 من ط  ق عبم هللا بن  كحأ الطهعمأ ب  ام . (9)وارصبهانأ  (8)وهط    النسا أ     
 .(10)وهط    معم  بن  احم من ط  ق ال سن بن علأ ب  ام      
 .(11)وهط    الُ ميمي من ط  ق  اب  بن عبم هللا ب  ام      

 راسة رجال اإلسنادد
 هذ.126ما  سنة  هبو ال بي  المنأ  موالهم  ُمَحمَُّد بُن ُمْسِلِم بِن َتْدُرَس األسدي-     

 
 
 

                                                 

فتي ال اء وسنون الميم وفأ آط هذا الذالم  هذ ا النسذكة إلذى بلذم  مذن كذالم فلسذطين وهأ قصذبتها ي ذال لهذا  ( الَ ْملى:1)
مسذذذلمين  ونذذذان يسذذذننها  ماعذذذة مذذذن العلمذذذاء ال ملذذذة  نذذذان بهذذذا  ماعذذذة مذذذن العلمذذذاء والصذذذل اء  ونذذذان بهذذذا ال بذذذاف لل

 1818 قم  163ش6الصال ين للم اكطة بها.ارنساب للسمعانأ 
 1677 قم  123ش2( سنن هبأ ماوم   ال نا  َكاٌب ِفأ ال ُّْطَصِة ِفأ َ ِلَ  2)
 8702 قم  324ش14( مسنم ه مم 3)
 2444 قم  33ش4( ص يي ابن ط  مة 4)
 1503 قم  574ش1 اكم ( المستم   على الص ي ين لل5)
  3180 قم  126ش5( حعب اريمان للبيه أ 6)
 3346 قم  134ش8( ص يي ابن  كان 7)
 2526 قم  58ش5( سنن النسا أ   ال نا  كاب ُ ْهُم اْلُمِ  ِّ 8)
 14ش2(  لية ارولياء وطك ا  ارصفياء لألصبهانأ 9)
 2023 131ش11(  اما معم  بن  احم 10)
 1313 قم  346ش2( مسنم ال ميمي 11)
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  (5)والنسذذذا أ  (4)ويع ذذذوب بذذذن حذذذيكة  (3)وي يذذذى بذذذن معذذذين  (2)وابذذذن المذذذمينأ  (1)وه ذذذ  ابذذذن سذذذعم     
 .(8)ة"وقال ال هبأ:"ه   (7)و ن ا ابن  كان فأ اله ا   (6)والع لأ
وس   َهْ َمذم ْبذن  نبذ  َعذن هبذأ ال بيذ   ف ذال: قذم ا تملذ  النذاه  وَهُبذو ال بيذ  ه ذب إلذأ مذن هبذأ      

 .(9)وَهُبو ال بي  ليه ك  كأه سفيان رن هكا ال بي  هعلم كال ميت من  
 .(11)وقال ابن    :"صموق إال هن  يمله"  (10)وقال السا أ:"صموق"     
 لعلماء:وقم ،ع ف  كعض ا     
هي نأن ذذذ   وهذذو هبذذو ال بيذذ   سذذمع  ابذذن عيينذذة ي ذذول:  ذذمهنا هبذذو ال بيذذ   قذذال نعذذيم بذذن  مذذام:-     

 .(12)ي،عف "
عن سو م بذن عبذم الع  ذ  قذال لذأ: حذعكة تأطذ  عذن هبذأ ال بيذ  وهذو ال  وقال هحام بن عما :-     

  قذال:  هيتذ  يذ ن ويسذت  ي وقال و قاء: قل  لحعكة: مال  ت ن   ميت هبأ ال بيذ ي سن هن يصلأ" 
 .(13)فأ المي ان

وهو ه ب هلأ  وقال ابن هبأ  اتم: سأل  هبأ عن هبأ ال بي  ف ال: ُينتب  ميه  وال ي تج ك  -     
ف ذال:  وى عنذ  النذاه قلذ :   سذأل  هكذا   عذة عذن هبذأ ال بيذ  وقال: من هبى سفيان طل ة بن نافا 

 .(14)ا "قال :إنما ي تج ك ميت اله  ي تج ك ميه  
 
 

                                                 

 1575 قم  30ش6( الطك ا  الكب ى البن سعم 1)
 80 قم  87ش1( سؤاال  ابن هبأ حيكة لعلأ بن الممينأ 2)
 722 قم  137ش1( تا  خ ابن معين ) واية عهمان الما مأ( 3)
 723 قم  441ش3( ته يب الته يب البن     4)
 5602 قم  403ش26( ته يب الكمال للم ي 5)
 1502 قم  413ش1 لأ ( اله ا  للع6)
 5165 قم  351ش5( اله ا  البن  كان 7)
 5143 قم  216ش2( الكاحف لل هبأ 8)
 5602 قم  406ش26( ته يب الكمال للم ي 9)
 723 قم  443ش3( ته يب الته يب البن     10)
 6231 قم  506ش1( ت   ب الته يب البن     11)
 5602 قم  407ش26( ته يب الكمال للم ي 12)
 723 قم  441ش3يب الته يب البن     ( ته 13)
 313 قم  76ش8( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 14)
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هما ت،عيف حعكة ف ذم تع ذب  لذ  ابذن  كذان و ما قذال:"لم ينصذف مذن  ال اوي ه ة  قال الكا ت:     
 .(1)قم  في  رن من است  ا فأ الو ن لنفس  لم يست ق الت   من ه ل "

ونفذذى كذذأبأ ال بيذذ  صذذمقًا هن ي ذذمت عنذذ   وقذذال ابذذن عذذمي:" وى مالذذ  عذذن هبذذأ ال بيذذ  ه اميذذت      
وقذذال:ال هعلذذم ه ذذمًا مذذن اله ذذا  تطلذذف عذذن هبذذأ ال بيذذ  إال وقذذم  مالكذذًا ال يذذ وي إال عذذن ه ذذة مالذذ  فذذين 
 .(2)وهو فأ نفس  ه ة إال هْن  وى عن  كعض ال،عفاء فينون  ل  من  هة ال،عيف" نتب عن  

ن وهذذأ التذذأ البذذم وه (3)همذذا تمليسذذ  ف ذذم  نذذ ا ابذذن   ذذ  فذذأ الم تكذذة الهالهذذة مذذن طك ذذا  المملسذذين     
قذال ارلكذانأ و   (4) ذمهنأ هبذو ال بيذ  :السما  فأ  واية ابن  ن وي   قذالتص   كالسما   وقم ص   ك
إسذذناما صذذ يي و  الذذ  ه ذذا  نلهذذم والليذذت ال يذذ وي عذذن ابذذن ال بيذذ  إال مذذا  تعلي ذذًا علذذى هذذ ا ال ذذميت:"
 .(5)نان ص   ل  بها لسما "

 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     
 ديثالحكم على إسناد الح

  (6)ابذذن  كذذان رن  ميذذا  واتذذ  مذذن اله ذذا  وممن صذذ    مذذن العلمذذاء: إسذذنام ال ذذميت صذذ يي؛     
 .(8)وال اكم  (7)وابن ط  مة 

))))) ))))) 
َعاِء       اق ة« هَُعوُ  ِكَ  ِمْن َ ْهم الَكالء»)هذ( َوِمَن اْلَمْفُتوِ  َ ِميُت المُّ  .(9)َهِي اْلَ اَلة الح 

 (132الحديث رقم )
      

 
 
 

                                                 

 5165 قم  352ش5( اله ا  البن  كان 1)
 1623 قم  233ش7( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 2)
 101 قم  45ش1( طك ا  المملسين البن     3)
 1334 قم  763ش2ارموال البن  ن وي   (4)
 2444 قم  33ش4ابن ط  مة ( ص يي 5)
 3346 قم  134ش8( ص يي ابن  كان 6)
 2444 قم  33ش4( ص يي ابن ط  مة 7)
 1503 قم  574ش1( المستم   على الص ي ين لل اكم 8)
 320ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  9)
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 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهَنا ُسْفَياُن  َعْن ُسَمأٍّ       ٌم  َ م  َهَنا ُمَسم    َعذْن َهِبذأ ُهَ ْ ذَ َ   َعذِن الن ِبذأِّ َصذل ى (2)  َعْن َهِبذأ َصذاِليٍ (1)"َ م 

ِ ِمْن َ ْهِم الَكالَ »هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َقاَل:  ُ وا ِكا   َ اِء  َوُسوِء الَ َ،اِء  َوَحَماَتِة اَرْعَماءِ َتَعو   .(3)«ِء  َوَمَ ِ  الح 
 تخريج الحديث

 .(4)هط    مسلم من ط  ق َعْمٌ و الن اِقُم  َوُ َهْيُ  ْبُن َ ْ ٍب عن سفيان بن عيينة ك  بن وا     
 دراسة رجال اإلسناد

 .(5).سك   ت  مت سفيان بن عيينة بن أبي عمران-     
 والطالصة في  هن : ه ة.     
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-    

))))) ))))) 
ُيَ ذاُل ُ ِهذَم ال ُ ذ  « َوالن ذاُه ِفذأ َ ذْيو الُعْسذ   ُمْ ِهذُمون ُمْعِسذ ون »َوَ ِميُت ُعْهَماَن َ ِ،َأ َّللا ُ َعْنُ       

ذا َهْ َهذم َفُهذَو ُمْ ِهذم كالَكْسذ : َفُهَو َمْ ُهوم: ِإَ ا َوَ م َمَح  ة. وُ ِهَم الن ذاُه فُهذم َمْ ُهذو  ُمون: ِإَ ا هْ ذَمُبوا. َفَأم 
ي  َفْوَق طاَقتها. وَ ُ   ُمْ ِهذ م: ِإَ ا َفَمْعَناُا ُ و َ ْهم وَمَح  ة  َوُهَو ِمْن َهْ َهَم ماب ت  ِإَ ا َ َم  َعَلْيَها ِفأ الس 

ْلَ اِل ِفأ قل ة اْلمذال. وُهْ ِهذَم َفُهذَو ُمْ َهذم ِكذاْلَفْتِي:َهْي َهن ذُ  هُوقذَا َناَن َ ا َماك ة َ،عيفة ِمَن الت َعب. َفاْسَتَعاَ ُا لِ 
 .(6)ِفأ الَ ْهم: المَح  ة

 (133الحديث رقم )
 قال ارمام الت م ي   م  هللا:     
ِ ْبنُ       ِ ْبُن َعْبِم ال  ْ َمِن َقاَل: َهْطَبَ َنا َعْبُم َّللا  َهَنا َعْبُم َّللا  ِ َقالَ  (7)َ ْعَفٍ  ال  قِّأُّ  "َ م  َهَنا ُعَبْيُم َّللا   ْبنُ : َ م 

                                                 

 2635 قم  256ش1البن      ( سمأ مولى هبأ كن  بن عبم ال  من بن ال ا ت بن هحام.ت   ب الته يب1)
 1841 قم  203ش1(  نوان هبو صالي السمان ال  ا  الممنأ. ت   ب الته يب البن     2)
َ اِء  َوُسوِء الَ َ،اِء 3) ِ ِمْن َمَ ِ  الح  َ  ِكا    6616 قم  126ش8( ص يي البطا ي   ال م  َكاُب َمْن َتَعو 
َ اِء َوَغْيِ ِا ( ص يي مسلم   ال ن  والمعاء والتوكة و 4) ِ  ِمْن ُسوِء اْلَ َ،اِء َوَمَ ِ  الح   2080ش4االستغفا  َكاٌب ِفأ الت َعوُّ

 2707 قم 
 (3( فأ ال ميت  قم )5)
 320ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  6)
لذذى طذذ ف الفذذ ا  محذذهو   مذذن كفذذتي الذذ اء وفذذأ آط هذذا ال ذذاف المحذذمم   هذذ ا النسذذكة إلذذى ال قذذة وهذذأ بلذذم  ع ( الَ ّقذذى:7)

نما سمي  ال قة رنها على حط الف ا   ونذ  ه ض تكذون علذى الحذط فهذأ تسذمى ال قذة  ولهذ ا قيذ  لكسذتان  ال       وا 
 قذذذم  156ش6الطليفذذة علذذى حذذط الم لذذة ال قذذة  طذذ ج منهذذا  ماعذذة نهيذذ   مذذن العلمذذاء فذذأ نذذ  فن.ارنسذذاب للسذذمعانأ 

1807 
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ذذَلِمأِّ   ذذا (1)َعْمذذٍ و  َعذذْن َ ْ ذذٍم ُهذذَو اْبذذُن َهِبذذأ ُهَنْيَسذذَة  َعذذْن َهِبذذأ ِإْسذذَ اَق  َعذذْن َهِبذذأ َعْبذذِم الذذ  ْ َمِن السُّ   َقذذاَل: َلم 
ِ َهْ  َتْعَلُموَن َهن  ِ َ اءَ  ُ ِصَ  ُعْهَماُن  َهْحَ َف َعَلْيِهْم َفْوَق َماِ ِا  ُهم   ِ يَن اْنَتَفَض َقذاَل  (2)َقاَل: ُهَ نُِّ ُنْم ِكا  

ِ َصذذل ى َّللا ُ َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم:  يٌق َهْو َحذذِهيمٌ »َ ُسذذوُل َّللا  َقذذاُلوا: َنَعذذْم. « اْهُبذذْ  ِ ذذَ اُء َفَلذذْيَه َعَلْيذذَ  ِإال  َنِبذذأٌّ َهْو ِصذذمِّ
ذُ ُنمْ  ِ َصذل ى َّللا ُ َعَلْيذِ  َوَسذل َم َقذاَل ِفذأ َ ذْيِو الُعْسذَ ِ :  َقذاَل: ُهَ نِّ ِ َهذْ  َتْعَلُمذوَن َهن  َ ُسذوَل َّللا  َمذْن ُيْنِفذذُق »ِكذا  
ذْ ُ  َ ِلذَ  الَ ذْيَوا َقذاُلوا: َنَعذْم. هُذم  َقذاَل ُهَ نِّذ ُ « َنَفَ ًة ُمَتَ ب َلذةً  ِ َهذْ    َوالن ذاُه ُمْ َهذُموَن ُمْعِسذُ وَن َفَ ه  ُنْم ِكذا  

ذذِبيِ ا  (3)َتْعَلُمذذوَن َهن  ُ وَمذذةَ  َلذذْم َيُنذذْن َيْحذذَ ُب ِمْنَهذذا َهَ ذذٌم ِإال  ِبذذَهَمٍن َفاْبَتْعُتَهذذا َفَ َعْلُتَهذذا ِلْلَغِنذذأِّ َوالَفِ يذذِ  َواْبذذِن الس 
َمها"  .(4)َقاُلوا: الل ُهم   َنَعْم  َوَهْحَياَء َعم 

 تخريج الحديث
هالهذذتهم مذذن ط  ذذق هبذذأ نصذذ  التما )عبذذم هللا بذذن  (7)والاللكذذا أ  (6)وابذذن  كذذان  (5)مذذمهط  ذذ  ه      

 عن عبيم هللا بن عم و ك  كمهل . عبم الع    ال حي ي(
   نالهمذا(9)والطب انذأ مذن ط  ذق   ذم بذن هبذأ هنيسذة  (8)وهط    اآل  ي من ط  ق العالء ال قذأ     

 عبيم هللا بن عم و ك  كمهل .  م بن هبأ هنيسة( عن و  )العالء ال قأ 

                                                 

 3271 قم  233ش1ة.ت   ب الته يب البن     ( عبم هللا بن  بيب بن  بيع1)
ة  نان َ ُسْول هللا َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسذل َم يتعبذم فيذ  قبذ  هن يأتيذ  الذو أ.  (  َ اَء:2) ِكَنْسِ  ال اء وكالمم:  ب    اء كَمن 

 251 قم  330ش1ارماكن هو ما اتفق لفظ  وافت ق مسماا من ارمننة ربأ كن  م مم الهممانأ 
هأ فأ ع يق الممينة   وي عن النبذأ  صذلى هللا عليذ  وسذلم  ل اء  وسنون الواو  وفتي الميم: ك،م ا ( ِبْ ُ  ُ وَمَة:3)

وهأ التأ احت اها عهمان بن عّفان فتصمق بها   -153ش1تا  خ الممينة البن حكة -هن  قال: نعم ال ليب قليب الم نأ 
هللا عليذ  وسذلم  هنذ  قذال: نعذذم ال فيذ   فيذ  الم نذأ  يعنذأ  ومذذة  و وي عذن موسذى بذن طل ذة عذن  سذذول هللا  صذلى 

فلمذذا سذذما عهمذذان  لذذ  ابتذذا  نصذذفها كما ذذة كنذذ   وتصذذمق بهذذا علذذى المسذذلمين ف عذذ  النذذاه يسذذت ون منهذذا  فلمذذا  هى 
و  صا بها هن قم امتنا من  ما نان يصيب منها كاعها من عهمان كحأء يسي   فتصذمق بهذا نلهذا.مع م البلذمان ليذاق

 233ش1ال موي 
  ومن هذ ا ارحذياء 3633 قم  625ش5( سنن الت م ي   المناقب عن  سول هللا كاب فأ مناقب ُعْهَماَن ْبِن َعف اَن 4)

هي،ا:هن    ،أ هللا عن  احت ى توسعة المس م النبوي فأ عهم النبأ صلى هللا علي  وسلم  وهن النبذأ صذلى هللا عليذ  
نبذأ صذلى هللا عليذ  وسذلم كذايا عنذ  فذأ بيعذة ال ،ذوان ومنها هن ذ   فيذق النبذأ صذلى هللا عليذ  وسلم  و    ابنتي  وهن ال

 408ش5وسلم فأ ال نة وغي ها  ن ها ابن     فأ فتي الكا ي 
 843 قم  516ش1( ف،ا   الص اكة ر مم بن  نب  5)
 6316 قم  348ش15( ص يي ابن  كان 6)
 2565 قم  1428ش7عة للاللكا أ ( ح   هصول اعت ام هه  السنة وال ما7)
 1451 قم  1372ش4( الح  عة لْل  ي 8)
 1170 قم  33ش2( المع م اروسط للطب انأ 9)
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  .(1)وهط    النسا أ من ط  ق همامة بن   ن ال حي ي بن وا     
 دراسة رجال اإلسناد

قِ ي  -       هذ.220ما  سنة  هبو عبم ال  من ال  حأ   عبد هللا بن جعفر بن غيالن الرَّ
   (2)ل:"ليه ك  كأه قب  هن يتغي وممن اتهم  ب ل  النسا أ قا وهو ه ة  إال هن   اتهم كاالطتالف      

 .(3)وقال ابن  كان:"َولم ينن اْطِتاَلط  اطتالطًا َفاِ حًا َ ت ى َناَن اَل يم ى َما يط ج ِمْنُ  "
  (4)وحذتان بينهمذا اً وليه اطتالطذ والظاه  من هقوال العلماء هن   تغيي   ال اوي ه ة  :قال الكا ت     

 هو ال ي،  ناالطتالف. و  نما وال يسلم ه م من التغيي  
هبذذذو وهذذذب ال ذذذ  ي ال قأ مذذذا  سذذذنة  ارسذذذمي مذذذوالهم عبيلللد هللا بلللن عملللرو بلللن أبلللي الوليلللد -     
 هذ.180
و بمذذا  ه ذذة صذذموقًا نهيذذ  ال ذذميت  وقذذم َنسذذب إليذذ  ابذذن سذذعم ا تمذذال الططذذأ قال:"نذذان وهذذو ه ذذة       
 ذذ  قذذال فذذأ الت   ب:"ه ذذة ف يذذ   بمذذا وقذذم انفذذ م بذذ ل  مون العلمذذاء وتاكعذذ  فذذأ  لذذ  ابذذن    (5)هططذذأ"
وه ا الوهم هو الططأ ال ي،  فأ ه ة ال اوي رن  ال يسذلم  ما هن  غالب العلماء على توهي     (6)وهم"

 من  ه م.
 نذوفأ ارصذ  غنذوي مذذوالهم  (7)هبذو هسذامة ال هذاوي  واسذم    ذذم ال ذ  ي   زيلد بلن أبلي أنيسلة-     

 هذ.125ما  سنة 
   (11)ويع وب بن سفيان  (10)ابن معينو   (9)وابن سعم  (8)بن عبم هللا اَرْوِميوعم و وه        

 
 

                                                 

 3608 قم  235ش6( سنن النسا أ   ار كاه كاب وقف المسا م 1)
 24 قم  61ش1( المطتلطين للعال أ 2)
 13830 قم  352ش8( اله ا  البن  كان 3)
 136( ص 63بين االطتالف والتغي  انظ   ميت  قم )( سبق وهن تم التف  ق 4)
 3373 قم  336ش7( الطك ا  الكب ى البن سعم 5)
 4327 قم  373ش1( ت   ب الته يب البن     6)
كفذذتي الذذ اء والهذذاء وفذذأ آط هذذا الذذواو  منسذذوب إلذذى قبيلذذة  هذذاء وهذذو كطذذن مذذن الذذيمن مذذن م  ج.ارنسذذاب  ( الَ َهذذاِوى:7)

 1844 قم  202ش6للسمعانأ 
 723 قم  338ش3( ته يب الته يب البن     8)
 3358 قم  334ش7( الطك ا  الكب ى البن سعم 9)
 5034 قم  411ش4( تا  خ ابن معين ) واية المو ي( 10)
 723 قم  338ش3( ته يب الته يب البن     11)
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 .(3)و ن  ابن طلفون هن  ال هلأ وابن نمي  والب قأ وه وا  (2)و ن ا ابن  كان فأ اله ا   (1)والع لأ
 .(5)وقال النسا أ:"ليه ك  كأه"  (4)وقال ابن    :"ه ة ل  هف ام"     
وهن  فيهذذا  يذذ  ارمذذام ه مم ف ذذم  نذذى الع يلذذأ عذذن ه مذذم هن ذذ  قال: ميهذذ   سذذن م ذذا ب وقذذم تكل ذذم ف     

  وقذال صذالي (7)وقذال الم و ي:"سذألت  عنذ  ف ذ    يذما  (6)كعض النن   وهذو علذى  لذ   سذن ال ذميت
 .(8)وليه هو ب ا "

 هف امًا سوى ابن    . ولم ي   ه م من العلماء كأن ل  ال ا ي فأ ال اوي هن   ه ة  :قال الكا ت     
بيعي-       هذ.128ما  سنة   عمرو بن عبد هللا أبو إسحاق السَّ
 .(9) قال يع وب الفسوي: قال كعض هه  العلم: نان قم اطتلط  إال هن  ُ مأ كاالطتالف  وهو ه ة     
م ما وقال ي يى بن معين: سمع   ميم ال ؤاسأ ي ول: إنما سما ابن عيينة من هبأ إس اق كع     
 .(10)اطتلط
ونذذذذ ل  قذذذذال هبذذذذو   عذذذذة فذذذذأ هبذذذذأ طيهمذذذذة  هيذذذذ  بذذذذن معاوية:هن ذذذذ  سذذذذما مذذذذن هبذذذذأ إسذذذذ اق كعذذذذم      

 .(11)االطتالف
رن اطتالطذذذ  يسذذذي  قذذذال الذذذ هبأ عنذذذ :"من ه مذذذة  الذذذ اوي ه ذذذة وال ي،ذذذ ا اطتالطذذذ ؛ :قذذال الكا ذذذت     

 .(12)التاكعين كالكوفة وههكاتهم إال هن   حاخ ونسى ولم يطتلط
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

 الحكم على إسناد الحديث
                                                 

 482 قم  170ش1( اله ا  للع لأ 1)
 7888 قم  315ش6( اله ا  البن  كان 2)
 723 قم  338ش3الته يب البن     ( ته يب 3)
 2118 قم  222ش1( ت   ب الته يب البن     4)
 22 قم  83ش6( سي  هعالم النكالء لل هبأ 5)
 513 قم  74ش2( ال،عفاء الكبي  للع يلأ 6)
ويستعم  الن ام ه ا ارسلوب من ال    فأ  ذ   ال،ذعفاء المعذ وفين كحذأء مذن  يعنأ هن  ،عيف  ( ت     اليم:7)
مذذن كذذاب نسذذو ال ذذ   هلطفذذ  فال ينط ذذون وينتفذذون كارحا  .الحذذ   والتعليذذ  رلفذذاظ ال ذذ   والتعذذمي   ف،ذذ  والمذذ وء  ال

 26ليوسف م مم صميق ص 
 111 قم  65ش1( العل  ومع فة ال  ال لإلمام ه مم 8)
 6333 قم  270ش3( مي ان االعتمال لل هبأ 9)
 35 قم  33ش1( المطتلطين للعال أ  10)
 35 قم  33ش1تلطين للعال أ  ( المط11)
 6333 قم  270ش3( مي ان االعتمال لل هبأ 12)



274 
 

وممذذذذن صذذذ    مذذذذن العلمذذذاء الت مذذذذ ي  رن  ميذذذا  واتذذذذ  مذذذن اله ذذذا   إسذذذنام ال ذذذميت صذذذذ يي؛     
 .(1)وارلكانأ

))))) ))))) 
َ ها.ُيَ ذاُل َ َهذَم َهْي َمَفَعهذا وَ فَ « ِإَ ا َ لذَه َبذْين حذَعبها ارْ َبذا هُذم  َ َهذَمَها»)ه( َوِفأ َ ِميِت الُغْسذ       

 .(2)ال ُ   ِفأ اْرَْمِ : ِإَ ا َ م  ِفيِ  َوَكاَلغَ 
 (134الحديث رقم ) 

 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهَنا َهُبو ُنَعْيمٍ       َهَنا ِهَحاٌم    وَ م  َهَنا ُمَعاُ  ْبُن َفَ،اَلَة  َقاَل: َ م    َعذِن (4)  َعْن ِهَحذاٍم  َعذْن َقتَذاَم َ (3)"َ م 

ِإَ ا َ َلذَه َبذْيَن ُحذَعِبَها »  َعْن َهِبأ ُهَ ْ َ َ  َعِن الن ِبأِّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسذل َم َقذاَل: (5)الَ َسِن  َعْن َهِبأ َ اِفاٍ 
 .(6)«اَرْ َبِا  ُهم  َ َهَمَها َفَ ْم َوَ َب الَغْس ُ 

 تخريج الحديث
" كذذ  كمهلذذ    (7)مهط  ذذ  مسذذلم مذذن ط  ذذق معذذا  بذذن هحذذا      ْسذذُتَواِ أُّ ونذذ ل  مذذن  عذذن هبيذذ  "ِهَحذذاٌم الم 

ن لم ُين ل".  (8)ط  ق مط  بن طهمان  عن ال سن الكص ي ك  ب  ام "وا 
 دراسة رجال اإلسناد

 .(9).سك   ت  مت ِهَشاُم بُن َأِبي َعْبِد هللِا َسْنَبٍر الَبْصِري  -     
 ه ة. والطالصة في  هن :     
 .(10)واسم هبي  يسا .سك   ت  مت  ن بن أبي الحسن البصري الحس -     
 ه ة. والطالصة في  هن :     
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-    

                                                 

 3633 قم  625ش5( سنن الت م ي   المناقب عن  سول هللا كاب فأ مناقب ُعْهَماَن ْبِن َعف اَن 1)
 320ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  2)
 5401 قم  446ش1   ( الف،  بن منين الكوفأ.ت   ب الته يب البن  3)
 5518 قم  453ش1( قتام  بن معامة بن قتام  ت   ب الته يب البن     4)
 848 قم  472ش10( نفيا بن َ افا َهُبو َ افا اْلممِنأ اْلَكْصِ ّي الصايغ.ته يب الته يب البن     5)
 231 قم  66ش1( ص يي البطا ي   الغس  َكاٌب: ِإَ ا الَتَ ى الِطَتاَناِن 6)
 348 قم  271ش1ص يي مسلم   ال يض  َكاُب َنْسِخ اْلَماُء ِمَن اْلَماِء َوُوُ وِب اْلُغْسِ  ِكاْلِتَ اِء اْلِطَتاَنْيِن ( 7)
 348 قم  271ش1( ص يي مسلم   ال يض  َكاُب َنْسِخ اْلَماُء ِمَن اْلَماِء َوُوُ وِب اْلُغْسِ  ِكاْلِتَ اِء اْلِطَتاَنْيِن 8)
 (104( ت    ميت  قم )9)
 (23( فأ  ميت  قم )10)
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َهْي اَل هحقُّ َعَلْيَ  وهُ مُّ  « فو هللا اَل َهْ َهُم  اليوَم ِكَحأء هَطْ َت  ِ  ِ »َوِفأ َ ِميِت ارْق   وارب ص      
َنا ِ  ِفأ َحْأٍء َتأُط ا ِمنْ  ِ َتَعاَلى. َوِقيَ : الَ ْهم ِمْن َهْسَماِء النِّ  .(1)َماِلأ ِ  

 (135الحديث رقم )
 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهَنا ِإْسَ اُق ْبُن َعْبِم َّللا ِ       َهَنا َهم اٌم  َ م  َهَنا َعْمُ و ْبُن َعاِصٍم  َ م  َهِنأ َهْ َمُم ْبُن ِإْسَ اَق  َ م    َقاَل: "َ م 

هَذذُ : َهن ذذُ  َسذذِمَا الن ِبذذأ  َصذذل ى هللُا  َهِنأ َعْبذذُم الذذ  ْ َمِن ْبذذُن َهِبذذأ َعْمذذَ َ   َهن  َهَكذذا ُهَ ْ ذذَ َ   َ م  َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم    َ ذذم 
َهِنأ ُمَ م مٌ  ِ ْبُن َ َ اٍء  َهْطَبَ َنا َهم اٌم  َعذْن إِ (2)وَ م  َهَنا َعْبُم َّللا  ِ  َقذاَل: َهْطَبَ ِنذأ َعْبذُم   َ م  ْسذَ اَق ْبذِن َعْبذِم َّللا 

ِ َصذل   َهُ : َهن ُ  َسذِمَا َ ُسذوَل َّللا  ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم  ال  ْ َمِن ْبُن َهِبأ َعْمَ َ   َهن  َهَكا ُهَ ْ َ َ  َ ِ،َأ َّللا ُ َعْنُ   َ م 
ِ َعذذذ   َوَ ذذذ   َهْن َيْبَتِلذذذَيُهْم  َفَكَعذذذَت ِإَلذذذْيِهْم َيُ ذذذوُل:"ِإن  َهاَلهَذذذًة ِفذذذأ َبِنذذذأ ِإْسذذذَ اِ ي َ  : َهْبذذذَ َص َوَهْقذذذَ َ  َوهَْعَمذذذى  َبذذذَما ِ  

ِ  َفَ ذاَل َهْمِسذْ  َماَلذَ   …" َمَلًكا  ِ اَل َهْ َهُمَ  الَيْوَم ِكَحْأٍء َهَطْ تَذُ  ِ   و ن   ميهًا مطواًل إلى هن قال"..َفَوَّللا 
 .(3)ْم  َفَ ْم َ ِ،َأ َّللا ُ َعْنَ   َوَسِطَط َعَلى َصاِ َبْيَ  "َفِين َما اْبُتِليتُ 

 تخريج الحديث
 عن همام بن ي يى ك  بن وا.  (4)هط    مسلم من ط  ق حيكان بن ف وخ     

 دراسة رجال اإلسناد
 هذ.242ما  سنة   (5)  َهُبو إس اق البطا ي الُسْ ما ي َأْحَمد بن إسحاق السلمي المطوعي-     
 .(6)وقال ال هبأ عن :"ه ة"  ن ا ابن  كان فأ اله ا       
 .(7)وقال ابن    :"صموق"     
 وال هبأ. وقم وه   ابن  كان  ال اوي ه ة فهو من حيوخ البطا ي  قال الكا ت:     
 هذ.165ما  سنة  و َعْبِم هللِا َهُبو َكْنٍ   َو قي  َهبُ  َهمَّاُم بُن َيْحَيى بِن ِدْيَناٍر الَعْوِذي  الُمَحلِ ِمي  -     
 .(8)وهو ه ة  بما وهم     

                                                 

 320ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  1)
 6387 قم  512ش1( م مم بن ي يى بن عبم هللا.ت   ب الته يب البن     2)
 3464 قم  171ش4( ص يي البطا ي   ه اميت ارنبياء َ ِميُت َهْبَ َص  َوهَْعَمى  َوَهْقَ َ  ِفأ َبِنأ ِإْسَ اِ يَ  3)
 2364 قم  2275ش4( ص يي مسلم   ال هم وال قا ق 4)
ك،م السين المهملة والمذيم المفتو ذة وارلذف بذين الذ اءين  هذ ا النسذكة إلذى ق  ذة مذن قذ ى بطذا ى ي ذال  ( الُس ما ى:5)

 2080 قم  125ش7لها س ما ى.ارنساب للسمعانأ 
 22 قم  37ش13( سي  هعالم النكالء لل هبأ 6)
 6 قم  77ش1يب البن     ( ت   ب الته 7)
 7313 قم  574ش1( ت   ب الته يب البن     8)
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 ال ا ي فأ ال اوي هن  ه ة. :قال الكا ت     
 هذ.220وقي   هذ 213ما  سنة  عبد هللا بن َرَجاء الُغَداني َأُبو َعْمرو اْلَبْصِري  -     
 .(3)و ن ا ابن  كان فأ اله ا   (2)ويع وب بن سفيان  (1)وه   هبو  اتم     
 وقم هن ل  كعض العلماء عن م  ة اله ة:     
وقذذذال مذذذ  :" نهيذذذ  التصذذذ يف ولذذذيه كذذذ    (4)قذذذال ابذذذن معذذذين :"نذذذان حذذذيطًا صذذذموقًا ال كذذذأه كذذذ "-     
 .(5)كأه"
 .(6)وقال عم و بن علأ:"صموق نهي  الغلط والتص يف ليه ك  ة"-     
 .(7)وقال الع لأ:"صموق"-     
 .(8)س   هبو   عة عن  ف ع  يهنأ علي  وقال: سن ال ميت عن إس ا ي "وقال ابن هبأ  اتم:"-     
 .(9)وقال النسا أ:"عبم هللا بن   اء المنأ والكص ي ليه بهما كأه"-     
 .(10)وقال ابن     فأ الت   ب:"صموق يهم قلياًل"-     
 ي طمسذذذة عحذذذ  وقذذذم  وى عنذذذ  البطذذذا الذذذ اوي ه ذذذة  ف ذذذم وه ذذذ  عذذذمم مذذذن العلمذذذاء  :قلللال الباحلللث     
 عم و بن عاصم وهو ه ة  ية عن همام بن ي يىوقم تاكع  فأ ال او   (11) ميهاً 
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-    

***** ***** 
ْلكة. َوِقيَ :ال ِتأ اَل َنَكذ« َهن ُ  َصل ى َّللا  َعَلْيِ  َوَسل َم نَ َل كأ ٍض َ َهام»)هذ( َوِفيِ        ا  ِهَأ ِكاْلَفْتِي: الصُّ
 .(12)ِبَها

                                                 

 255 قم  55ش5( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 1)
 363 قم  210ش5( ته يب الته يب البن     2)
 13832 قم  352ش8( اله ا  البن  كان 3)
 652 قم  181ش1( تا  خ ابن معين ) واية عهمان الما مأ( 4)
 363 قم  210ش5ته يب البن     ( ته يب ال5)
 363 قم  210ش5( ته يب الته يب البن     6)
 807 قم  256ش1( اله ا  للع لأ 7)
 255 قم  55ش5( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 8)
 3262 قم  433ش14( ته يب الكمال للم ي 9)
 3312 قم  302ش1( ت   ب الته يب البن     10)
 363 قم  210ش5( ته يب الته يب البن     11)
 320ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  12)
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 (136الحديث رقم )
 لم أعثر له على تخريج.قال الباحث:     

))))) ))))) 
          وَنَحذُفوا  ُ وا كَمَعاِصذيهم  وهْظَهُ وهذا ُهذم ال ذِ يَن َ ذاهَ « ن ُّ هم تأ ُمَعذاًفى ِإال  الُمَ ذاِهِ  ن»)ه( َوِفيِ       

 .(1)هون ِكِ . ُي ال َ َهَ   وَهْ َه   وَ اَه َ َما َسَت  َّللا ُ َعَلْيِهْم ِمْنها َفَيَت م  
 (137الحديث رقم )

 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهَنا ِإْبذذَ اِهيُم ْبذذُن َسذذْعٍم  َعذذِن اْبذذِن َهِطذذأ اْبذذِن ِحذذَهاٍب  َعذذِن ا      ِ  َ ذذم  َهَنا َعْبذذُم الَعِ  ذذِ  ْبذذُن َعْبذذِم َّللا  ْبذذِن "َ ذذم 

ِ َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم  ِحَهاٍب  َعْن َساِلمِ  ِ  َقاَل: َسِمْعُ  َهَكا ُهَ ْ ذَ َ   َيُ ذوُل: َسذِمْعُ  َ ُسذوَل َّللا  ْبِن َعْبِم َّللا 
ن  ِمَن الُمَ اَهَ ِ  َهْن َيْعَمَ  ال  ُ ُ  ِكالل ْيِ  َعَمذاًل  ُيْصذِكَي َوَقذْم   هُذم  َيُ وُل:"ُن ُّ ُهم ِتأ ُمَعاًفى ِإال  الُمَ اِهِ  َن  َواِ 
ِكُي َيْنِحذُف ِسذْتَ  َسَتَ ُا َّللا ُ َعَلْيِ   َفَيُ وَل: َيذا ُفذاَلُن  َعِمْلذُ  الَكاِ َ ذَة َنذَ ا َوَنذَ ا  َوَقذْم َكذاَ  َيْسذُتُ ُا َ بُّذُ   َوُيْصذ

ِ َعْنُ  "  .(2)َّللا 
 تخريج الحديث

 هللا بن مسلم ك  بن وا. عن م مم بن عبم  (3)هط    مسلم من ط  ق يع وب بن إب اهيم     
 دراسة رجال اإلسناد

مذا   هبذو عبذم هللا المذمنأ بذن هطذأ ال هذ ي   محمد بن عبد هللا بلن مسللم بلن شلهاب الزهلري -     
 هذ.157سنة 
 .(5)وال هبأ  (4)هبو ماوم من العلماء: وه       
  (6)وقال الواقمي:"نان نهي  ال ميت صال ًا"     
 .(7)اَن ُمَ م ٌم َنِهيَ  اْلَ ِميِت َصاِلً ا"وقال ابن سعم:" نَ      

                                                 

 321ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  1)
 6063 قم  20ش8( ص يي البطا ي   اآلماب َكاُب َسْتِ  الُمْؤِمِن َعَلى َنْفِسِ  2)
ْنَساِن ِسْتَ  َنْفِسِ  ( ص يي مسلم   ال هم وال قا ق َكاُب الن ْهِأ َعْن َهْتِ  3)  2330 قم  2231ش4اْرِ
 3873 قم  503ش2( الت فة اللطيفة فأ تا  خ الممينة الح  فة للسطاوي 4)
 73 قم  137ش7( سي  هعالم النكالء لل هبأ 5)
 460 قم  280ش3( ته يب الته يب البن     6)
 385 قم  453ش1( الطك ا  الكب ى البن سعم 7)
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ذذا ابذذن معذذين ف ذذال:" ابذذن هطذذأ ال هذذ ي ه ذذب إلذذأ مذذن ابذذن إسذذ اق فذذأ ال هذذ ي"        وقذذال مذذ  :" (1)هم 
وقذذذذال مذذذذ  :" ،ذذذذعيف ال ي ذذذذتج  (4)وقذذذذال م  :"،ذذذذعيف"  (3)وقذذذذال مذذذذ  :ليه بذذذذ ا  ال ذذذذوي"  (2)صذذذذالي"
 .(5)ك ميه 
 .(7)  وقال م  :"صالي ال ميت"(6)وقال ه مم:" ال كأه ك "    
ف علذ  مذن الطك ذة الهانيذة مذن هصذ اب ال هذ ي مذا هسذامة بذن   ذم  (8)وهما م مم بن ي يى الذ ُّْهلأ    

وهذؤالء نلهذم فذأ  ذال ال،ذعف واال،ذط اب" وقال هي،ذا:" إ ا  قذال:  وابن إس اق وابن هويذه وفلذيي 
الطك ذذة ارولذذى  قذذال: وقذذم  وى ابذذن هطذذأ اطتلذذف هصذذ اب الطك ذذة الهانيذذة نذذان المفذذ   إلذذى هصذذ اب 

ال هذذ ي هالهذذة ه اميذذت لذذم ن ذذم لهذذا هصذذاًل فذذ ن   ميهذذ  عذذن عمذذ  عذذن سذذالم عذذن هبذذأ ه  ذذ    فعذذ  "نذذ  
همتذذأ معذذافى إال الم ذذاه ون" وكذذ  عذذن هبذذأ ه  ذذ   قولذذ  "إ ا ططذذب نذذ  مذذا هذذو آ  ق  ذذب ال ذذميت"  

نذان هبذأ يأكذ  كنفذ  ف لذ : لذو هكلذ  بذهالت والهالت  ميه  عن ام هت  هم ال  اج بن  ال ه ي "قال : 
 .(9)هصاكا قال إن النبأ صلى هللا علي  وسلم نان يأك  كنف  نلها"

 .(11)  و،ع ف  الع يلأ(10)وقال السا أ:"صموق تف م عن عم  كأ اميت لم يتاكا عليها"     
َواَيذذا  َوُ َطذذالف ِفيَمذذا وقذذال ابذذن  كذذان:" َنذذاَن َ ِميء اْلِ ْفذذظ نهيذذ  اْلذذَوهم يططذذىء َعذذن َعمذذ  ِفذذ      أ ال ِّ

 .(12)ي وي َعن اْرَْهَكا  َفاَل َيُ و  ااِلْ ِتَ اج ِكِ  ِإَ ا اْنَف م"
 

                                                 

 5375 قم  556ش25م ي ( ته يب الكمال لل1)
 6575 قم  35ش54( تا  خ ممحق البن عساك  2)
 5375 قم  556ش25( ته يب الكمال للم ي 3)
 518 قم  651ش2( التعمي  والت   ي للكا أ 4)
 1643 قم  88ش4( ال،عفاء الكبي  للع يلأ 5)
 1653 قم  304ش7( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 6)
 6575 قم  33ش54 ( تا  خ ممحق البن عساك 7)
موالهم  النيسابو ّى  هبو عبم هللا: من  فاظ ال ذميت  ه ذة من ههذ  نيسذابو .  ( م مم بن ي يى بن عبم هللا ال هلأ 8)

      لة واسعة ف ا  كغمام والكص   وغي هما  فأ طلب ال ميت. واحته   و وى عنذ  البطذا ي ه بعذة وهالهذين  ذميهًا. 
سذذان. واعتنذذى ك ذذميت ال هذذ ي فصذذنف  وسذذماا )ال ه  ذذا ( فذذأ م لذذمين.ارعالم لل  نلذذأ انتهذذ  إليذذ  محذذيطة العلذذم بط ا

 135ش7
 460 قم  273ش3( ته يب الته يب البن     9)
 460 قم  280ش3( ته يب الته يب البن     10)
 1643 قم  88ش4( ال،عفاء الكبي  للع يلأ 11)
 324 قم  243ش2( الم  و ين البن  كان 12)
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 . (1):"صموق ل  هوهام"وقال ابن         
فالبذذن معذذين فيذذ  هكهذذ  مذذن قذذول بذذين  همذذا ت،ذذعيف ابذذن معذذين لذذ   الذذ اوي صذذموق  :قذذال الكا ذذت    

 الت،عيف والت سين.
وهأ التذأ  واهذا  ،ع ف  ر   ار اميت الهالهة التأ  ن ها م مم بن ي يى  ن ،ع ف  وغالب م     

 ووا لذذ  ه اميذذت عذذن عمذذ  فلذذو  (3) ومسذذلماً  (2)عذذن عمذذ  ولذذم يتاكعذذ  فيهذذا ه ذذم  ومذذا هذذ ا فذذين البطذذا ي 
َ ذذٌة  واَل َ َهْيذذُ  َلذذُ  َ ذذِميًها نانذذ  ،ذذعيفة مذذا  واهذذا  قذذال ابذذن عذذمي:" َوَلذذْم َهَ  ِكَ ِميِهذذِ  َكْأًسذذا ِإَ ا َ َوى َعْنذذُ  هِ 

 .(4)ُمْنَنً ا َفَأْ ُنُ ُا ِإَ ا َ َوى َعْنُ  ِهَ ة"ٌ 
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

***** ***** 
 َهْي َصاِ َب َ ْه  و ْفٍا لَصْوت .« َهن ُ  َناَن  ُ اًل ُمْ ِه اً »َوِفأ َ ِميِت ُعَمَ  َ ِ،َأ َّللا ُ َعْنُ       

ذو . َوَقذاَل ُيَ اُل:  َ  َهَ  ِكاْلَ ْوِل: ِإَ ا َ َفَا ِكِ  َصْوَت  َفُهَو َ ِهي . وَهْ َه  َفُهَو ُمْ ِه : ِإَ ا ُعذ َف كِحذّم  الص 
 :  .(5)« ُ   ِمْ َه  ِكَنْسِ  اْلِميِم: ِإَ ا َناَن ِمْن َعاَمِت  َهْن َيْ َهَ  ِكَناَلِم ِ »اْلَ ْوَهِ يُّ

 (138الحديث رقم )
 مام هبو ماوم   م  هللا:قال ار     
ذِم ْبذذِن ِإْسذَ اَق        ذُم ْبذذُن َسذَلَمَة  َعذْن ُمَ م  َهَنا ُمَ م  ذذٍم النَُّفْيِلذأُّ  َ ذم  ِ ْبذُن ُمَ م  َهَنا َعْبذُم َّللا  َهِنأ "َ ذم  َقذاَل: َ ذذم 

َهِنأ َعْبُم اْلَمِلِ  ْبُن َهِبأ َكْنِ  ْبِن َعْبِم ال  ْ َمِن  ِ ال ُّْهِ يُّ  َ م  ْبِن اْلَ اِ ِت ْبِن ِهَحاٍم  َعْن َهِبيِ   َعْن َعْبِم َّللا 
ِ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َوَهَنا ِعْنَمُا ِفأ َنَف ٍ  (6)ْبِن َ ْمَعَة  َقاَل: َلم ا اْسُتِع    ِمَن اْلُمْسِلِميَن َمَعذاُا  (7)ِبَ ُسوِل َّللا 
اَلِ  َفَ اَل:  ِ ْبُن َ ْمَعَة َفِيَ ا ُعَمُ  ِفأ الن اِه  َوَناَن « ا َمْن ُيَصلِّأ ِللن اهِ ُمُ و »ِكاَلٌل ِإَلى الص  َفَطَ َج َعْبُم َّللا 

ِ َص  َم َفَنب َ   َفَلم ا َسِمَا َ ُسوُل َّللا   ل ى هللُا َهُبو َكْنٍ  َغاِ ًكا  َفُ ْلُ : َيا ُعَمُ  ُقْم َفَص ِّ ِكالن اِه  َفَتَ م 
 

                                                 

 6043 قم  430ش1يب البن     ( ت   ب الته 1)
 518 قم  651ش2( التعمي  والت   ي للكا أ 2)
 1457 قم  186ش2(   ال ص يي مسلم ربأ كن  بن َمْنُ وَي  3)
 1652 قم  365ش7( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 4)
 321ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  5)
  373ش5الم ُض وَهح ف َعَلى اْلَمْوِ .لسان الع ب البن منظو   ( استع : َهي اْحَتم  ِك ِ 6)
 833ش2( الَنَفُ  كالت    : عم     ال من هالهة إلى عح  . الص ا  تاج اللغة وص ا  الع بية للفا ابأ 7)
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َفَأْيَن َهُبذو َكْنذٍ ا َيذْأَبى َّللا ُ َ ِلذَ  َواْلُمْسذِلُموَن  َيذْأَبى َّللا ُ »َم َصْوَتُ  َوَناَن ُعَمُ  َ ُ اًل ُمْ ِهً ا  َقاَل: َعَلْيِ  َوَسل  
اَلَ  َفَصل ى ِكال« (1)َ ِلَ  َواْلُمْسِلُمونَ   .(2)ن اِه"َفَكَعَت ِإَلى َهِبأ َكْنٍ  َفَ اَء َكْعَم َهْن َصل ى ُعَمُ  ِتْلَ  الص 

 تخريج الحديث
 عن م مم بن إس اق ك  بن وا.  (3)هط    ه مم من ط  ق إب اهيم بن سعم بن إب اهيم     
و،ياء المين الم مسأ مذن ط  ذق م مذم   (4)وهط    اآل  ي من ط  ق  هي  بن م مم الم و ي      

 بذذن م مذذم النفيلذذأ كذذ  نالهمذذا) هي  بذذن م مذذم  م مذذم بذذن ي يذذى( عذذن عبذذم هللا  (5)ابذذن ي يذذى الذذ هلأ
 بن وا.

 دراسة رجال اإلسناد
 .(6).سك   ت  مت ُمَحمَُّد بُن ِإْسَحاَق بِن َيَسارِ -     
 والطالصة في  هن :ه ة.     
بذن المطلذب ْبذن هسذم ْبذن عبذم العذ ى ْبذن قصذأ ال  حذأ ارسذمي   َعْبد ّللاَِّ ْبن زمعة ْبن األسود-     

المغيذذ    هطذذ  هم سذذلمة هم المؤمنين.نذذان مذذن هحذذ اف قذذ  و ونذذان يذذأ ن همذذ  ق  كذذة بنذذ  َهِبذذأ هميذذة ْبذذن 
 .(7)َعَلى الن ِبّأ َصل ى َّللا ُ َعَلْيِ  َوَسل َم عن  َهُبو كن  ْبن عبم ال  من  وع و  ْبن ال بي 

 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     
 الحكم على إسناد الحديث

 قذذال: وقذذم صذذ    مذذن العلمذذاء ارلكذذانأ   اله ذذا  رن  ميذذا  واتذذ  مذذن إسذذنام ال ذذميت صذذ يي؛     
 .(8) سن ص يي

***** ***** 

                                                 

بى هللا فأ الطب  ملي  على طالفة هبأ كن   ،أ هللا عنذ  و لذ  هن قولذ  صذلى هللا عليذ  وسذلم يذأ( قال الططابأ: 1)
 ل  والمسلمون  مع ول من  هن  لم ي م ك  نفأ  وا  الصال  طلف عم  فين الصال  طلذف عمذ   ،ذأ هللا عنذ  ومذن 
نما ه ام ك  ارمامة التأ هأ ملي  الطالفة والنياكة عن  سول هللا صلى هللا علي  وسذلم فذأ  مون  من المسلمين  ا     وا 

 303ش4طابأ ال يام كأم  ارمة كعما.معالم السنن للط
ُ َعْنُ  2)  4660 قم  215ش4( سنن هبأ ماوم   السنة َكاٌب ِفأ اْسِتْطاَلِف َهِبأ َكْنٍ  َ ِ،َأ َّللا 
 18306 قم  203ش31( مسنم ه مم 3)
 1233 قم  1831ش4( الح  عة لْل  ي 4)
 314 قم  357ش3( ار اميت المطتا   ل،ياء المين الم مسأ 5)
 (43( فأ  ميت  قم )6)
 2351 قم  246ش3هسم الغاكة البن ارهي  ( 7)
ُ َعْنُ  8)  4660 قم  215ش4( سنن هبأ ماوم   السنة َكاٌب ِفأ اْسِتْطاَلِف َهِبأ َكْنٍ  َ ِ،َأ َّللا 
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َ ()هذ( ِفيِ        َتْ ِهي  الغاِ ي: َتْ ِميل  وا ْعمام َمذا َيْ تذاج ِإَلْيذِ  ِفذأ « َمْن َلْم َيْغُ  َوَلْم ُيَ هِّ  َغاِ  اً »)َ ه 
  .(1)َغْ و . َوِمْنُ  َتْ ِهي  الَعُ وه  وَتْ هي  المّي 

 (139الحديث رقم )
 قال ارمام هبو ماوم   م  هللا:     
َهَنا َعْمذذُ و ْبذذُن ُعْهَمذذاَن  َوَقَ ْهتُذذُ  َعَلذذى َيِ  ذذَم ْبذذِن َعْبذذِم َ بِّذذِ  اْلُ ْ ُ ِسذذأِّ       َهَنا اْلَوِليذذُم ْبذذُن (2)"َ ذذم    َقذذااَل: َ ذذم 

َعْبذذِم الذذ  ْ َمِن  َعذذْن َهِبذذأ ُهَماَمذذَة  َعذذِن الن ِبذذأِّ َصذذل ى هللُا  ُمْسذذِلٍم  َعذذْن َيْ َيذذى ْبذذِن اْلَ ذذاِ ِت  َعذذِن اْلَ اِسذذِم َهِبذذأ
ذْ  َغاِ ً ذا  َهْو َيْطُلذْف َغاِ ً ذا ِفذأ هَْهِلذِ  ِبَطْيذٍ  َهَصذاَكُ  َّللا ُ ِكَ اِ َعذةٍ »َعَلْيِ  َوَسل َم َقاَل:    « َمْن َلذْم َيْغذُ  َهْو ُيَ هِّ

 .(3)«َقْبَ  َيْوِم اْلِ َياَمةِ »أ َ ِميِهِ : َقاَل: َيِ  ُم ْبُن َعْبِم َ بِِّ  فِ 
 تخريج الحديث

   (5)والذذذما مأ مذذذن ط  ذذذق ال نذذذم بذذذن مكذذذا    (4)هط  ذذذ  ابذذذن ما ذذذ  مذذذن ط  ذذذق هحذذذام بذذذن عمذذذا      
ه بعتهم)هحذام بذن   (7)والطب انذأ مذن ط  ذق عمذ و بذن عهمذان  (6)وال ويانأ من ط  ق علذأ بذن سذه 

 عم و بن عهمان( من ط  ق الوليم بن مسلم ك  كمهل . ه  علأ بن س ال نم بن مكا    عما  
لذ  حذاهما  مذن ط  ذق هبذأ ه  ذ    (10)والطب انذأ  (9)وابن هبذأ عاصذم   (8)وهط ج هبو م مم الكحأ     
 كمهل .
 .(11)وهط    البيه أ من ط  ق هبأ ماوم عن عم و بن عهمان ك  كمهل      

 دراسة رجال اإلسناد
 هذ.250ما  سنة  َهُبو َ ْفٍص   ْثَماَن بِن ِدْيَناٍر الِحْمِصي  َعْمُرو بُن عُ -     

                                                 

 321ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  1)
لذة  هذ ا نسذكة هبذى الف،ذ  ي  ذم بذن عبذم  بذ  ك،م ال يمين بينهمذا  اء سذاكنة وفذأ آط هذا السذين المهم ( الُ ْ ُ ِسّى:2)

 866 قم  242ش3ال مصأ ال   سى نان ين ل ك مص عنم ننيسة    ه فنسب إليها.ارنساب للسمعانأ 
 2503 قم  10ش3( سنن هبأ ماوم   ال هام َكاُب َنَ اِهَيِة َتْ ِ  اْلَغْ ِو 3)
 2762 قم  323ش2اْلِ َهاِم ( سنن ابن ما     ال هام َكاُب الت ْغِليِظ ِفأ َتْ ِ  4)
 2462 قم  1567ش3( سنن الما مأ   ال هام َكاٌب ِفيَمْن َماَ  َوَلْم َيْغُ  5)
 1201 قم  273ش2( مسنم ال ويانأ 6)
 7747 قم  173ش8( المع م الكبي  للطب انأ 7)
 1434 قم  413ش1( المنتطب من مسنم عبم بن  ميم ربأ م مم الكحأ 8)
 38 قم  310ش1بأ عاصم ( ال هام البن ه9)
 287 قم  170ش1( مسنم الحاميين للطب انأ 10)
 17342 قم  82ش3( السنن الكب ى للبيه أ 11)
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وقذذذذال   (4)و نذذذذ ا ابذذذذن  كذذذذان فذذذذأ اله ذذذذا   (3)ومسذذذذلمة بذذذذن قاسذذذذم  (2)وهبذذذذو ماوم  (1)وه ذذذذ  النسذذذذا أ     
 .(5)ال هبأ:"ال افظ الهب "

 . (6)وقال هبو   عة:" نان ه فظ من هبأ مصف ى وه ب إلأ من "     
 :"صموق" .(8)وابن      (7)اتم وقال هبو       
فهو اللفذظ الذ ي يسذتعمل  لحذيوط   صموق"  هما قول ابن هبأ  اتم في : ال اوي ه ة  :قال الكا ت     

 اله ا .
 .(9).سك   ت  مت الوليد بن مسلم القرشي-     
 .(10)ولم يهب  هن   مل ه عن ي يى بن ال ا ت الطالصة في  هن   ه ة      
 هذ.112ما  سنة  هبو عبم ال  من الممح أ   م بن عبد الرحمن الشاميالقاس-     
  (15)والت مذذ ي  (14)ويع ذذوب بذذن سذذفيان  (13)ويع ذذوب بذذن حذذيكة  (12)والع لذذأ  (11)وه ذذ  ابذذن معذذين    
 .(16)ال  بأ إس اق وهبو
 خ ي ذذأء مذذن المحذذا هذذم قذذال: اله ذذا  يذذ وون عنذذ  هذذ ا ار اميذذت وال ي فعونهذذا وقذذال ابذذن معين:"     

 .(17)ال،عفاء ما يمل  ميههم على ،عف "

                                                 

 88 قم  60ش1( محيطة النسا أ 1)
 111 قم  76ش8( ته يب الته يب البن     2)
 111 قم  76ش8( ته يب الته يب البن     3)
 14532 قم  488ش8( اله ا  البن  كان 4)
 115 قم  305ش12هعالم النكالء لل هبأ  ( سي 5)
 1374 قم  243ش6( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 6)
 1374 قم  243ش6( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 7)
 5073 قم  424ش1( ت   ب الته يب البن     8)
 (45( فأ  ميت  قم )9)
 254 قم  154ش11( ته يب الته يب البن     10)
 5120 قم  428ش4) واية المو ي(  ( تا  خ ابن معين11)
 1375 قم  388ش1( اله ا  للع لأ 12)
 4800 قم  383ش23( ته يب الكمال للم ي 13)
  375ش3( المع فة والتا  خ ليع وب بن سفيان 14)
 4800 قم  383ش23( ته يب الكمال للم ي 15)
 583 قم  324ش8( ته يب الته يب البن     16)
 571 قم  403ش1  ا ي يى بن معين ( سؤاال  ابن ال نيم ربأ  ن17)
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 .(1):"فأ  ميت ال اسم مناكي  ي وها اله ا وقال ه مم     
نما ينن  عن  ال،عفاء"وقال هبو  اتم       . (2):" ميت اله ا  عن  مست يم ال كأه ك  وا 
 .(3)وقال الغالبأ:"منن  ال ميت"     
 ".(5)وق يغ ب نهي اً وقال ابن    :"صم  (4)وقال ال هبأ:"صموق"     
والمنذذاكي  فذذأ  ميهذذ  كسذذبب  وايذذة ال،ذذعفاء عنذذ   مهذذ   عفذذ  بذذن  الذذ اوي صذذموق  :قذذال الكا ذذت     

 هما هو فأ نفس  فصموق. (6)بن نمي  وعلأ بن   م وغي هماال بي  وكح  
 (7). ه م الص اكة الك ام .سك   ت  مت ُأَماَمَة: صدي بن عجالن َأبو -     
 ل اإلسناد ثقات.بقية رجا-     

 الحكم على إسناد الحديث
وممذن  وهو ال اسذم بذن عبذم الذ  من الحذامأ  لو وم  او من  وات  صموق  إسنام ال ميت  سن؛     

 . (8) سن  من العلماء ارلكانأ
))))) ))))) 

. ُي ذذذال َهْ َهذذذَ  َعَلذذذى الَ ذذذِ  ي َهْي َسذذذ  عا« َهذذذْ  َيْنَتِظذذذُ وَن إال  َمَ ً،ذذذا ُمْفسذذذمًا َهْو َموتذذذا ُمْ ِهذذذً ا»َوِفيذذذِ       
 .(9)ُيْ ِه   ِإَ ا هْس   َقْتَل  و    ا

 (141الحديث رقم )
 قال ارمام الت م ي   م  هللا:     
ِ  ْبِن َهاُ وَن  َعْن َعْبِم ال  ْ َمِن اَرْعَ ِج  َعْن َهِبأ ُهَ ْ َ َ   َهن   َ       َهَنا َهُبو ُمْصَعٍب  َعْن ُمَ    وَل سُ "َ م 

ِ َصل ى َّللا ُ َعَلْيِ  َوَسل َم َقاَل:  َكاِمُ وا ِكاَرْعَماِل َسْكًعا َهْ  ُتْنَظُ وَن ِإال  ِإَلى َفْ ٍ  ُمْنٍه  َهْو ِغًنذى ُمْطذٍغ  »َّللا 

                                                 

 1353 قم  565ش1( العل  ومع فة ال  ال لإلمام ا مم 1)
 5666 قم  108ش43( تا  خ ممحق البن عساك  2)
 583 قم  324ش8( ته يب الته يب البن     3)
 4517 قم  123ش2( الكاحف لل هبأ 4)
 5470 قم  450ش1( ت   ب الته يب البن     5)
 583 قم  323ش8ب البن     ( ته يب الته ي6)
 (37( فأ  ميت  قم )7)
 2561 قم  128ش6( سلسلة ار اميت الص ي ة لأللكانأ 8)
 322ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  9)
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اِل َفَحذذ ُّ َغاِ ذذٍب ُيْنتَ  ذذٍم  َهْو َمذذْوٍ  ُمْ ِهذذٍ   َهِو الذذم    ذذاَعُة َهْو َمذذَ ٍض ُمْفِسذذٍم  َهْو َهذذَ ٍم ُمَفنِّ ذذاَعِة َفالس  َظذذُ   َهِو الس 
 .(1)«َهْمَهى َوَهَم ُّ 

 تخريج الحديث
 عن هبأ ه     ك  بن وا. نالهما من ط  ق سعيم الم ب ي  (3)والطب انأ  (2)هط    ابن المكا       
 نالهمذذا مذن ط  ذذق سذعيم بذن هبذذأ سذعيم الم بذذ ي  (5)وال ،ذاعأ  (4)وهط  ذ  هبذو يعلذذى الموصذلأ     
   عن هبأ ه     ك  بن وا.عن هبي
وابذن حذاهين   (6)عذن م ذ   بذن هذا ون كذ  كمهلذ  هط    الطب انأ مذن ط  ذق معذا  بذن المهنذى و      

عذذذن م ذذذ   بذذذن هذذذا ون كذذذ  بذذذمال مذذذن "كذذذام وا كارعمذذذال سذذذكعًا""كام وا  مذذذن ط  ذذذق م مذذذم بذذذن هذذذا ون 
 .(7)كارعمال ستًا"

 .(8)عن هبأ ه     ك  كمهل  سعيم الم ب ي عن  وهط    ال اكم من ط  ق معم  بن  احم      
 دراسة رجال اإلسناد

 َهُبذو مصذعب ال ُّْهذِ ّي المذمنأ    واسذم  اْلَ اِسذم ْبذن ال ذا ت ْبذن   ا   ال  حذأ َأْحَمد بن َأبي َبْكر-     
 هذ.242ما  سنة 

 .(11)ه ة وقال ال هبأ:  (10) ن ا ابن  كان فأ اله ا   و (9)وه   الما  قطنأ     
 
 
 
 

                                                 

 2306 قم  552ش4( سنن الت م ي   ال هم عن  سول هللا َكاُب َما َ اَء ِفأ الُمَكاَمَ ِ  ِكالَعَمِ  1)
 7 قم  3ش1وال قا ق البن المكا   ( ال هم 2)
 3345 قم  132ش4( المع م اروسط للطب انأ 3)
 6542 قم  421ش11( مسنم هبأ يعلى الموصلأ 4)
 823 قم  31ش2( مسنم ال ،اعأ 5)
 8438 قم  234ش8( المع م اروسط للطب انأ 6)
 524 قم  150ش1( الت غيب فأ ف،ا   ارعمال البن حاهين 7)
 7306 قم  356ش4لى الص ي ين لل اكم ( المستم   ع8)
 100 قم  438ش11( سي  هعالم النكالء لل هبأ 9)
 12078 قم  21ش8( اله ا  البن  كان 10)
 100 قم  436ش11( سي  هعالم النكالء لل هبأ 11)
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َ ا ِ صموق  :(2)وَهُبو َ اِتم (1)وقال َهُبو ُ ْ َعة      ابذن قذال و   (3)  وقال ال هبأ:"اْ َتج  ِكِ  َهْصَ اُب الصِّ
 : صموق.(4)   
َهْ َمُم بُن َهِبأ َطْيَهَمَة ِفأ )َتاِ ْ ِطِ (:َطَ ْ َنا ِفأ َسَنِة وممن ،عف  من العلماء ذابن هبأ طيهمة  قال      

ذذْن َهكتُذذُبا َفَ ذذاَل: اَل َتْكتُذذْب َعذذْن َهِبذذأ ُمْصذذَعٍب  َواكتُذذْب ِتْسذذَا َعْحذذ َ  ذذَة  َفُ ْلذذُ  َرِبذذأ: َعم  َ  َومذذاَ َتْيِن ِإَلذذى َمن 
 .(5)َعم ْن ِحْ  َ 

َ ا ِ  ال اوي صموق  سن ال ميت  :قال الكا ت      هما ت،عيف ابن   (6)ف م اْ َتج  ِكِ  َهْصَ اُب الصِّ
 لذذ  الذذ هبأ و م عليذذ  قذذال: "ُقْلذذُ : َهُظنُّذذ  َنَهذذاُا َعْنذذُ ؛ ِلُمُطْوِلذذِ  ِفذذأ الَ َ،ذذاِء هبذذأ طيهمذذة لذذ  ف ذذم تع ذذب 

ْأِن" ال  َفُهَو ِهَ ٌة  َناِمُ  الَغَلِط  َنِبْيُ  الح   .(7)َوالَمَظاِلِم  َواِ 
 م ما على ت،عيف . (8)مت و  ال ميت .محرر بن هارون التيمي-     
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-    

 الحكم على إسناد الحديث
وقذذذم  ذذذاء  وهذذذو م ذذذ   بذذذن هذذذا ون  لو ذذذوم  اٍو متذذذ و  ال ذذذميت  إسذذذنام ال ذذذميت ،ذذذعيف  ذذذما ؛     

عذذذذن سذذذذعيم  ال ذذذذميت مذذذذن ط  ذذذذق صذذذذ يي  واا ال ذذذذاكم فذذذذأ المسذذذذتم   مذذذذن ط  ذذذذق معمذذذذ  بذذذذن  احذذذذم 
اْلَمْ ُبذِ يِّ َفاْلَ ذِميُت َصذِ يٌي َعَلذى  وقال عن :"ِإْن َناَن َمْعَمُ  ْبذُن َ اِحذٍم َسذِمَا ِمذنَ   الم ب ي عن هبأ ه    

ْيَطْيِن َوَلْم ُيَط َِّ اُا"  .(9)َحْ ِف الح 
))))) ))))) 

  َهْي َمذن ُصذِ   ِمذْنُهْم وُنِفذأ ِقتاُلذ  اَل « اَل ُيْ َهذ  َعَلذى َ ذِ   هم»َوِمْنُ  َ ِميُت َعِلذأٍّ َ ِ،ذَأ َّللا ُ َعْنذُ       
 .(10)  وال ْصم ِمْن قتاِلهم َمْفُا َح ِِّهم  َفِيَ ا َلْم ُيْمِنن َ ِلَ  ِإال  كَ ْتلهم ُقِتلواُيْ َت ؛ ِرَن ُهْم مْسِلمون 

 (141الحديث رقم )

                                                 

 17 قم  280ش1( ته يب الكمال للم ي 1)
 17 قم  43ش2( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 2)
 100 قم  437ش11كالء لل هبأ ( سي  هعالم الن3)
 13 قم  78ش1( ت   ب الته يب البن     4)
 3446 قم  372ش2( التا  خ الكبي  البن هبأ طيهمة 5)
 100 قم  437ش11( سي  هعالم النكالء لل هبأ 6)
 100 قم  437ش11( سي  هعالم النكالء لل هبأ 7)
 6433 قم  521ش1( ت   ب الته يب البن     8)
 7306 قم  356ش4  على الص ي ين لل اكم ( المستم  9)
 322ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  10)
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 قال ارمام الب ا    م  هللا:     
َهِنأ َنذذْوَهُ  ْبذذِن َ ِنذ      هنا َعبذم اْلَمِلذذِ  ْبذذُن َعبذم اْلَعِ  ذذِ : َ ذم  هنا ُمَ مذذم بذن َمْعَمذذ   َ ذذم  يٍم  َعذذن نذذافٍا  "َ ذم 

َمْن َكَغذى َعن اْبِن ُعَم ؛ َهن الن ِبّأ َصل ى َّللا ُ َعَلي  َوَسل م َقاَل: يا ابن ُهمِّ َعبم َهْ  َتْمِ ي َنْيَف َ َنَم َّللا ُ ِفذي
ذذذِةا َقذذذاَل: َّللا ُ َوَ ُسذذذوُلُ  هَْعَلذذذُم. َقذذذاَل: ال ُيْ َهذذذُ  َعَلذذذى َ ِ  ِ َهذذذا  واَل يُ  ْ تَذذذُ  َهِسذذذيُ َها  واَل ُيْطَلذذذُب ِمذذذْن َهذذذِ ِا اُرم 

 .(1)َهاِ ُبَها  واَل ُيْ َسُم َفْيُ َها
اُا َوَهذذَ ا اْلَ ذذِميُت اَل نعلُمذذُ  ُيذذْ َوى َعذذن الن ِبذذّأ َصذذل ى َّللا ُ َعَليذذ  َوَسذذل م إال  ِمذذن َهذذَ ا اْلَوْ ذذِ   واَل َنعلذذم َ وَ      

 .(2)اْبُن ُعَم   واَل َنعلم َ َواُا َعن نافٍا إال  َنْوَهُ  ْبُن َ ِنيمٍ  َعن الن ِبّأ َصل ى َّللا ُ َعَلي  َوَسل م إال  
 تخريج الحديث

 عن نوه  بن  نيم ك  بن وا. من ط  ق هبأ النص  التما   (4)والبيه أ  (3)هط    ال اكم     
  . عن نوه  بن  نيم كألفاظ ق  كة من  (5)وهبو هسامة ال ا ت من ط  ق إم  ه بن سنان     

 دراسة رجال اإلسناد
  لم يتمي  عنم الكا ت. محمد بن معمر-     
  .م ما على ت،عيف . كوثر بن حكيم-     
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-    

 الحكم على إسناد الحديث
ولذم ه ذم  و او آطذ  لذم يتميذ    وهذو نذوه  بذن  نذيم لو وم  او ،عيف  إسنام ال ميت ،عيف؛     

وقذم  نما هن   ميا المتاكعا  لل ميت من ط  ذق نذوه  بذن  نذيم وهذو ،ذعيف    لل ميت حواهم ت وي
 .(7)والهيهمأ  (6)،ع ف  من العلماء البيه أ

))))) ))))) 
 
 
 

                                                 

 5354 قم  231ش12( مسنم الب ا  1)
 ( ه ا الكالم لإلمام الب ا    م  هللا2)
 2662 قم  168ش2( المستم   على الص ي ين لل اكم 3)
 16755 قم  316ش8( السنن الكب ى للبيه أ 4)
 705 قم  715ش2ة الكا ت عن  وا م مسنم ال ا ت ( كغي5)
 16755 قم  316ش8( السنن الكب ى للبيه أ 6)
 10455 قم  243ش6( م ما ال وا م ومنكا الفوا م للهيهمأ 7)
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ِ َصل ى َّللا ُ َعَلْيِ  َوَسل مَ  (1)فَ َهْحنا»)هذ( َوِمْنُ  اْلَ ِميُت        . (2)«ِإَلى َ ُسوِل َّللا 
 (142الحديث رقم )

 ال ارمام البطا ي   م  هللا:ق     
َهَنا ُ َصذذْيٌن  َعذذْن َسذذاِلِم ْبذذِن َهِبذذأ      َهَنا َعْبذذُم الَعِ  ذذِ  ْبذذُن ُمْسذذِلٍم  َ ذذم  َهَنا ُموَسذذى ْبذذُن ِإْسذذَماِعيَ   َ ذذم   "َ ذذم 

ِ َ ِ،ذذَأ َّللا ُ َعْنُهَمذذا  َقذذاَل: َعِطذذَو الن ذذاُه َيذذوْ  َم الُ َمْيِبَيذذِة َوالن ِبذذأُّ َصذذل ى هللُا الَ ْعذذِم  َعذذْن َ ذذاِبِ  ْبذذِن َعْبذذِم َّللا 
َأ  َفَ ِهَو الن اُه َنْ َوُا  َفَ اَل: ذُأ « َما َلُكْما»َعَلْيِ  َوَسل َم َبْيَن َيَمْيِ  ِ ْنَوٌ  َفَتَو،  َقاُلوا: َلْيَه ِعْنَمَنا َمذاٌء َنَتَو، 

ْنذَوِ   َفَ َعذَ  الَمذاُء َيهُذوُ  َبذْيَن َهَصذاِكِعِ   َنَأْمهَذاِل الُعُيذوِن  َواَل َنْحَ ُب ِإال  َما َبذْيَن َيذَمْيَ   َفَوَ،ذَا َيذَمُا ِفذ أ ال ِّ
ْأَنا ُقْلُ : َنْم ُنْنُتْما َقاَل: َلْو ُنن ا ِماَ َة َهْلٍف َلَكَفاَنا  ُنن ا َطْمَه َعْحَ َ  ِماَ ةً   .(3)َفَحِ ْبَنا َوَتَو، 

 تخريج الحديث
 طا ي مون مسلم.ال ميت انف م بيط ا   الب     

 دراسة رجال اإلسناد
 هذ.167ما  سنة  الَكْصِ يُّ  َهُبو َ ْ ٍم الُطَ اَساِنأُّ  َعْبُد الَعِزْيِز بُن ُمْسِلٍم الَقْسَمِلي  -     
 .(4)قال ابن     فأ الت   ب:"ه ة  بما وهم"     
نمذا   ذا منذ  الذوهم نذن هْن يو ملة " بما وهذم" ال ت،ذ ؛رن نذ  ه ذة مم  ال اوي ه ة :قال الكا ت     

 هن  معظم العلماء على توهي  .
ْحَمنِ -      َلِمأُّ   ُحَصْيُن بُن َعْبِد الرَّ  هذ.136ما  سنة  َهُبو الُهَ ْيِ  السُّ
 وهو: ه ة  مأ كاالطتالف .     

 
 
 
 
 

                                                 

 ولكن  قمم لفظة"ف هو" التأ عنم البطا ي فأ  136ش23( و م الكا ت لفظة ابن ارهي " فَ َهْحنا"عنم ارمام ه مم 1)
 ف،ذذ  نتذذاب البطذذا ي ومن لتذذ  علذذى مسذذنم ه مذذم  ونذذ ل  الت ذذا ب الحذذميم فذذأ ارسذذنامين عنذذم البطذذا ي وه مذذم.الم اسذذة ل
ذِبأُّ ِإَلذ الَجْه : ْنَسذاِن َوَ ْل ذأ ِإَلْيذِ   َوُهذَو َمذَا َ ِلذَ  ُيِ  ذُم الُكنذاء  َنَمذا َيْفذَ   الص  ذ  َوَهِبيذِ . ُيَ ذاُل َهْن َيْفَ   اِرنسان ِإَلذى اْرِ ى همِّ

  322ش1َهْح  وَهْ َهْح .النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي   َ 
 322ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  2)
 3576 قم  133ش4( ص يي البطا ي   المناقب َكاُب َعاَلَماِ  النُُّبو ِ  ِفأ اِرْساَلِم 3)
 4122 قم  353ش1( ت   ب الته يب البن     4)
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ون هن ذ  اطذتلط  وى ال سذن الُ ْلذَوانأ عذن ي  ذم بذن هذا   قال العال أ:"ه م ارعذالم المتفذق علذيهم      
 .(2)هي،ا" (1)وهنن   ل  ابن الممينأ  فهو من ال سم ارول كأط   
نمذذا هن ذذ   والتغيذذ  ال يسذذلم منذذ  ه ذذم  وال يعتبذذ  مطتلطذذًا إنمذذا هذذو تغيذذ    الذذ اوي ه ذذة :قذذال الكا ذذت     

 تاكع  غي ا فأ ه ا ال اوية.
 (4)وقال النسا أ:"تغي ".  (3)"وقال هبو  اتم:"ه ة فأ ال ميت  وفأ آط  عم ا ساء  فظ      
م ال ذذافظ الع اقذذأ كع،ذذًا ممذذن سذذما منذذ  قبذذ  التغيذذ  قذذال:" وقذذم سذذما منذذ  قذذميمًا قبذذ  هْن       وقذذم عذذم 

 .(5)يتغي  سليمان التيمأ وسليمان ارعمو وحعكة وسفيان"
 من: هحيم وقم  ام ابن     على ار بعة ال ين  ن هم الع اقأ وممن سمعوا من  قب  التغي  نالً      

ابن كحي  و ا ذم  بذن قمامذة وطالذم الواسذطأ وسذليمان بذن نهي " ونذ ل   نذ  ابذن   ذ  م موعذة ممذن 
سمعوا من  كعم التغي  وهم:" صين بذن نميذ  وهبذو عوانذة وهبذو كنذ  بذن عيذاو وهبذو نمينذة وعبهذ  ابذن 

 .(6)ال اسم وعبم الع    العمأ وعبم الع    بن مسلم وم مم بن ف،ي "
عن عبم الع    بن مسلم وهذو ممذن سذما   ل ميت ي وي ال صين بن عبم ال  مننا فأ ه ا اوه     

 من فذأ ال اويذة من  كعم االطتالف  وقذم هطذ ج البطذا ي هذ ا ال ذميت ولكذن تذاكا ال صذين بذن عبذم الذ  
 فتكون ال اوية ص ي ة منتفية عنها حبهة االطتالف. (7)عم و بن م    عن سالم بن ال عم

 هذ.37ما   ارح عأ موالهم الكوفأ  بن أبي الجعد رافع سالم -    
 .(8)ه ة ممله و م س  وهو:     

 
 

                                                 

صذذوم كال سذذم ارول عنذذم العال ذذأ:"من لذذم يو ذذب  لذذ  لذذ  ،ذذعفًا هصذذاًل ولذذم ي ذذط مذذن م تبتذذ  إمذذا ل صذذ  مذذم  ( الم 1)
مذا رنذ  لذم يذ و  س اق بن إب اهيم بن  اهوي  وهما من ه مة ارسالم المتفق عليهم وا  االطتالف وقلت  نسفيان بن عيينة وا 

 3ش1ان بن مسلم ون وهما". المطتلطين للعال أ حي ًا  ال اطتالط  فسلم  ميه  من الوهم ن     بن  ا م وعف
 11 قم  21ش1( المطتلطين للعال أ 2)
 837 قم  133ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 3)
 26 قم  88ش1( االغتكاف كمن  مأ من ال وا  كاالطتالف لسكط بن الع مأ 4)
 458ش1( الت ييم واري،ا  ح   م ممة ابن الصال  لل افظ الع اقأ 5)
 338ش1البن      -همي السا ي –( م ممة فتي الكا ي 6)
  14806 قم  114ش23( مسنم ه مم 7)
 48 قم  31ش1  طك ا  المملسين البن     2170 قم  226ش1( ت   ب الته يب البن     8)
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وهذذم   (1)وقذذم  نذذ ا ابذذن   ذذ  فذذأ الم تكذذة الهانيذذة مذذن طك ذذا  المملسذذين  : الذذ اوي ه ذذةقذذال الكا ذذت     
ون حذذذبهتا فتكذذذ  (2)الذذذ ين اغتفذذذ  العلمذذذاء تمليسذذذهم نمذذذا  نذذذ  العلمذذذاء هن ذذذ  سذذذما مذذذن  ذذذاب  بذذذن عبذذذم هللا

 التمليه وار سال منتفيتان عن  فأ ه ا ال ميت.
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-    

))))) ))))) 
ذذذذِم ْبذذذذِن َمْسذذذذَلَمَة َ ِ،ذذذذَأ َّللا ُ َعْنذذذذُ        َقذذذذاَل: َقَصذذذذم  َيذذذذْوَم هُ ذذذذٍم  ُ ذذذذال »)َ َهَض()هذذذذذ( ِفذذذذأ َ ذذذذِميِت ُمَ م 

 .(3)وه اَلِنأهى ماَنَعِنأ َعْنُ  « فَ اَهَ،نى َعْنُ  هبو سفيان
 (143الحديث رقم )

 .لم أعثر على تخريج له :قال الباحث     
))))) ))))) 

ُنذذذونَ »)َ ِهَ ()هذذذذ( ِفيذذذِ        ُلذذذون  َوُتَ بِّ ُلذذذون  وُتَبطِّ َهْي َتْ ِمُلذذذون اآْلَكذذذاَء َعَلذذذى الَ ْهذذذ   ْفظذذذًا « ِإن ُنذذذْم لُتَ هِّ
َم ِفأ َ ْ ِف اْلَكاءِ   .(4)َواْلِ يمِ  لُ ُلوِبهم. َوَقْم َتَ م 

 (144الحديث رقم )
 قال ارمام الت م ي   م  هللا:     
َهَنا ُسذذْفَياُن  َعذذْن ِإْبذذَ اِهيَم ْبذذِن َمْيَسذذَ َ   َقذذاَل: َسذذِمْعُ  اْبذذَن َهِبذذأ ُسذذ      َهَنا اْبذذُن َهِبذذأ ُعَمذذَ  َقذذاَل: َ ذذم  َوْ ٍم  "َ ذذم 

اِلَ ُة َطْوَلُة ِبْنُ  َ ِنيٍم َقاَلْ : َطذَ َج َ ُسذوُل َيُ وُل: َسِمْعُ  ُعَمَ  ْبَن َعْبِم الَعِ  ِ   يَ  ُ وُل: َ َعَمِ  الَمْ هَُ  الص 
ِ َصل ى َّللا ُ َعَلْيِ  َوَسل َم َ اَ  َيْوٍم َوُهَو ُمْ َتِ،ذٌن َهَ ذَم اْبَنذْأ اْبَنِتذِ  َوُهذَو َيُ ذوُل:  ُلذوَن َوُتَ بُِّنذوَن »َّللا  ِإن ُنذْم َلُتَبطِّ

ن ُنْم َلِمْن َ ْ َ اِن َّللا ِ َوُتَ هُِّلونَ   .(5)«  َواِ 
 
 
 
 

                                                 

 48 قم  31ش1( طك ا  المملسين البن     1)
  120ش1( ت فة الت صي  ربأ   عة ابن الع اقأ 2)
 322ش1فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي   ( النهاية3)
 322ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  4)
ِ:ِ ْ قذذ  1310 قذم  317ش4( سذنن الت مذ ي   البذ  والصذلة عذن  سذول هللا َكذاُب َمذا َ ذاَء ِفذأ ُ ذبِّ الَوَلذِم 5)   َ ْ َ ذاِن َّللا 

 200ش5ارهي  وَعطاؤا. النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن 
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 تخريج الحديث
س اق بن  اهوي   من ط  ق سفيان بن عيينة  (2)وه مم  (1)هط    ال ميمي       مذن ط  ذق م مذم وا 

ن   وم مذم بذن مسذلم( عذن إبذ اهيم بذن ميسذ   كذ  ب  ذام   ملذة" نالهما)سفيان بذن عيينذة  (3)مسلم بنا َواِ 
" آِطَ  َوْطَأ ٍ   .(4)َوِطَ َها َ بُّ اْلَعاَلِميَن ِبَوجٍّ

ن   عذذن سذذفيان بذذن عيينذذة كذذ  ب  ذذام   ملذذة"  (5)هط  ذذ  الفذذاكهأ مذذن ط  ذذق م مذذم بذذن هبذذأ عمذذ       َواِ 
."  آِطَ  َوْطَأٍ  َوِطَ َها َ بُّ اْلَعاَلِميَن ِبَوجٍّ

 .  (6)وهط ج ل  الكغوي حاهمًا من ط  ق عا حة كألفاظ مطتلفة     
)م مذذذم بذذذن هبذذذأ  وعبذذذم الذذذ  اق نالهمذذذا  مذذذن ط  ذذذق م مذذذم بذذذن هبذذذأ عمذذذ  (7)وهط  ذذذ  الطب انذذذأ     

 .عن سفيان بن عيينة ك  كمهل  عم  وعبم ال  اق(
 دراسة رجال اإلسناد

 هذ.243  ما  سنة هبو عبم هللا ال افظ ُمَحمَُّد بُن َيْحَيى بِن َأِبي ُعَمَر الَعَدِني  -     
 .(8)له ا  ن ا ابن  كان فأ ا     
َت ِكذِ  َعذِن       وقال هبو  اتم:"َناَن َ ُ اًل َصذاِل ًا  َوَناَنذْ  ِكذِ  َغْفَلذٌة  َ َهْيذُ  ِعْنذَمُا َ ذِمْيهًا َمْوُ،ذْوعًا  َ ذم 

 .(9)اْبِن ُعَيْيَنَة  َوَناَن َصُمْوقًا"
ذذا كمنذذة فذذ      ابن هبذذأ وقذذال ه مذذم بذذن سذذه  ارسذذف ا ينأ: سذذمع  ه مذذم وسذذ   عمذذن ينتذذب ف ذذال: هم 
 عم ".
 .(10)وقال مسلمة بن قاسم:"ال كأه ك "     

                                                 

 336 قم  331ش1( مسنم ال ميمي 1)
 27314 قم  233ش45( مسنم ه مم 2)
 2150 قم  46ش5( مسنم إس اق بن  اهوي  3)
ذأء ِبِ ْ ِلذ   ( قال ابن ارهي :4) ْوه كالَ َمم  فُسم َأ ِكِ  الَغذْ ُو َواْلَ ْتذُ ؛ رن  َمذن َيَطذُأ َعَلذى الح  َفَ ذِم "اْلَوْفُء ِفأ اْرَْصِ : الم 

ذا  َناَنذْ  ِبذَوّج  وناَنذ َهاَنِتِ . والمْعَنذى هن  آِطذَ  هْطذَ ٍ  َوَوْقعذٍة هْوَقَعهذا َّللا  كالُكف    َغذْ َو  الط ذا ف آِطذَ  اْسَتْ َصى ِفأ َهالك  َواِ 
َتُبذذذذو   َوَلذذذذْم َيُنذذذذْن ِفيَهذذذذا ِقتذذذذال. َوَوّج: ِمذذذذَن  َغذذذذَ واِ  َ ُسذذذذوِل َّللا  َصذذذذل ى َّللا  َعَلْيذذذذِ  َوَسذذذذل َم  فين ذذذذ  َلذذذذْم َيْغذذذذُ  َكْعذذذذَمها إال  َغذذذذْ و َ 

 200ش5الط اِ ِف.النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  
 1316 قم  161ش3( هطكا  منة للفاكهأ 5)
 3448 قم  35ش13( ح   السنة للكغوي 6)
 603 قم  233ش24( المع م الكبي  للطب انأ 7)
 15337 قم  38ش3( اله ا  البن  كان 8)
 560 قم  124ش8( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 9)
 843 قم  520ش3( ته يب الته يب البن     10)
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 .(1)وقال ابن     فأ الت   ب:"صموق"     
 ال اوي صموق. :قال الكا ت     
 . (2)سك   ت  مت  سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهاللي-     
 ه ة. الطالصة في  هن :     
 .(4)ال يع ف  (3)وهو م هول .فيُمَحمَّد بن َأبي سويد الثقفي الطائ-     
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-    

 الحكم على إسناد الحديث
نمذا هن  إسذنام ال ذميت  هو م مم بن هبذأ سذو م  لو وم  او م هول في   إسنام ال ميت ،عيف؛     

  وال يو ذذذم لل ذذذميت (5)َة"كذذذ  ان طذذذا  قذذذال الت مذذذ ي:"اَل َنْعذذذِ ُف ِلُعَمذذذَ  ْبذذذِن َعْبذذذِم الَعِ  ذذذِ  َسذذذَماًعا ِمذذذْن َطْوَلذذذ
متاكعا  يمنن هْن ت ويذ   نمذا هن  لذ  حذاهمًا عنذم الكغذوي مذن ط  ذق عا حذة ولكنذ  ،ذعيف  فذأ سذنما 

ِ ْبُن َلِهيَعَة وهو ،عيف الطتالط   .(6)َعْبُم َّللا 
))))) ))))) 

ْن َ َملذذ  َعَلذذى َحذذْأٍء َلذذْيَه ِمذذْن ُطُلِ ذذ  َهْي َمذذ« َمذذِن اْسذذَتْ َه  ُمؤِمنذذا فَعَلْيذذ  إْهُمذذ »)هذذذ( َوِمْنذذُ  اْلَ ذذِميُت      
 .(7)فيْغِ،ك  َفِين َما إْهم  َعَلى َمْن هْ َوَ   ِإَلى َ ِل َ 

 (145الحديث رقم )
 قال الباحث:لم أعثر على تخريج له.    

)))))) ))))) 
 .(8)اْلَغَ،ُب َعَلى الَ ْه َهْي َ َمَلْت  ارَنَفة وَ « ولِكن اْ َتَهْلت  اْلَ ِمي ةُ »َوِمْنُ   ميت ارن       

 (146الحديث رقم )
 
 

                                                 

 6331 قم  513ش1( ت   ب الته يب البن     1)
 (3( فأ  ميت  قم )2)
 5344 قم  482ش1( ت   ب الته يب البن     3)
 7653 قم  576ش3( مي ان االعتمال لل هبأ 4)
 1310 قم  317ش4لب  والصلة عن  سول هللا َكاُب َما َ اَء ِفأ ُ بِّ الَوَلِم ( سنن الت م ي   ا5)
 (22( سك   ت  مت  فأ  ميت  قم )6)
 322ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  7)
 322ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  8)
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 قال ارمام مسلم   م  هللا:     
َهَنا ِ ك ذذاُن ْبذذُن ُموَسذذى  َهْطَبَ َنذذا َعْبذذُم هللِا ْبذذُن اْلُمَكذذاَ ِ   َهْطَبَ َنذذا ُيذذوُنُه ْبذذُن َيِ  ذذَم اْرَْيِلذذأُّ        َهَنا "َ ذذم    َوَ ذذم 

َهَنا  وَقذاَل اآْلَطذَ اِن:  -َ ْنَظِلأُّ  َوُمَ م ُم ْبُن َ اِفٍا  َوَعْبُم ْبُن ُ َمْيٍم ِإْسَ اُق ْبُن ِإْبَ اِهيَم الْ  َقاَل اْبُن َ اِفٍا: َ ذم 
َياُق َ ِميُت َمْعَمٍ  ِمذْن ِ َواَيذِة َعْبذٍم َواْبذِن َ اِفذٍا  -َعْبُم ال    اِق  َهْطَبَ َنا َمْعَمٌ    -َهْطَبَ َنا  ُه َقذاَل ُيذونُ  -َوالسِّ

َبْيِ  َوَعْلَ َمُة ْبذُن وَ  : َهْطَبَ ِنأ َسِعيُم ْبُن اْلُمَسيِِّب َوُعْ َوُ  ْبُن ال ُّ ق ذاٍص َوُعَبْيذُم هللِا َوَمْعَمٌ  َ ِميًعا: َعِن ال ُّْهِ يِّ
َلْيذِ  َوَسذل َم  ِ ذيَن َقذاَل َلَهذا ْبُن َعْبِم هللِا ْبِن ُعْتَكذَة ْبذِن َمْسذُعوٍم  َعذْن َ ذِميِت َعاِ َحذَة َ ْوِج الن ِبذأِّ َصذل ى هللُا عَ 

ْفذذِ  َمذذا َقذذاُلوا... و ن   ذذميهًا مطواًل..فيذذ "..َفَ اَم َ ُسذذوُل هللِا َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َعَلذذى اْلِمنْ  َبذذِ   هَْهذذُ  اْرِ
 َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذذل َم َوُهذذَو َعَلذذذى َفاْسذذَتْعَ َ  ِمذذْن َعْبذذذِم هللِا ْبذذِن ُهَبذذذأٍّ اْبذذِن َسذذُلوَل  َقاَلذذذْ : َفَ ذذاَل َ ُسذذذوُل هللاِ 

َيذذا َمْعَحذذَ  اْلُمْسذذِلِميَن َمذذْن َيْعذذِ ُ ِنأ ِمذذْن َ ُ ذذٍ  َقذذْم َبَلذذَغ َهَ اُا ِفذذأ هَْهذذِ  َبْيِتذذأ َفذذَوهللِا َمذذا َعِلْمذذُ  َعَلذذى »اْلِمْنَبذذِ : 
َفَ ذاَم « ِ  ِإال  َطْيذً ا  َوَمذا َنذاَن َيذْمُطُ  َعَلذى هَْهِلذأ ِإال  َمِعذأهَْهِلأ ِإال  َطْيً ا  َوَلَ ْم َ َنُ وا َ ُ ذاًل َمذا َعِلْمذُ  َعَلْيذ

ْن َسذذْعُم ْبذذُن ُمَعذذاٍ  اْرَْنَصذذاِ يُّ  َفَ ذذاَل: َهَنذذا هَْعذذِ ُ َ  ِمْنذذُ   َيذذا َ ُسذذوَل هللِا ِإْن َنذذاَن ِمذذَن اْرَْوِه َ،ذذَ ْبَنا  ُعُنَ ذذُ  َواِ 
ْ َتَنا َفَفَعْلَنا َهْمَ َ   َقاَلْ : َفَ اَم َسْعُم ْبُن ُعَكاَمَ  َوُهَو َسيُِّم اْلَطذْ َ ِج  َوَنذاَن َ ُ ذاًل َناَن ِمْن ِإْطَواِنَنا اْلَطْ َ ِج َهمَ 

اْلَ ِمي ذذذُة  َفَ ذذذاَل ِلَسذذذْعِم ْبذذذِن ُمَعذذذاٍ : َنذذذَ ْبَ  َلَعْمذذذُ  هللِا اَل َتْ ُتُلذذذُ   َواَل َتْ ذذذِمُ  َعَلذذذى  اْجَتَهَلْتلللهُ  َصذذذاِلً ا  َوَلِكذذذنِ 
 .(1)ِلِ ..."َقتْ 

 تخريج الحديث
 ال ميت بلفظ "اْ َتَهَلْتُ  اْلَ ِمي ُة" انف م بيط ا   مسلم مون البطا ي.     
نالهمذذا عذذن ابذذن حذذهاب  (3)  وصذالي بذذن نيسذذان(2)وهط  ذ  البطذذا ي مذذن ط  ذذق فلذذيي بذذن سذذليمان     

 الَ ِمي ُة". ال ه ي ك  بن وا.بمال من ""اْ َتَهَلْتُ  اْلَ ِمي ُة" "اْ َتَمَلْت ُ 
 دراسة رجال اإلسناد

 .(4).سك   ت  مت ُيْوُنُس بُن َيِزْيَد بِن َأِبي النِ َجاِد ُمْشَكاَن اأَلْيِلي  -     
 والطالصة فأ هن  : ه ة.    
 .(5).سك   ت  مت عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري -    
 والطالصة فأ هن :ه ة.     

 
                                                 

 2770 قم  2123ش4ْفِ  َوَقُبوِل َتْوَكِة اْلَ اِ ِف ( ص يي مسلم   التوكة َكاٌب ِفأ َ ِميِت اْرِ 1)
َساِء َكْعِ،ِهن  َكْعً،ا 2)  2661 قم  173ش3( ص يي البطا ي   الحهاما  َكاُب َتْعِميِ  النِّ
 4141 قم  116ش5( ص يي البطا ي   المغا ي كاب  ميت ارف  3)
 (10( فأ  ميت  قم )4)
 (1( فأ  ميت  قم )5)
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 .(1) هبو ع و  الكص ي.سك   ت  مت يمعمر بن راشد األزد-    
 والطالصة فأ هن  :ه ة.    
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-   

))))) ))))) 
ِقيَ : ُهَو َهْن يَتَعل م َما اَل َ اَ ذَة ِإَلْيذِ  نذالنُّ وم وُعُلذوم اْرََواِ ذِ   « ِإن  ِمَن الِعْلم َ ْهاًل »َوِمْنُ  اْلَ ِميُت      

ّنة. َوِقيذَ : ُهذَو َهْن َيَتَكّلذف العذالُم الَ ذوَل ِفيَمذا اَل َيْعَلمذ  وَ َم  َما َيْ تا ج ِإَلْيِ  ِفأ ِمين  ِمْن ِعلم اْلُ ْ آِن والسُّ
 .(2)فُيَ هِّل   ل 

 (147الحديث رقم )
 قال ارمام هبو ماوم   م  هللا:     
َهَنا سَ      َهَنا ُمَ م ُم ْبُن َيْ َيى ْبِن َفاِ ٍه  َ م  َهِنأ َهُبو َ ْعَفٍ  "َ م  َهَنا َهُبو ُتَمْيَلَة  َقاَل: َ م  ِعيُم ْبُن ُمَ م ٍم  َ م 

ِ ْبذذذِن ُبَ ْ ذذَمَ   َعذذْن َهِبيذذذِ   َعذذْن َ ذذ َهِنأ َصذذذْطُ  ْبذذُن َعْبذذِم َّللا  ِ ْبذذُن َهاِبذذذٍ   َقذذاَل: َ ذذم  ِا  َقذذذاَل: الن ْ ذذِويُّ َعْبذذُم َّللا  مِّ
ِ َصذل ى هللاُ  ن  ِمذَن » َعَلْيذِ  َوَسذل َم  َيُ ذوُل: َسِمْعُ  َ ُسذوَل َّللا  ن  ِمذَن اْلِعْلذِم َ ْهذاًل  َواِ  ِإن  ِمذَن الَبَيذاِن ِسذْ ً ا  َواِ 

ن  ِمذذَن اْلَ ذذْوِل ِعَيذذااًل  ذذْعِ  ُ ْنًمذذا  َواِ  ِ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  « الحِّ َفَ ذذاَل َصْعَصذذَعُة ْبذذُن ُصذذوَ اَن: َصذذَمَق َنِبذذأُّ َّللا 
ذذ َفال  ُ ذذُ  َيُنذذوُن َعَلْيذذِ  اْلَ ذذقُّ َوُهذذَو َهْلَ ذذُن ِكذذاْلُ َ ِج ِمذذْن َصذذاِ ِب « ِإن  ِمذذَن اْلَبَيذذاِن ِسذذْ ً ا»ا َقْوُلذذُ  َوَسذذل َم: َهم 

اِلُم ِإَلى ِعْلِمِ  َما َفَيَتَكل ُف اْلعَ « ِإن  ِمَن اْلِعْلِم َ ْهاًل »اْلَ قِّ  َفَيْسَ ُ  اْلَ ْوَم ِبَبَياِنِ  َفَيْ َهُب ِكاْلَ قِّ  َوَهم ا َقْوُلُ  
ذذا َقْوُلذذُ   ُلذذُ  َ ِلذذَ   َوَهم  ذذْعِ  ُ ْنًمذذا»اَل َيْعَلذذُم َفُيَ هِّ َفِهذذَأ َهذذِ ِا اْلَمذذَواِعُظ  َواْرَْمهَذذاُل ال ِتذذأ َيذذت ِعُظ ِبَهذذا « ِإن  ِمذذَن الحِّ

ذذذا َقْوُلذذذُ   َوَ ذذذِميَهَ  َعَلذذذى َمذذذْن َلذذذْيَه ِمذذذْن َحذذذْأِنِ  َواَل  َفَعْ ُ،ذذذَ  َناَلَمذذذ َ « ِإن  ِمذذذَن اْلَ ذذذْوِل ِعَيذذذااًل »الن ذذذاُه  َوَهم 
 .(3)ُيِ  ُماُ 

 تخريج الحديث
  والبيه ذذأ مذذن عذذن هبذذأ  عفذذ  الن ذذوي كذذ  بن ذذوا (4)هط  ذذ  الذذموالبأ مذذن ط  ذذق ي يذذى بذذن وا،ذذي    

عذذن م مذذم بذذن ي يذذى كذذ  كمهلذذ   وابذذن هبذذأ الذذمنيا مذذن ط  ذذق سذذعيم بذذن م مذذم كذذ   (5)ط  ذذق هبذذأ ماوم
 .(6)كمهل 

                                                 

 (1)( فأ  ميت  قم 1)
 322ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  2)
ْعِ  3)  5012 قم  303ش4( سنن هبأ ماوم   ارمب َكاُب َما َ اَء ِفأ الحِّ
  قم  417ش1الكنى وارسماء للموالبأ  (4)
 613 قم  364ش1الممط  إلى السنن الكب ى للبيه أ  (5)
  111ش1الصم  البن هبأ المنيا  (6)
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 (1)وال  ء ارول من ال ذميت "ِإن  ِمذَن الَبَيذاِن ِسذْ ً ا" هط  ذ  نذاًل مذن البطذا ي مذن ط  ذق ابذن عمذ     
 من ط  ق عما  بن ياس . (2)ومسلم

 دراسة رجال اإلسناد
 هذ.230نة ما  س هبو م مم الُكْوِفأُّ  َهُبو ُعَبْيِم هللِا وقي : َسِعْيُد بُن ُمَحمَِّد بِن َسِعْيد الَجْرِمي  -     
 .(4)و ن ا ابن  كان فأ اله ا   (3)وه   هبو ماوم    
 وابذذن هبذذأ حذذيكة عنذذ  فأهنيذذا عليذذ   وقذذال هبذذو   عة:سذذأل  ابذذن نميذذ  :صذذموق"  (5)وقذذال ابذذن معذذين    

 .(7)  وقال هبو  اتم:" حيخ"(6)و اك   عن  ه مم كأ اميت فع ف  وقال: صموق 
 و ام ابن    " مأ يتحيا". ق" : صمو (9)وابن      (8)ال هبأقال و      
 رن  غي  ما  إلى بمعت . وتهمة التحيا هنا ال ت، ؛  ال اوي صموق  :قال الكا ت     
 هبو  عف  الن وي.  عبد هللا بن ثابت المروزي -     
 .(10)قال ال هبأ:"حيخ ال يع ف تف م عن  هبو تميلة"     
 .(11)م هول وقال ابن    :     
 ال اوي م هول. :قال الكا ت     
 .صخر بن عبد هللا بن بريدة بن الحصيب األسلمي المروزي -     
 .(13)وقال ال هبأ:"وهق"  (12) ن ا ابن  كان فأ اله ا      
 .(14)وقال ابن    :"م بول"     

                                                 

 5767 قم  138ش7البطا ي   الطب َكاٌب: ِإن  ِمَن الَبَياِن ِسْ ً ا  ( ص يي1)
اَلِ  َواْلُطْطَكِة 2)  863 قم  534ش2( ص يي مسلم   ال معة َكاُب َتْطِفيِف الص 
 2348 قم  46ش11( ته يب الكمال للم ي 3)
 13378 قم  268ش8( اله ا  البن  كان 4)
 2348 قم  46ش11( ته يب الكمال للم ي 5)
 134 قم  77ش4( ته يب الته يب البن     6)
 261 قم  53ش4( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 7)
 222 قم  637ش10( سي  هعالم النكالء لل هبأ 8)
 2386 قم  240ش1( ت   ب الته يب البن     9)
 4236 قم  333ش2( مي ان االعتمال لل هبأ 10)
 3241 قم  237ش1( ت   ب الته يب البن     11)
 8648 قم  473ش6( اله ا  البن  كان 12)
 2377 قم  501ش1( الكاحف لل هبأ 13)
 2306 قم  275ش1( ت   ب الته يب البن     14)



295 
 

 ال اوي ،عيف. :قال الكا ت     
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-    

 الحكم على إسناد الحديث
وصذذط  بذذن عبذذم هللا  عبذذم هللا بذذن هابذذ  م هذذول  ،ذذعيف لو ذذوم هكهذذ  مذذن علذذة: إسذذنام ال ذذميت     

 ،عيف.
ن    (1)ارلكذذانأ وممذن ،ذذع ف ال ذذميت مذذن العلمذذاء       ولذم ي ذذم الكا ذذت ه ذذمًا طذذ  ج ال ذذميت وفيذذ  "َواِ 

نمذا سذبق وهو مو وم فذأ البطذا ي ومسذلم   هن  ال  ء ارول من ال ميت ص ييما  ِمَن اْلِعْلِم َ ْهاًل" 
 فأ التط  ج.

))))) ))))) 
َ  ِ ْنُ َهذذا ِفذذأ اْلَ ذذِميِت  َوِهذذَأ اْلَ ذذاُل ال تذذأ َناَنذذْ  « ِإن ذذَ  اْمذذُ ؤ ِفيذذَ  َ اِهِلي ذذة»َوِمْنذذُ  اْلَ ذذِميُت       َقذذْم َتَكذذ  

ين ِ وَ ُسول  َوَحَ اِ ِا المِّ ْساَلِم؛ ِمَن الَ ْه  ِكا     والمفذاَط   ِكاْرَْنَسذاِب والِكْبذِ  والت َ بُّذ  َعَلْيَها اْلَعَ ُب َقْبَ  اْرِ
 .(2)َوَغْيِ  َ ِل َ 

 (148الحديث رقم )
 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهَنا ُحْعَكُة  َعْن َواِصذٍ  اَرْ ذَمِب  َعذِن الَمْعذُ وِ  ْبذِن ُسذَوْ ٍم  َقذا      َهَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َ ْ ٍب  َقاَل: َ م   َل:"َ م 

َبذذَ  ِ  ذذأ َسذذاَبْبُ  َ ُ ذذاًل (3)َلِ يذذُ  َهَكذذا َ  ٍّ ِكال     َوَعَلْيذذِ  ُ ل ذذٌة  َوَعَلذذى ُغاَلِمذذِ  ُ ل ذذٌة  َفَسذذَأْلُتُ  َعذذْن َ ِلذذَ   َفَ ذذاَل: ِإنِّ
ذِ   َفَ ذاَل ِلذأ الن ِبذأُّ َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم:  ذِ ا ِإن ذَ  اْمذُ ٌؤ ِفيذَ  َ اِهِلي ذٌة   َيذا َهَكذا َ  ٍّ هََعي ْ تَذ ُ »َفَعي ْ ُتُ  ِكُأمِّ ِكُأمِّ

ذا يَ  ذا ِإْطَواُنُنْم َطَوُلُكْم  َ َعَلُهُم َّللا ُ َتْ َ  َهْيذِميُنْم  َفَمذْن َنذاَن َهُطذوُا َتْ ذَ  َيذِمِا  َفْلُيْطِعْمذُ  ِمم  ْأُكذُ   َوْلُيْلِكْسذُ  ِمم 
 .(4)«ْن َنل ْفُتُموُهْم َفَأِعيُنوُهمْ َيْلَكُه  َواَل ُتَكلُِّفوُهْم َما َيْغِلُبُهْم  َفيِ 

 تخريج الحديث
 عن المع و  بن سو م ك  بن وا.  (5)هط    البطا ي من ارعمو     

 
                                                 

ْعِ  1)  5012 قم  303ش4( سنن هبأ ماوم   ارمب َكاُب َما َ اَء ِفأ الحِّ
 322ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  2)
َبَ ِ :3) بن م من عم  الممينة  على هالهة هيذام منهذا  وقيذ  هنهذا علذى ه بعذة هيام ونذان هبذو    الغفذا ي طذ ج ق  ة  ( ال  

إليها مغا،كًا لعهمان  ،أ هللا تعالى عنهما  فأقام بها إلى هن ما . وفاء الوفاء كأطكا  ما  المصذطفى ربذأ ال سذن 
 223ش3السمهومي 

ْ  ِ ( ص يي البطا ي   اريمان َكاٌب: الَمَعاِص 4)  أ ِمْن َهْمِ  الَ اِهِلي ِة  َواَل ُيَنف ُ  َصاِ ُبَها ِكاْ ِتَكاِبَها ِإال  ِكالحِّ
َكاِب َوالل ْعِن 5)  6050 قم  16ش8( ص يي البطا ي   ارمب َكاُب َما ُيْنَهى ِمَن السِّ
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 عن حعكة بن ال  اج ك  بن وا.  (1)وهط    مسلم من ط  ق م مم بن  عف      
 دراسة رجال اإلسناد

 رجال اإلسناد كلهم ثقات.-     
))))) ))))) 

َعاِء  )ه(      ُمنذذىا»َوِفذذأ َ ذذِميِت الذذمُّ َهْي َيْل ذذانأ كالِغْلظذذة َواْلَوْ ذذذِ  « ِإَلذذى َمذذن َتِكُلنذذأ. ِإَلذذى َعذذُموٍّ َيَتَ ه 
 .(2)اْلَكِ   ِ 

 (149الحديث رقم )
 قال ارمام الطب انأ   م  هللا:     
َهَنا َهُبو َصذاِلٍي اْلَ اِسذُم ْبذُن الل ْيذِت ال  اِسذِبأُّ       ذُم ْبذُن َهِبذأ َصذْفَواَن اله َ ِفذأُّ  َقذاَل: هنذا  َقذ(3)"َ م  اَل: هنذا ُمَ م 

  َعذْن َعْبذِم (5)  َعْن ُمَ م ِم ْبِن ِإْسَ اَق  َعذْن ِهَحذاِم ْبذِن ُعذْ َوَ   َعذْن َهِبيذ ِ (4)َوْهُب ْبُن َ ِ  ٍ   َقاَل: هنا َهِبأ
َماِحذًيا َعَلذى  (6)َ َج الن ِبذأُّ َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم ِإَلذى الط ذاِ فِ هللِا ْبِن َ ْعَفٍ   َقاَل: َلم ا ُتُوفَِّأ َهُبو َطاِلٍب طَ 

ْسذاَلِم  َفَلذْم ُيِ يُبذوُا َفاْنَصذَ َف  َفذَأَتى ِظذ   َحذَ َ ٍ  َفَصذل ى َ ْنَعتَذْيِن  هُذم   اللُهذم  » َقذاَل: َقَمَمْيِ   َفَمَعاُهْم ِإَلذى اْرِ
ِتأ  َوِقل َة ِ يَلِتأ  َوَهَواِنأ َعَلذى الن ذاِه َهْ َ ذَم الذ  اِ ِميَن  َهْنذَ  َهْ َ ذُم الذ  اِ ِميَن  ِإَلذى ِإَلْيَ  َهْحُنو َ،ْعَف ُقو  

ُمِنأ  َهْم ِإَلى َقِ  ٍب َمل ْكَتُ  َهْمِ ي  ِإْن َلذْم َتُكذْن َغْ،ذَكاًنا َعَلذأ   َفذ  اَل ُهَكذاِلأ  ِإن  َمْن َتِكُلِنأا  ِإَلى َعُموٍّ َيَتَ ه 
ْنَيا  َواآْلِطذذَ ِ  َهْن َعاِفَيتَذَ  َهْوَسذذُا ِلذذأ  هَُعذذوُ  ِبُنذذوِ  َوْ ِهذذَ  ال ذذِ ي َهْحذذَ َقْ  َلذذُ  الظُُّلَمذذاُ   َوَصذذَلَي َعَلْيذذِ  َهَمذذُ  الذذمُّ

 .(7)«ُتْنِ َل ِبأ َغَ،َكَ   َهْو ُتِ    َعَلأ  َسَطَطَ   َلَ  اْلُعْتَبى َ ت ى َتْ َ،ى  اَل ُقو َ  ِإال  ِك َ 
 تخريج الحديث

 عن م مم بن عهمان هبأ صفوان ك  كمهل .  (8)هط    الطب انأ من ط  ق ال اسم بن الليت     

                                                 

ْلَكا1) ذذا َيْأُكذذُ   َواِ  ذذا َيْلذذَكُه  َواَل ُيَنلِّْفذذُ  َمذذا َيْغِلُكذذُ  ( صذذ يي مسذذلم   اريمذذان َكذذاُب ِإْطَعذذاِم اْلَمْمُلذذوِ  ِمم   قذذم  1283ش3ُسذذُ  ِمم 
1661 

 323ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  2)
وفأ"التهذذذذذ يب"وغي ا  وفذذذذذأ" التا  خ")ال اسذذذذذنأ(  ( قذذذذذال ارلكانأ:"قل :نذذذذذ ا فذذذذذأ نسذذذذذطتنا مذذذذذن ابذذذذذن عذذذذذمي )ال اسذذذذذأ( 3)

 2333 قم  487ش6الصواب. سلسلة ار اميت ال،عيفة لأللكانأ )ال سعنأ  ون ا فأ الطب انأ( ولعل  
 311 قم  138ش1(      بن  ا م   م بن عبم هللا ار مي.ت   ب الته يب البن     4)
 7302 قم  573ش1( ع و  بن ال بي  بن العوام ارسمي. ت   ب الته يب البن     5)
اهنذا عحذ  ف سذطًا  طيكذة الهذواء حذمالية   بمذا ي مذم المذاء بهذا فذأ : بليم  على ط ف وام  بينها وبين منة ( الط اِ ف6)

 37ش1الحتاء.آها  الكالم وهطكا  العكام لل  و نأ 
 181 قم  73ش13( المع م الكبي  للطب انأ 7)
 1036 قم  315ش1( المعاء للطب انأ 8)
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عن ال اسذم بذن الليذت كذ    (1)وهط    ،ياء المين الم مسأ من ط  ق سليمان بن ه مم الطب انأ     
 كمهل .

 دراسة رجال اإلسناد
 .(2).سك   ت  مت اِر بِن ِخَيارٍ ُمَحمَُّد بُن ِإْسَحاَق بِن َيسَ -     
 صموق مملِّه. والطالصة في  هن  :    
ْبذذن َهِبذذأ طالذذب ْبذذن عبذذم المطلذذب ْبذذن هاحذذم ْبذذن عبذذم منذذاف   َعْبللد ّللاَِّ ْبللن َجْعَفللر ذي الجنللاحين-     

ال  حذذأ الهاحذذمأ  لذذ  صذذ كة  وهمذذ  هسذذماء بنذذ  عمذذيه الطهعميذذة  ولذذم كذذأ ض ال كحذذة  ونذذان هبذذواا 
 عنهما ها  ا إليها  فولم هنذا   وهذو هول مولذوم ولذم فذأ ارسذالم كذأ ض ال كحذة  وقذمم مذا  ،أ َّللا  

هبي  الممينة  وهو هطو ُمَ م م ْبن َهِبأ كن  الصميق  وي يى ْبن َعِلأِّ ْبِن َهِبأ طالذب   ،ذأ َّللا  عذنهم 
ِ َصذذل ى َّللا ُ َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم ولعبذذم ِ ن  ًمذذا  ذذواًما  رمهمذذا. وتذذوفأ َ ُسذذول َّللا  َّللا  عحذذ  سذذنين. ونذذان َعْبذذم َّللا 

 ليًما  يسمى ك   ال وم. وقي : توفأ سنة ه با هو طمه وهمانين  وارول هكه   قال المما نأ: نذان 
 .(3)عم ا تسعين سنة  وقي : إ مى  وقي : اهنان وتسعون سنة

 بقية رجال اإلسناد ثقات. -
 الحكم على إسناد الحديث

ولم ن ذم لل ذميت مذن  وعلت  عنعنة ابن إس اق وهو ممله عنم ال ميا  ال ميت ،عيف  إسنام     
قال ابن عمي:"ه ا  ميت هبأ صالي ال اسبأ  لم نسذما هن  ه ذمًا  ذم ت  المتاكعا  والحواهم ما ي وي  

بهذذذ ا ال ذذذميت غيذذذ ا  ولذذذم ننتكذذذ  إال عن "وقذذذم  نذذذ  ابذذذن إسذذذ اق هذذذ ا ال ذذذميت فذذذأ سذذذي ت  ولكذذذن بذذذمون 
 . (5)وممن ،ع ف  من العلماء ارلكانأ  (4)امإسن

))))) ))))) 
َمِنى اْلَ ْومُ »)ه( َوِمْنُ  اْلَ ِميُت        .(6)«فَتَ ه 

 (151الحديث رقم )
 
 

                                                 

 162 قم  173ش3( ار اميت المطتا   ل،ياء المين الم مسأ 1)
 (43)( ت    ميت  قم 2)
 2864 قم  133ش3( هسم الغاكة البن ارهي  3)
 420ش1( السي   النبوية البن هحام 4)
 2333 قم  487ش6( سلسلة ار اميت ال،عيفة لأللكانأ 5)
 323ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  6)
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 قال هبو ماوم   م  هللا:     
َهَنا َهُبذذو َعَواَنذذَة  َعذذْن َقتَذذاَمَ   َعذذْن َنْصذذِ  ْبذذِن َعاِصذذ      ٌم  َ ذذم  َهَنا ُمَسذذم  ٍم  َعذذْن ُسذذَبْيِا ْبذذِن َطاِلذذٍم  َقذذاَل: "َ ذذم 

  (2)  َهْ ُلذُب ِمْنَهذا ِكَغذااًل  َفذَمَطْلُ  اْلَمْسذِ َم  َفذِيَ ا َصذْمٌ  ِمذَن ال َِّ ذالِ (1)َهَتْيُ  اْلُكوَفَة ِفأ َ َمِن ُفِتَ ْ  ُتْسذَت ُ 
َ ا َ ُ ذذٌ  َ ذذاِلٌه َتْعذذِ ُف ِإَ ا َ َهْيتَذذُ  َهن ذذُ  ِمذذْن ِ َ ذذاِل هَْهذذِ   َمِنذذأ اْلَ ذذْوُم  َواِ  اْلِ َ ذذاِ   َقذذاَل: ُقْلذذُ : َمذذْن َهذذَ اا َفَتَ ه 

ِ َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم  فَ  َ ذاَل ُ َ ْيَفذُة: َوَقاُلوا: َهَما َتْعِ ُف َهذَ اا َهذَ ا ُ َ ْيَفذُة ْبذُن اْلَيَمذاِن َصذاِ ُب َ ُسذوِل َّللا 
ذ ِّ  َفَأْ َمَقذُ  ِإن  الن اَه َنذاُنوا َيْسذَأُلوَن َ ُسذوَل َّللا ِ   َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم َعذِن اْلَطْيذِ   َوُنْنذُ  َهْسذَأُلُ  َعذِن الح 

ِ  َهَ َهْيَ  َهَ ا الْ  َطْيَ  ال ِ ي هَْعَطاَنذا اْلَ ْوُم ِكَأْكَصاِ ِهْم  َفَ اَل: ِإنِّأ َهَ ى ال ِ ي ُتْنِنُ وَن  ِإنِّأ ُقْلُ : َيا َ ُسوَل َّللا 
ذْيفُ »ُقْلذُ : َفَمذا اْلِعْصذَمُة ِمذْن َ ِلذَ ا َقذاَل: « َنَعذمْ »  َهَيُنوُن َكْعَمُا َح ٌّ َنَما َناَن َقْبَلُ ا َقذاَل: َّللا ُ  ُقْلذُ : « الس 

ِ  هُذذذم  َمذذذاَ ا َيُنذذذوُنا َقذذذاَل:  ِ َطِليَفذذذٌة ِفذذذأ اْرَْ ِض َفَ،ذذذَ َب َظْهذذذَ َ   َوَهَطذذذَ  مَ »َيذذذا َ ُسذذذوَل َّللا  اَلذذذَ   ِإْن َنذذذاَن ِ  
ال  َفُمذذْ   َوَهْنذذَ  َعذذاضٌّ ِبِ ذذْ ِل َحذذَ َ  ٍ  اُل َمَعذذُ  َنْهذذٌ  »  ُقْلذذُ : هُذذم  َمذذاَ اا َقذذاَل: « َفَأِطْعذذُ   َواِ  هُذذم  َيْطذذُ ُج الذذم   

  َقذاَل: « ُا  َوُ ط  َهْ ذُ اُ َوَناٌ   َفَمْن َوَقَا ِفأ َناِ ِا  َوَ َب َهْ ُ ُا  َوُ ط  ِوْ ُ ُا  َوَمْن َوَقَا ِفأ َنْهِ ِا  َوَ َب ِوْ  ُ 
اَعةِ »ُقْلُ : ُهم  َماَ اا َقاَل:   .(3)«ُهم  ِهَأ ِقَياُم الس 

 تخريج الحديث
َمِنذذذأ اْلَ ذذذْوُم" "   (4)هط  ذذ  البذذذ ا  مذذذن ط  ذذق ي يذذذى بذذذن  مذذام      عذذذن هبذذذأ عوانذذ  كذذذ  بذذذماًل مذذن" َفَتَ ه 
هَ  عذن هبذأ عوانذة كذ    (5)الط ذاوي مذن ط  ذق طلذف بذن هحذام البذ ا وهط  ذ    ِنَأ اْلَ ْوُم ِكَأْكَصذاِ ِهْم"َفَ م 

 مطتص ًا.
 دراسة رجال اإلسناد

 .(6)وصي   وع  عن  ه ة  مأ ب هي الطوا ج  نصر بن عاصم الليثي البصري -     
 وي ال طالم بن سبيا  وي ال طالم بن طالم اليحن ي الكص ي.  سبيع بن خالد-     
 .و ى عن   ما من اله ا   (8)ابن  كان فأ اله ا  و ن ا  (7)وه   الع لأ     

                                                 

سذذنان هانيهذذا  وفذذتي التذذاء كعذذ ( ُتْسذذَتُ :1) مها وهذذى التذذأ تنسذذب إليهذذا الهيذذاب الّتسذذت ّ ة. كذذالع اق معلومذذة. ك،ذذّم هّولهذذا  وا 
 312ش1مع م ما استع م من هسماء الكالم والموا،ا لعبم هللا ارنملسأ 

 17ش3َهْي   ٌ  َبْيَن ال ُ لين. النهاية فأ غ  ب ال ميت واره   ( َفِيَ ا َصَمٌ  ِمَن ال َِّ اِل:2)
 4244 قم  35ش4ِفَتِن َوَماَلِ ِلَها ( سنن هبأ ماوم   الفتن والمال م َكاُب ِ ْنِ  الْ 3)
 2360 قم  361ش7( مسنم الب ا  4)
 5630 قم  377ش14( محن  اآلها  للط اوي 5)
 7113 قم  560ش1( ت   ب الته يب البن     6)
 511 قم  177ش1( اله ا  للع لأ 7)
 3274 قم  347ش4( اله ا  البن  كان 8)
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 .(1)م بول وقال ابن    :     
 : ال اوي هق  ما ي ال في  هن   صموق.قال الكا ت     

 الحكم على إسناد الحديث
إسذذنام ال ذذميت  سذذن لو ذذوم  اٍو صذذموق فيذذ  وهذذو: سذذبيا بذذن طالذذم. نمذذا هن  لل ذذميت حذذاهمًا عنذذم      

ن  من العلماء ارلكانأ من ط  ق َهُبأ ِإْمِ  َه الَطْواَلِنأُّ بن وا  (3)ومسلم  (2)البطا ي   . (4)وممن  س 
))))) ))))) 

َ  ِفذذأ اْلَ ذذِميِت َ نذذ          َوِهذذَأ َلْفَظذذٌة هَْعَ ِمي ذذٌة  َوُهذذَو اْسذذم ِلَنذذا  اآْلِطذذَ ِ . « َ َهذذن م»)َ َهذذن ُم()ه( َقذذْم َتَكذذ  
: َهْي -ِكَنْسذذِ  اْلِ ذذيِم َواْلَهذذاِء َوالت ْحذذِميمِ  -ُسذذّمي  ِبَهذذا لُكْعذذم َقْع هذذا. َوِمْنذذُ  َ ِني ذذٌة ِ ِهن ذذامَوِقيذذَ  ِهذذَأ َعَ ِبي ذذٌة. و 

 .(5)َكِعيَمُ  اْلَ ْعِ . َوِقيَ  َتْعِ  ٌب نِهّنام كالِعب انأ
 (151الحديث رقم )

 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
ذذُم ْبذذُن كَ      َهَنا ُمَ م  َهَنا ُحذذْعَكُة  َعذذِن الُمَهذذاِ ِ  َهِبذذأ الَ َسذذِن  َسذذِمَا " ذم  َهَنا ُغْنذذَمٌ   َقذذاَل: َ ذذم  ذذاٍ   َقذذاَل: َ ذذم  ح 

ُن الن ِبأِّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم الظُّْهَ   َفَ اَل: َهْو « َهْبِ ْم َهْبِ مْ » َ ْ َم ْبَن َوْهٍب  َعْن َهِبأ َ  ٍّ  َقاَل: َه  َن ُمَؤ ِّ
ذاَل ِ »َوَقذاَل: « اْنَتِظِ  اْنَتِظْ  »اَل: قَ  ُ  الَ ذ ِّ ِمذْن َفذْيِي َ َهذن َم  َفذِيَ ا اْحذَتم  الَ ذ ُّ َفذَأْبِ ُموا َعذِن الص  َ ت ذى « ِحذم 

 .(7)"(6)َ َهْيَنا َفْأَء التُُّلولِ 
 تخريج الحديث

                                                 

 2210 قم  223ش1( ت   ب الته يب البن     1)
 7084 قم  51ش3( ص يي البطا ي   الفتن َكاٌب: َنْيَف اَرْمُ  ِإَ ا َلْم َتُكْن َ َماَعٌة 2)
 1847 قم  1475ش3( ص يي مسلم   ارما   َكاُب اْرَْمِ  ِبُلُ وِم اْلَ َماَعِة ِعْنَم ُظُهوِ  اْلِفَتِن 3)
 4244 قم  35ش4َماَلِ ِلَها ( سنن هبأ ماوم   الفتن والمال م َكاُب ِ ْنِ  اْلِفَتِن وَ 4)
 323ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  5)
َواِل ( قال النووي فأ ح   مسلم:"َقْوُلُ  "َ ت ى َ َهْيَنا َفْأَء التُُّلوِل"ِهَأ َ ْمُا َت ٍّ َوُهَو َمْعُ وٌف َواْلَفْأُء اَل َينُ 6) وُن ِإال  َكْعذَم الذ  

ذذ ُّ فَ  ذا الظِّ َواِل َوَكْعَمُا َهذذَ ا َقذذْوُل هَْهذِ  اللَُّغذذِة ومعنى قولذذ " هينا فذذأء التلذذول" هنذذ  هطذذ  تَذذْأِطيً اَوَهم  َنِهيذذً ا  ُيْطَلذذُق َعَلذذى َمذذا َقْبذذَ  الذذ  
ذْمِه ِكَنِهيٍ  وقولذ  َ ت ى َصاَ  ِللتُُّلوِل َفْأٌء َوالتُُّلوُل ُمْنَكِطَ ٌة َغْيُ  ُمْنَتِصَكٍة َواَل َيِصيُ  َلَها َفْأٌء ِفأ اْلَعذاَمِ  إِ  ال  َكْعذَم َ َواِل الح 

ُ وَهذذا ِإَلذذى اْلَبذذْ ِم َواْطُلُبذذذوا اْلَبذذْ َم َلَهذذا وقَ  ذذاَلِ " َهْي َهطِّ ُ َعَلْيذذذِ  صذذلى هللا عليذذ  وسذذلم:"َهْبِ ُموا َعذذِن اْلَ ذذ ِّ ِفذذذأ الص  ْوُلذذُ  َصذذل ى َّللا 
َ  َفِمذذذذذْن َنَفذذذذذِه َ َهذذذذذن َم َوَمذذذذذا َوَ ذذذذذْمُتْم ِمذذذذذْن َ ذذذذذ ٍّ َهْو َ ذذذذذُ وٍ  َفِمذذذذذْن َنَفذذذذذِه َ َهذذذذذن َم" َقذذذذذاَل َوَسذذذذذل َم"َفَما َوَ ذذذذذْمُتْم ِمذذذذذْن َبذذذذذْ ٍم َهْو َ ْمَهِ  ذذذذذ

ُ  اْلَ  ِّ َقاُلوا:َوَقْوُلذذذُ  َهْو َيْ َتِمذذذُ  َهْن َيُنذذذوَن َحذذذ ُ  اْلَبذذذْ ِم َواْلَ ُ وُ :ِحذذذم  ْمَهِ  ُ  ِحذذذم  ا ِمذذذَن الذذذ  اِوي َوَيْ َتِمذذذ ُ اْلُعَلَمذذذاُء:ال   َهْن َيُنذذذوَن  ن 
 616 قم  120ش5ِللت ْ ِسيِم.ح   النووي على مسلم 

ِ  الَ  ِّ 7)  535 قم  113ش1( ص يي البطا ي   مواقي  الصال  َكاُب اِرْبَ اِم ِكالظُّْهِ  ِفأ ِحم 
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 بن وا.عن حعكة بن ال  اج ك    (1)هط    البطا ي من ط  ق آمم بن هبأ إياه     
 عن م مم كم  عف  ك  كمهل .  (2)ومسلم من ط  ق م مم بن المهنى     

 دراسة رجال اإلسناد
 .ثقات كلهم اإلسناد رجال-     

))))) ))))) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

َفِ   1)  533 قم  113ش1( ص يي البطا ي   مواقي  الصال  َكاُب اِرْبَ اِم ِكالظُّْهِ  ِفأ الس 
ْبَ اِم ( 2)  616 قم  431ش1ص يي مسلم   المسا م وموا،ا الصال  َكاُب اْسِتْ َكاِب اْرِ
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 المبحث الخامس: الجيم مع الياء
اللُّْؤُلذذذُؤ »ال ذذذِ ي َ ذذذاَء ِفذذذأ ِنتَذذذاِب اْلُبَطذذذاِ يِّ  «َ اَفتَذذذاُا اْلَيذذذاُقوُ  الُمَ ي ذذذب»)ه( ِفذذأ ِصذذذَفِة َنْهذذذِ  اْلَ ن ذذذِة      

ذ . والذ ي  ذاء « الُمَ ي ذب  َهِو الُمَ ذّوف»َوُهَو َمْعُ وٌف. َوال ِ ي َ اَء ِفذأ ُسذَنِن َهِبذأ َماُوَم « الُمَ ّوف كالح 
نن  .« الُمَ ي ب َهِو الُم ّوب« »1»فأ َمعالم السُّ ذ ِّ َقذاَل: َمْعَنذاُا ارْ ذوف. َوَهْصذُلُ   ِكاْلَكذاِء ِفيِهَمذا َعَلذى الح 

ْأُء َمِ يب َهْو َمُ وب  َنَما َقاُلوا َمِحيٌب وَمُحوب. ْأَء ِإَ ا َقطْعَت . َوالح   ِمْن ُ ْبُ  الح 
ذذا ُمَ يِّذب ماً  -واْنِ ذالب اْلذذَواِو َعذذِن اْلَيذذاِء َنِهيذذٌ  ِفذذأ َناَلِمِهذذْم. َفَأم  َب ُيَ يِّذذب َفُهذذَو َفُهذذَو ِمذذْن َقذذْوِلِهْم: َ ي ذذ -ُمَحذذم 

 .(1)ُمَ يِّب: َهْي ُمَ ّو   َوَنَ ِلَ  ِكاْلَواوِ 
 (152الحديث رقم )

 قال ارمام هبو ماوم   م  هللا:     
َهَنا اْلُمْعَتِم ُ       َهَنا َعاِصُم ْبُن الن ْ،ِ   َقاَل: َ م  َهَنا َقَتاَم ُ (3)  َقاَل: َسِمْعُ  َهِبأ(2)"َ م    َعْن (4)  َقاَل: َ م 
ِ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم ِفذأ اْلَ ن ذِة  َهْو َنَمذا َقذاَل: ُعذِ َض اَهَنِه  َلذُ  َنْهذٌ   ْبِن َماِلٍ   َقاَل: َلم ا ُعِ َج ِبَنِبأِّ َّللا 

ُف  َفَ،َ َب اْلَمَلُ  ال ِ ي َمَعُ  َيَماُ    َفاْسَتْطَ َج ِمْسًنا  َفَ اَل ُمَ م ٌم َ اَفَتاُا اْلَياُقوُ  اْلُمَ ي ُب  َهْو َقاَل: اْلُمَ و 
"« َما َهَ اا»َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم ِلْلَمَلِ  ال ِ ي َمَعُ :   .(5)َقاَل: اْلَكْوَهُ  ال ِ ي هَْعَطاَ  َّللا ُ َع   َوَ   

 تخريج الحديث
  (8)وه مذذم مذذن ط  ذذق حذذيكانمذذن ط  ذذق همذذام بذذن منكذذ    (7)  والطيالسذذأ(6) هط  ذذ  البطذذا ي           

وهبو يعلى الموصلأ من ط  ق همام بن   من ط  ق سعيم بن هبأ ع وكة (10)  واآل  ي (9)وابن  كان
هالهذذتهم )همذذام بذذن منكذذ   حذذيكان  سذذعيم بذذن هبذذأ ع وكذذة( مذذن ط  ذذق قتذذام  بذذن معامذذة كذذ    (11)المنكذذ 

 بن وا  بمون لفظ "الياقو  الم يب".

                                                 

 323ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  1)
 6785 قم  533ش1( معتم  بن سليمان التيمأ هبو م مم الكص ي يل ب الطفي . ت   ب الته يب البن     2)
 2575 قم  252ش1المعتم  الكص ي.ت   ب الته يب البن      ( سليمان بن ط طان التيمأ هبو3)
 5518 قم  453ش1( قتام  بن معامة بن قتام  ت   ب الته يب البن     4)
 4748 قم  237ش4( سنن هبأ ماوم   السنة َكاٌب ِفأ اْلَ ْوِض 5)
 6581 120ش8( ص يي البطا ي   ال قاق َكاٌب ِفأ الَ ْوِض 6)
 2104 قم  483ش3طيالسأ مسنم هبأ ماوم ال (7)
 13156 قم  333ش20مسنم ه مم  (8)
 6473 قم  331ش14ص يي بن  كان  (9)
 334 قم  1364ش3الح  عة لْل  ي  (10)
 2876 قم  257ش5مسنم هبأ يعلى الموصلأ  (11)
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 دراسة رجال اإلسناد
هبو عم  الكص ي  وقي  عاصذم بذن م مذم بذن   اصم بن النضر بن المنتشر األحول التيميع-     

 من العاح  .  الن،  
 .(2)و وى ل  عمم من اله ا  منهم مسلم  وهبأ ماوم  (1) ن ا ابن  كان فأ اله ا      
 .(4)وقال ابن    :"صموق"  (3)وقال ال هبأ:"وهق"     
فلذذم ه ذذم فيذذ     ًا ونمذذا هذذو معذذ وف فذذين  هكذذا ماوم ال يذذ وي إال عذذن   الذذ اوي ه ذذة :قذذال الكا ذذت     
 .(5)ه ة

 .بقية رجال اإلسناد ثقات-     
 الحكم على إسناد الحديث

رن  ميذا  واتذ  مذن اله ذا   وهصذ  ال ذميت عنذم البطذا ي نمذا مذ  فذأ  إسنام ال ميت صذ يي؛     
 .(6)وممن ص    من العلماء ارلكانأ التط  ج 

 )))))))))) 
 .(7) وهما نه ان كالعواصم عنم الَمِصيَصة وَطَ ُسوه« َسْي ان وَ ْيَ ان»ِفيِ  ِ ْنُ   -)ِ يَي(     

 (153الحديث رقم )
 قال ارمام مسلم   م  هللا:     
َهَنا َهُبو ُهَساَمَة  َوَعْبُم هللِا ْبُن ُنَميْ       َهَنا َهُبو َكْنِ  ْبُن َهِبأ َحْيَكَة  َ م  ٍ   َوَعِلأُّ ْبذُن ُمْسذِهٍ   َعذْن ُعَبْيذِم "َ م 

َهَنا عُ  ذذُم ْبذذُن ِكْحذذٍ   َ ذذم  َهَنا ُمَ م  ذذُم ْبذذُن َعْبذذِم هللِا ْبذذِن ُنَمْيذذٍ   َ ذذم  َهَنا ُمَ م  َبْيذذُم هللِا  َعذذْن هللِا اْبذذِن ُعَمذذَ     َوَ ذذم 

                                                 

 14708 قم  506ش8( اله ا  البن  كان 1)
 36 قم  58ش5( ته يب الته يب البن     2)
 2521 قم  521ش1( الكاحف لل هبأ 3)
 3080 قم  286ش1( ت   ب الته يب البن     4)
 154 قم  571ش2( التنني  كما فأ تأنيب الكوه ي من اركاطي  لعبم ال  من اليمانأ 5)
 4748 قم  237ش4( سنن هبأ ماوم   السنة َكاٌب ِفأ اْلَ ْوِض 6)
ي323ش1بذذن ارهيذذ  ( النهايذذة فذذأ غ  ذذب ال ذذميت وارهذذ  ال7) هذذأ ممينذذة علذذى حذذاطئ  ي ذذان مذذن هغذذو   َصذذُة:  الَمصِّ

  ط سذوه:ممينة بذين هنطاكيذة 145ش5الحام بين هنطاكيذة وكذالم الذ وم ت ذا ب ط سذوه.مع م البلذمان ليذاقو  ال مذوي 
و لب.ممينذة  ليلذة سذمي  كط سذوه بذن الذ وم بذن الذي ن بذذن سذام بذن نذو   عليذ  السذالم؛قالوا: لمذا وصذ  ال حذيم إليهذذا 

 213ش1نه ها. ولها سو  وطنمق. آها  الكالم وهطكا  العكام لل  و نأ   مم عما اتها وحق
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ِبذأ ُهَ ْ ذَ َ   َقذاَل: َقذاَل َ ُسذوُل هللِا َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  ُطَبْيِب اْبِن َعْبِم ال  ْ َمِن  َعْن َ ْفِص ْبِن َعاِصٍم  َعْن هَ 
يُ  ُن ٌّ ِمْن َهْنَهاِ  اْلَ ن ةِ (1)َسْيَ اُن َوَ ْيَ انُ »َوَسل َم:   .(2)«  َواْلُفَ اُ  َوالنِّ

 تخريج الحديث
 ال ميت انف م بيط ا   مسلم مون البطا ي.     

 دراسة رجال اإلسناد
 .(3)موالهم هبو هسامة الكوفأ.سك   ت  مت  امة بن زيد القرشيحماد بن أس-     
 والطالصة في  هن :ه ة.     
 .بقية رجال اإلسناد ثقات-     

))))) ))))) 
ذذذاَلُم  -)ِ يذذذٌم(      ذذذاَلُ  َوالس  ذذذةِ »ِفذذذأ ِصذذذَفِتِ  َعَلْيذذذِ  الص  الِ يذذذم: « َنذذذَأن  ُعُنَ ذذذ  ِ يذذذُم ُمْمَيذذذة ِفذذذأ َصذذذَفاِء اْلِف، 
 .(4)قالُعنُ 

 (154الحديث رقم )

                                                 

ذا َسذْيَ اُن َوَ ْيَ ذاُن  ( قال ارمام النووي تعلي اً على ه ا ال ميت:1) اْعَلْم َهن  َسْيَ اَن َوَ ْيَ اَن َغْيذُ  َسذْيُ وَن َوَ ْيُ وَن َفَأم 
َمذذا ِمذْن َهْنَهذذاِ  اْلَ ن ذذِة ِفذأ ِكذذاَلِم ار مذذن ف ي ذان نهذذ  المصيصذذة وسذي ان نهذذ  إ نذذ  اْلَمذْ ُنوَ اِن ِفذذأ َهذذَ ا اْلَ ذِميِت الل ذذَ اِن هُ 

ذذا َقذذْوُل اْلَ ذذوْ  ذذَواُب ِفذذأ َمْوِ،ذذِعِهَما َوَهم  ا َهْكَبْ ُهَمذذا َ ْيَ ذذاُن َفَهذذَ ا ُهذذَو الص  َهِ يِّ فذذى صذذ ا    ي ذذان َوُهَمذذا َنْهذذَ اِن َعِظيَمذذاِن ِ ذذم 
:َسذذْيَ ا نهذذ  كالحذذام َفَغَلذذٌط َهوْ  ذذاِم َقاَل اْلَ اِ ِمأُّ ُن َنْهذذٌ  ِعْنذذَم َهن ذذُ  َهَ اَم اْلَمَ ذذاَ  ِمذذْن َ ْيذذُت ِإن ذذُ  ِبذذِكاَلِم اْرَْ َمذذِن َوِهذذَأ ُمَ ذذاِوَ ٌ  ِللح 

ِكاْلَعَواِصذذذذِم ِعْنذذذذَم اْلُمَصيَِّصذذذذِة  اْلُمَصيَِّصذذذذِة َقاَل:َوُهَو َغْيذذذذُ  َسذذذذْيُ وَن َوَقاَل َصذذذذاِ ُب ِنَهاَيذذذذِة اْلَغِ  ِب:َسذذذذْيَ اُن َوَ ْيَ ذذذذاُن َنْهذذذذَ انُ 
ى َهن ذذذُ  َغْيذذذُ  َ ْيَ ذذذاَن َوَنذذذَ ِلَ  َوُطْ ُسذذذوُه َوات َفُ وا ُنلُُّهذذذْم َعَلذذذى َهن  َ ْيُ ذذذوَن ِكذذذاْلَواِو َنْهذذذٌ  َوَ اَء ُطَ اَسذذذاَن ِعْنذذذَم َبْلذذذٍخ  َوات َفُ ذذذوا َعَلذذذ

ذذا َقذذْوُل اْلَ اِ،ذذأ  يذذُ  ِكِمْصذذَ  َواْلُفذذَ اُ  َسذْيُ وُن َغْيذذُ  َسذذْيَ اَن َوَهم  ِعَياُض:َهذذِ ِا اْرَْنَهذذاُ  اْرَْ َبَعذذُة َهْكَبذذُ  َهْنَهذذاِ  كذذالم ارسذذالم َفالنِّ
اْلُفذذذَ اُ   ُ ذذذٍ : َهَ ُمَها:َقْوُلذذذ ُ ِكذذذاْلِعَ اِق َوَسذذذْيَ اُن َوَ ْيَ اُن َوُيَ ذذذاُل َسذذذْيُ وَن َوَ ْيُ ذذذوَن ِبذذذِكاَلِم ُطَ اَسذذذاَن َفِفذذذأ َناَلِمذذذِ  ِإْنَنذذذاٌ  ِمذذذْن َهوْ 

ذاِم َواْلَ ِ  َ ِ  َواله ذاِنأ َقْوُلُ :َسذْيَ اُن َوَ ْيَ ذانُ   َوُيَ ذاُل َسذْيُ وُن َوَ ْيُ ذوُن َفَ َعذَ  ِكاْلِعَ اِق َوَلذْيَه ِكذاْلِعَ اِق َبذْ  ُهذَو َفاِصذٌ  َبذْيَن الح 
َوَ ْيَ اُن َغْيذُ  َ ْيُ ذوَن ِكاتَِّفذاِق الن ذاِه نمذا سذبق الهالت: َهن ذُ  ِبذِكاَلِم  اْرَْسَماَء ُمَتَ اِمَفًة َوَلْيَه َنَ ِلَ  َبْ  َسْيَ اُن َغْيُ  َسْيُ ونَ 

ذا َنذْوُن َهذِ ِا  ُ هَْعَلذُم َوَهم  ذاِم َوَّللَا  ا َسْيَ اُن َوَ ْيَ ذاُن ِبذِكاَلِم اْرَْ َمذِن ِكُ ذْ ِب الح  ِوياَلِن اْرَْنَهذاُ  ِمذْن َمذاِء اْلَ ن ذِة َفِفيذِ  تَذأْ ُطَ اَساَن َوَهم 
َيذذِة ِكَماِ َهذذا َصذذ يَمذذاَن َعذذم  ِكاَلَمَهذذا َهِو اْرَْ َسذذاُم اْلُمَتَغ ِّ اِ َ ٌ  ِإَلذذى اْلَ ن ذذِة َواله ذذاِنأ َوُهذذَو َ َنَ ُهَمذذا اْلَ اِ،ذذأ ِعَيذذاُض َهَ ذذُمُهَما َهن  اْرِ

ٌ  ِمذذَن اْلَ ن ذذِة وَ  اْلَ ن ذذُة َمْطُلوَقذذٌة مو ذذوم  اليذذوم عنذذم ههذذ  السذذنة وقذذم  نذذ  ُمْسذذِلٌم ِفذذأ اْرََصذذيُّ َهن َهذذا َعَلذذى َظاِهِ َهذذا َوَهن  َلَهذذا َمذذام 
يذذَ  َيْطُ َ ذذاِن ِمذذَن اْلَ ن ذذِة َوِفذذأ البطذذا ي مذذن هصذذ  سذذم   ْسذذَ اِء َهن  اْلُفذذَ اَ  َوالنِّ يَمذذاِن ِفذذأ َ ذذِميِت اْرِ   المنتهى.حذذ   ِنتَذذاِب اْرِ

 2833 قم  176ش17النووي على مسلم 
ْنَيا ِمْن َهْنَهاِ  اْلَ ن ِة  ( ص يي مسلم2)  2183ش4  ال نة وصفة نعيمها وههلها  َكاُب َما ِفأ المُّ
 (68( ت    ميت  قم )3)
 324ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  4)
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 قال ارمام الت م ي   م  هللا:     
َهَنا ُ َمْيذذُا ْبذذُن ُعَمذذَ  ْبذذِن َعْبذذِم الذذ  ْ َمِن اْلِعْ ِلذذأُّ ِإْمذذاَلًء َعلَ       َهَنا ُسذذْفَياُن ْبذذُن َوِنيذذٍا َقذذاَل: َ ذذم  ْيَنذذا ِمذذْن "َ ذذم 

ِ  َعذذِن اْبذذٍن ِنَتاِكذذِ  َقذذاَل: َهْطَبَ ِنذذأ َ ُ ذذٌ  ِمذذْن َبِنذذأ َتِمذذيٍم ِمذذ ْن َوَلذذِم َهِبذذأ َهاَلذذَة َ ْوِج َطِميَ ذذَة  ُيَنَنذذى َهَكذذا َعْبذذِم َّللا 
ذاًفا  َعذْن ِ ْلَيذ ِة الن ِبذأِّ ِرَِبأ َهاَلَة  َعِن اْلَ َسِن ْبِن َعِلأٍّ َقاَل: َسَأْلُ  َطاِلأ ِهْنَم ْبَن َهِبذأ َهاَلذَة  َوَنذاَن َوص 

ِ َصذل ى هللُا َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم  وَ  َهَنا َهْحَتِهأ َهْن َيِصَف ِلأ ِمْنَهذا َحذْيً ا َهَتَعل ذُق ِكذِ   َفَ اَل:"َنذاَن َ ُسذوُل َّللا 
ًمذذا ِمذذَن    َوَهْقَصذذ ُ (2)  َيذذَتأَلَْرُ َوْ ُهذذُ  َتأَلُْلذذَؤ اْلَ َمذذِ  َلْيَلذذَة اْلَبذذْمِ   َهْطذذَوُل ِمذذَن اْلَمْ ُبذذو ِ (1)َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َفْطًمذذا ُمَفط 

ذذْع ِ (3)اْلُمَحذذ  بِ  َقَهذذا(4)  َعِظذذيُم اْلَهاَمذذِة  َ ِ ذذُ  الح  ال  َفذذاَل ُيَ ذذاِوُ  َحذذْعُ ُا َحذذْ َمَة (5)  ِإِن اْنَفَ َقذذْ  َعِ يَ تُذذُ  َف     َواِ 
  َبْيَنُهَمذا ِعذْ ٌق (7)َغ ِفذأ َغْيذِ  َقذَ نٍ َسذَواكِ  (6)ُهُ َنْيِ  ِإَ ا ُهَو َوف ذَ ُا  َهْ َهذُ  الل ذْوِن  َواِسذُا اْلَ ِبذيِن  َهَ جُّ اْلَ َواِ ذبِ 

ْلُ  َهَحم  (8)ُيِم ُُّا اْلَغَ،ُب  َهْقَنى اْلِعْ َنْينِ  ْيِن  (9)  َلُ  ُنوٌ  َيْعُلوُا  َيْ َسُكُ  َمْن َلْم َيَتَأم    َنتُّ اللِّْ َيِة  َسْهُ  اْلطم 
ِة..."(11)ُ َبةِ   ُمْفَلُج اْرَْسَناِن  َمِقيُق اْلَمسْ (10)َ،ِليُا اْلَفمِ   .(12)  َنَأن  ُعُنَ ُ  ِ يُم ُمْمَيٍة ِفأ َصَفاِء اْلِف، 

 تخريج الحديث
                                                 

ُموِ  والُعيون  َوَلذْم َتُكذْن ِطْلَ تذ  ِفذ1) ًما: هْي َعِظيما ُمَعظ ما ِفأ الصُّ أ ِ ْسذم  َوِقيَ : الَفَطاَمذة ِفذأ َوْ ِهذِ : ُنْبُلذُ  ( َفْطًما ُمَفط 
  413ش3َواْمِتاَلُؤُا َمَا اْلَ َماِل والمَهاكة. النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  

 130ش2غ  ب ال ميت واره  : ُهَو َبْيَن الط ِو ِ  َواْلَ ِصيِ .ُيَ اُل   ٌ  َ ْبَعٌة وَمْ ُبوٌ . النهاية فأ ( َهْطَوُل ِمَن اْلَمْ ُبو 2)
َب َعْنَهذا َ   ذُمها: َهْي  :( اْلُمَح  ب3) ُهَو الطو ُ  الكا ُن الطُّول َمَا َنْ ص ِفأ َلْ ِمِ . وهصُل  ِمَن الن طلة الط و لة ال ِتذأ ُحذ ِّ

 453ش2َقّطا وُفّ ق. النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  
ْع 4) ْعِ . َوِقيَ  َطِو ُلُ . النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  َهْي نه :( َ ِ ُ  الح   482ش2يُ  الح 
َقَهذذا:5) َهْي َحذذع ا  ُسذذِمأ َعِ يَ ذذة َتْحذذبيها ِكَحذذْعِ  المْوُلذذوم. النهايذذة فذذأ غ  ذذب ال ذذميت وارهذذ  البذذن  ( ِإِن اْنَفَ َقذذْ  َعِ يَ تُذذُ  َف  

 277ش3ارهي  
ه ِفذذأ اْلَ اِ ذذِب َمذذَا ُطذذول ِفذذأ َطَ فذذ  واْمتذذَمام. النهايذذة فذذأ غ  ذذب ال ذذميت وارهذذ  البذذن الذذ    ( َهَ جُّ الَ وا ذذب:6) َ ُج: َتَ ذذوُّ

 236ش2ارهي  
 54ش4اْلِت اء ال اِ َبين. النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي   -ِكالت ْ ِ   ِ  -( الَ َ ن 7)
ولذذ  وِ ق ذذة هْ َنَبِتذذ  َمذذَا َ ذذَمٍب ِفذذأ َوَسذذِطِ . والِعذذْ نين: ارْنذذف. النهايذذة فذذأ غ  ذذب الَ نذذا ِفذذأ ارْنذذف: طُ  ( َهْقَنذذى اْلِعذذْ َنْيِن:8)

 116ش4ال ميت واره  البن ارهي  
ْحذَ اف ارْ َنكذة َقِلذياًل. النهايذة فذأ ( َيْ ِسُك  َمن َلْم يَتأَمْلذ  َهَحذم :9) ذَمُم: ا تفذاُ  َقَصذكة اْرَْنذِف واْسذَتواء هَْعاَلَهذا وا  غ  ذب  الح 

 502ش2ال ميت واره  البن ارهي  
ذذِميُم.  ( َ،ذذِليُا اْلَفذذِم:10) ذذِليا: الَعظذذيُم َالْطلذذق الح  هي عِظيمذذ . وقيذذ  واِسذذع . والَعذذ ُب َتْمذذَمُ  ِعَظذذَم الَفذذِم وتذذ مُّ ِصَغ ا.وال، 

 37ش3النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  
ذْم  َسذاِ اًل ِإَلذى الَ ذوف. النهايذة فذأ غ  ذب ال ذميت وارهذ  البذن ارهيذ   ( اْلَمْسُ َبُة ك،م ال اء: مامّق ِمنْ 11) َحذَع  الص 
 356ش2
 8 قم  34ش1( الحما   الم ممية والطصا   المصطفوية للت م ي 12)
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 .(1)عن سفيان بن ونيا ك  بن وا هط    اآل  ي من ط  ق ي يى بن م مم بن صاعم      
عذذن ُ َمْيذذا بذذن عمذذ  بذذن عبذذم  مذذن ط  ذذق مالذذ  بذذن إسذذماعي  النهذذمي  (3)والبيه ذذأ  (2)والطب انذذأ     

   من عن     عن ابن هبأ هالة ك  بن وا.ال
 عن سفيان بن ونيا ك  بن وا.  (4)والكغوي من ط  ق هبأ عيسى الت م ي     

 دراسة رجال اإلسناد
 نذان صذموقًا إال هن ذ  ابتلذأ ِبَو  اقذ ؛ هبذو م مذم الكذوفأ  سفيان بلن وكيلع بلن الجلراح الرواسلي،-     

 .(5)م ي ب  فس ط  ميه فنصي فل فأمط  علي  ما ليه من  ميه  
 .(6)من الهامنة.،عيف ُ َمْيُا ْبُن ُعَمَ  ْبِن َعْبِم ال  ْ َمِن اْلِعْ ِلأُّ -     
 اسم  ي  م بن عم و.  أبو عبد هللا التميمي من ولد أبي هالة النبا  بن زرارة -     
 .(8)م هول :  وقال ابن    (7) ن ا ابن  كان فأ اله ا      
 ال اوي م هول نما قال ابن    . ا ت:قال الك     
 .لم يتمي  عنم الكا ت  ولم يعه  ل  على ت  مة.اْبٍن أِلَِبي َهاَلةَ -     
وهو تميمذأ مذن بنذأ هسذيم بذن َعْمذ و بذن تمذيم  وهذو  بيذب  ص ابأ  لي   :ِهْنَد ْبَن َأِبي َهاَلةَ -     

بن  طو لم  وج الن ِبّأ َصل ى َّللا ُ َعَلْيِ  َوَسل َم وهطوات  رم :  سول هللا َصل ى َّللا ُ َعَلْيِ  َوَسل َم هم  طمي ة 
  نذذب  و قيذذة  وهم نلهذذوم  وفاطمذذة علذذيهن السذذالم.َوَناَن هبذذوا  ليذذف بنذذأ عبذذم الذذما   واطتلذذف ِفذذأ اسذذم 

 بن   ا   بن وقمان  وقي : مال  بن   ا   بن النكاو  وقي : مالذ  بذن النكذاواهبأ هالة  ف ي : نكاو 
بن   ا    َقاَل  ال بي .وَهُبو هالة هنم بن النكاو بن   ا    َنذاَن  وج طمي ذة قبذ  الن ِبذّأ َصذل ى َّللا ُ َعَلْيذِ  
َوَسل َم فولم  َلُ  هنذم بذن هنم.وحذهم هنذم بذن هبذأ هالذة بذم ًا  وقيذ : َبذْ  حذهم ه ذمًا  وقتذ  هنذم ابذن هبذأ 

ن هبأ هالذة مذا مصذعب بذن ال بيذ   وقيذ : إن  هنذم بذن هالة ما َعلّأ يوم ال م   وقت  هنم بن هنم ب
 .(9)هنم بن هبأ هالة ما  كالكص    وان  ض ع ك  فال ع ب َلُهم

                                                 

 1022 قم  1508ش3( الح  عة لْل  ي 1)
 414 قم  155ش22( المع م الكبي  للطب انأ 2)
 1362 قم  24ش3( حعب اريمان للبيه أ 3)
 3705 قم  270ش13( ح   السنة للكغوي 4)
 2456 قم  245ش1( ت   ب الته يب البن     5)
 367 قم  142ش1( ت   ب الته يب البن     6)
 11731 قم  616ش7( اله ا  البن  كان 7)
  8206 قم  654ش1( ت   ب الته يب البن     8)
 5411 قم  383ش5( هسم الغاكة البن ارهي  9)
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 الحكم على إسناد الحديث
 إسنام ال ميت ،عيف  مًا لو وم هكه  من علة في :      
 سفيان بن ونيا :،عيف.-     
.،عيف.ُ َمْيُا ْبُن ُعَمَ  ْبِن َعْبِم ال  ْ مَ -       ِن اْلِعْ ِلأُّ
 م هول. هبو عبم هللا التميمأ: -     
 لم يتمي  عنم الكا ت. اْبٍن ِرَِبأ َهاَلَة.-     
وممذذن ،ذذعف  مذذن العلمذذاء  ولذذم ه ذذم لل ذذميت مذذن المتاكعذذا  مذذا يمنذذن هن  ي ت ذذأ معهذذا ال ذذميت      

 .(1)ارلكانأ
))))) ))))) 

 .(2)َهْي َيُفو  َماُؤُا وَ ْ َتِفا« َفَما َ اَل َيِ يُو َلُهْم كال ِّيِّ »ْيِبَيِة )َ َيَو()ه( ِفأ َ ِميِت اْلُ مَ      
 الحديث رقم )*(

 .(3)الحديث سبق تخريجه     
))))) ))))) 

 .(4)َهْي َيَتَمف ق َوَ ْ ِ َي ِكاْلَماءِ « َوَما َيْن ل َ ت ى َيِ يَو ن ُّ ِمي اب»َوِمْنُ  َ ِميُت ااِلْسِتْسَ اِء      
 (155الحديث رقم )

 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهَنا َعْبذذُم الذ  ْ َمِن ْبذُن َعْبذِم َّللا ِ       َهَنا َهُبذو ُقَتْيَكذَة  َقذاَل: َ ذم  َهَنا َعْمذُ و ْبذُن َعِلذأٍّ  َقذاَل: َ ذذم   ْبذِن ِميَنذذاٍ   "َ ذم 

َوَهْبذَيَض ُيْسَتْسذَ ى الَغَمذاُم ِبَوْ ِهذِ  ... ِهَمذاُل »ِكِحذْعِ  َهِبذأ َطاِلذٍب: َعْن َهِبيِ   َقاَل: َسِمْعُ  اْبذَن ُعَمذَ  َيَتَمه ذ ُ 
 «.الَيَتاَمى ِعْصَمٌة ِلأْلََ اِم ِ 

َهَنا َساِلمٌ  -    اِعِ   َوَهَنا َهْنُظُ  ِإَلى َوْ ِ  (5)َوَقاَل ُعَمُ  ْبُن َ ْمَ َ   َ م     َعْن َهِبيِ   ُ ب َما َ َنْ ُ  َقْوَل الح 
 الن ِبأِّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َيْسَتْسِ أ  َفَما َيْنِ ُل َ ت ى َيِ يَو ُن ُّ ِميَ ابٍ 

 .(6)«َوُهَو َقْوُل َهِبأ َطاِلبٍ »َوَهْبَيَض ُيْسَتْسَ ى الَغَماُم ِبَوْ ِهِ  ... ِهَماُل الَيَتاَمى ِعْصَمٌة ِلأْلََ اِمِ  

                                                 

 85ش5ار اميت الص ي ة لأللكانأ  ( سلسلة1)
 324ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  ل ابن ارهي  2)
 (33( فأ ال ميت  قم )3)
 324ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  4)
 2176 قم  226ش1( سالم بن عبم هللا بن عم  بن الططاب ال  حأ العموي.ت   ب الته يب البن     5)
 1008 قم  27ش2يي البطا ي   ال معة َكاُب ُسَؤاِل الن اِه اِرَماَم ااِلْسِتْسَ اَء ِإَ ا َقَ ُطوا ( ص 6)



317 
 

 تخريج الحديث
 كاط ا   البطا ي مون مسلم. ال ميت انف م     

 دراسة رجال اإلسناد
، الِفْرَياِبي  -      ِعْيِري  َأُبو ُقَتْيَبَة الُخَراَساِني   هذ.200ما  سنة   َسْلُم بُن ُقَتْيَبَة الشَّ
نذذ  مذذن   وقذذال (4)و نذذ ا ابذذن  كذذان فذذأ اله ذذا   (3)وابذذن قذذانا  (2) هبذذو ماومو   (1)وهبذذو   عذذة وه ذذ      
  ه ة. :(6)وال اكم  (5)قطنأالما  
 .(7)وقال ي يى بن سعيم:" ليه هبو قتيكة من ال م ال التأ َي م  الم ام "     
 :"ليه ك  كأه"و ام هبو  اتم:" نهي  الوهم ُينتب  ميه ".(9)وهبو  اتم  (8)وقال ابن معين     
 .(10)وقال ابن    :"صموق"     
 صموق نما قال ابن    .ال ا ي فأ ال اوي هن    :قال الكا ت     
 من الساكعة.  عبد الرحمن بن عبد هللا بن دينار العدوي -     
وقذذذذال ابذذذذن   (12)وقذذذذال ال  بأ:"غيذذذذ ا هوهذذذذق منذذذذ "  (11)قذذذذال هبذذذذو ال اسذذذذم الكغوي:"صذذذذالي ال ذذذذميت"     

 :"صموق" و ام ابن    :"يططئ". (14)وابن      (13)الممينأ
 و،عف  عمم من الن ام:     

                                                 

 1148 ق  266ش4( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 1)
 2433 قم  234ش11( ته يب الكمال للم ي 2)
 225 قم  133ش4( ته يب الته يب البن     3)
 8382 قم  420ش6( اله ا  البن  كان 4)
 225 قم  133ش4( ته يب الته يب البن     5)
 103 قم  118ش1( سؤاال  الس  ي البن البيا 6)
ت ذان    َي م  الم ام :225 قم  133ش4( ته يب الته يب البن     7) يعنون ك  فأ االهكا  نمذال عمالذة الذ اوي وا 

يؤميذ  كط قذ  المطتلفذة ما نمذال مع فتذ   و،كط الم مت وهن  ي وى على ت م  ال ميت وك اء  فظ  فأ  اك ت  طذويالً 
 37كألفاظ  مون تغيي  وال ت   ف.الح   والتعلي  رلفاظ ال    والتعمي  ليوسف م مم الصميق ص 

 3775 قم  171ش4( تا  خ ابن معين ) واية المو ي( 8)
 1148 ق  266ش4( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 9)
 2471م  ق 246ش1( ت   ب الته يب البن     10)
 422 قم  207ش6( ته يب الته يب البن     11)
 422 قم  207ش6( ته يب الته يب البن     12)
 422 قم  207ش6( ته يب الته يب البن     13)
 3313 قم  344ش1( ت   ب الته يب البن     14)
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 .(1)بن معين:"فأ  ميه  عنمي ،عف"قال ا-     
ت عن  كحأء قط"-       .(2)وقال عم و بن علأ:"لم هسما عبم ال  من بن مهمي ي مِّ
 .(3)وقال هبو  اتم:"في  لين ينتب  ميه  وال ي تج ك "-     
قذال الذما قطنأ:"طالف فيذذ   الذ اوي ،ذذعيف وقم عيذب علذى البطذا ي إطذذ اج  ميهذ   :قذال الكا ذت     
 ونما هو مع وف مذن مذنهج البطذا ي االنت ذاء مذن م ويذا  الذ اوي   (4)ي الناه وليه كمت و "البطا  

قال ابن عذمي:"كعض مذا ي ويذ  مننذ  ال يتذاكا عليذ  وهذو فذأ  ملذة  فليه ن  ما ي وي  ال اوي منن  
 .(5)من ينتب  ميه  من ال،عفاء"

 السامسة. من  عمر بن حمزة بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب العدوي -     
   وهطذذ ج ال ذذاكم  ميهذذ  فذذأ المسذذتم   (6) نذذ ا ابذذن  كذذان فذذأ اله ذذا   وقال:"نذذان ممذذن يططذذىء"     

 .(7)وقال: ه اميه  نلها مست يمة"
 وقم ،ع ف  عمم من العلماء:     
 .(8)وقال ابن معين:"عم  بن  م   ه،عف من عم  بن م مم بن   م"-     
 .(9) "قال ه مم:" ه اميه  مناكي-     
 .(10)وقال النسا أ:"ليه كال وي"-     
 .(11)وقال ابن عمي:"هو ممن ُينتب  ميه "-     
وقذذذم ال ذذذظ هذذذ ا البطذذذا ي فذذذأ  الذذذ اوي ،ذذذعيف يعتبذذذ  كذذذ  فذذذأ المتاكعذذذا  والحذذذواهم  قذذذال الكا ذذذت:     

 تط     لل ميت فأو م متاكعة لل ميت من ط  ق سالم عن هبي . 
 .تبقية رجال اإلسناد ثقا-     

                                                 

 3353 قم  203ش4( تا  خ ابن معين ) واية المو ي( 1)
 336م  ق 333ش2( ال،عفاء الكبي  للع يلأ 2)
 1204 قم  254ش5( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 3)
  قم  417ش1( فتي الكا ي البن     4)
 1126 قم  488ش5( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 5)
 3433 قم  168ش7( اله ا  البن  كان 6)
 718 قم  437ش7( ته يب الته يب البن     7)
 550 قم  104ش6( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 8)
 3336 قم  506ش2( العل  ومع فة ال  ال لإلمام ه مم 9)
 470 قم  83ش1( ال،عفاء والمت ونون للنسا أ 10)
 1132 قم  38ش6( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 11)
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 .(1)َهْي َفاَ  واْ َتَفا« َستُكون ِفْتَنة اَل َيْهَمه ِمْنَها  اِنب إال  َ اَو ِمْنَها َ اِنبٌ »)هذ( َوِمْنُ  اْلَ ِميُت      
 (156الحديث رقم )

 قال ارمام الطب انأ   م  هللا:     
َهَنا َعْبُم ال  ْ َمِن ْبُن َعْمٍ و َهُبو ُ ْ َعَة َقاَل: نَ       َقاَل: َنذا ِإْسذَماِعيُ  ْبذُن َعي ذاٍو  َعذِن  (2)ا َهُبو اْلَيَمانِ "َ م 

ِ ااْلُمَهن ى  ك اِ   َعْن َعْمِ و ْبِن ِميَناٍ  اْلَمنِّأِّ  َعْن َسِعيِم ْبِن اْلُمَسيِِّب َعْن َطْلَ َة ْبذِن ُعَبْيذِم َّللا  َعذِن ْبِن الص 
  اَل َيْهذذَمُه ِمْنَهذذا َ اِنذذٌب ِإال  َ ذذاَو ِمْنَهذذا َ اِنذذٌب  َ ت ذذى (3)َسذذَتُكوُن ِفْتَنذذةٌ :»الن ِبذذأِّ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َقذذالَ 

َماِء: ِإن  َهِميَ ُنْم ُفاَلنٌ   .(4)«ُيَناِمَي ُمَناٍم ِمَن الس 
 تخريج الحديث

 .(5)عن سعيم بن المسيب ك  كمهل  هط    الطب ي من ط  ق عم و بن مينا       
 سناددراسة رجال اإل

 هذ.182ما  سنة  هبو عتكة ال مصأ   إسماعيل بن عيا  بن سليم العنسي-     
 .(6)قال ابن المكا  :"ال است لأ  ميه "      
 .(7)وقال هبو إس اق الف ا ي:" ا      ال يم ي ما يط ج من  هس "      
 .(8)سفيان الهو ي"ما هم ي ما  وقال ي  م بن ها ون:"ما  هي  ه فظ من إسماعي  بن عياو      
  وقذذال هي،ذذا:"ه  و هْن ال (9)وقيذذ  لي يذذى بذذن معين:"هيمذذا ههبذذ  ك يذذة هو إسذذماعي  قال:"صذذال ان"     

 .(10)ينون ك  كأه"
وعبذذذذم هللا بذذذذن  وقذذذذال ابذذذذن المذذذذمينأ:   ذذذذالن همذذذذا صذذذذا كا  ذذذذميت بلذذذذمهما إسذذذذماعي  بذذذذن عيذذذذاو     
 .(11)لهيعة

                                                 

 324ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  1)
 1464 قم  176ش1ب الته يب البن     ( ال نم بن نافا الَبَه انأ هبو اليمان ال مصأ.ت   2)
  401ش1هأ فتنة الم ال وارمي :هو المهمي.انظ  تا  خ ابن طلمون  ( الم صوم كالفتنة:3)
 4666 قم  53ش5( المع م اروسط للطب انأ 4)
 684 قم  375ش1( ته يب اآلها  للطب ي 5)
 512 قم  136ش2( إكمال ته يب الكمال لمغلطاي 6)
 83 قم  231ش8نكالء لل هبأ ( سي  هعالم ال7)
 127 قم  477ش1( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 8)
 1727 قم  435ش2( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 9)
 136 قم  63ش1( تا  خ ابن معين ) واية عهمان الما مأ( 10)
 102 قم  83ش1( ال،عفاء الكبي  للع يلأ 11)
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م بن  نب : قال هبأ لماوم بن عم و ال،بأ  وهنذا هسذما: قال هبو عبم ال  من عبم هللا بن ه مو      
يا هكا سليمان نان ي مهكم إسماعي  بن عياو ه ا ار اميت ك فظ ا قذال: نعذم  مذا  هيذ  معذ  نتاكذًا 
قط  ف ال ل : قم نان  افظًا  نم نان ي فظا قال: حي ًا نهي ًا  قال ل : نان ي فظ عحذ   آالفا قذال: 

 .(1)عح   آالف  قال هبأ:ه ا نان مه  ونياعح   آالف وعح   آالف و 
وقذذذال الف،ذذذ  بذذذن   ذذذام عذذذن ه مذذذم:"ليه ه ذذذم ه وى ل ذذذميت الحذذذاميين مذذذن إسذذذماعي  بذذذن عيذذذاو      

 .(2)والوليم ابن مسلم"
وقذذال ال و  انأ:"همذذا إسذذماعي  فمذذا هحذذك   ميهذذ  بهيذذاب نيسذذابو  يذذ قم علذذى الهذذوب الما ذذة وهقذذ       

وهذو فذأ  ذميت اله ذا  مذن الحذاميين ه مذم منذ   ى الناه عن الكذ ابين ونان ه و  وح اءا مون عح   
 .(3)فأ  ميت غي هم"

سذذماعي  ه ذة عذمل هعلذم النذاه ك ذميت الحذذام        وقذال يع ذوب بذن سذفيان:"تكل م قذوم فذأ إسماعي  وا 
 .(4)وهكه  ما قالوا يغ ب عن ه ا  الممنيين والمنيين"

 .(5)ال هعلم ه مًا نف  عن  إال هبو إس اق الف ا ي"وقال هبو  اتم:"لين ُينتب  ميه       
سماعي  ه ب  إلأ من َفَ ج بن ف،الة" وقال هبو ماوم:"ك ية هق  مناكي         .(6)وا 
وقال هبو كن  بن هبأ طيهمة: س   ي يى بن معين عن إسماعي  بن عياو ف ذال: "لذيه كذ  فذأ      

 .(7)والع اقيون ين هون  ميه " هه  الحام كأه 
وهم ذا  وايتذ  عذن ههذذ   وقذال م مذم بذن عهمذذان بذن هبذأ حذيكة عنذذ : "ه ذة فيمذا  وى عذن الحذذاميين      

 .(8)ال  ا  فين  نتاك  ،ا  فطلط فأ  فظ  عنهم"
 .(9)وقال النسا أ:"صالي فأ  ميت هه  الحام"     
 .(10)وقال ابن ط  مة:"ال ي تج ك "     

                                                 

 1732ش4م ( كغية الطلب فأ تا  خ  لب البن العمي1)
 3276 قم  221ش6( تا  خ كغمام للططيب الكغمامي 2)
 756 قم  46ش3( تا  خ ممحق البن عساك  3)
 323 قم  241ش1( مي ان االعتمال لل هبأ 4)
 650 قم  132ش2( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 5)
 584 قم  326ش1( ته يب الته يب البن     6)
 472 قم  174ش3( ت يب الكمال للم ي 7)
 756 قم  43ش3( تا  خ ممحق البن عساك  8)
 584 قم  325ش1( ته يب الته يب البن     9)
 584 قم  325ش1( ته يب الته يب البن     10)
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 .(1)وطلط عن الممنيين" غاية  وقال م يم:"إسماعي  فأ الحاميين     
فلما نب  تغي   فط  فما  فظ  وقال ابن  كان: "نان إسماعي  من ال فاظ المت نين فأ  ميههم؛     

ومذذا  فذذظ علذذى الكبذذ  مذذن  ذذميت الغ بذذاء طلذذط فيذذ  وهمطذذ   فذذأ صذذكاا و ماهتذذ  هتذذى كذذ  علذذى  هتذذ  
ن ه ا نعتذ   تذى صذا  الططذأ فذأ  ميهذ  ارسنام فأ ارسنام وهل ق المتن كالمتن وهو ال يعلم فمن نا

 .(2)ينه  ط ج عن  م اال ت اج ك "
 .(3)وقال ابن    :"صموق فأ  وايت  عن هه  بلما مطلط فأ غي هم"     
وقذم قذال  و،عيف فأ  وايتذ  عذن غيذ هم  ال اوي صموق فأ  وايت  عن الحاميين  قال الكا ت:     

ذذذا مذذا  ذذذم ت عذذذن غيذذذ هم فعنذذذما  هبذذو ماوم عنذذذ :"ما  ذذذم ت عذذذن محذذا طهم" قلذذذ : الحذذذاميين قذذذال:"نعم فأم 
ذا مذا  وى عذن  بن المذمينأ:"نان يوهذق فيمذا  وى عذن هصذ اك  ههذ  الحذام اوقال علأ   (4)مناكي " فأم 

 .(5)غي  هه  الحام ففي  ،عف"
 هذ.143ما  سنة  هبو عبم هللا هو هبو ي يى   المثنى بن الصباح اليماني اأَلْبناوي -     
 هو ُمْ َما على ت،عيف . :قال الكا ت     
 .بقية رجال اإلسناد ثقات-     

 الحكم على إسناد الحديث
 لو وم هكه  من علة في : إسنام ال ميت ،عيف؛     
وهنذا  و،ذعيف فذأ  وايتذ  عذن غيذ هم  إسماعي  بن عيذاو صذموق فذأ  وايتذ  عذن الحذاميين -     

  وهو يمانأ  نمذا هن إسذماعي  بذن عيذاو انفذ م ب وايذة فأ ه ا ال ميت  وايت  عن المهنى بن الصكا
َم ِكذِ : ِإْسذَماِعيُ  ْبذُن  ه ا ال ميت  ْسذَناِم  َتَفذ   قال الطب انأ:"اَل ُيْ َوى َهَ ا اْلَ ِميُت َعْن َطْلَ َة ِإال  ِبَهذَ ا اْرِ

ك ذميت لذم ي بذ  منذ  وقم نص ال ذاكم علذى ،ذعف  إ ا انف م قذال:"هو مذا  اللتذ  إ ا انفذ م   (6)َعي اٍو"
 .(7)لسوء  فظ "

 المهنى بن الصكا  اليمانأ  وهو م ما على ت،عيف .-     
 نما لم ه م لل ميت من المتاكعا  والحواهم ما يمنن هْن ي ت أ معها ال ميت.     

                                                 

 584 قم  324ش1( ته يب الته يب البن     1)
 584 قم  326ش1( ته يب الته يب البن     2)
 473 قم  103ش1( ت   ب الته يب البن     3)
 584 قم  323ش1الته يب البن      ( ته يب4)
 233 قم  161ش1( سؤاال  م مم بن عهمان بن هبأ حيكة لعلأ بن الممينأ 5)
 4666 قم  53ش5( المع م اروسط للطب انأ 6)
 237 قم  217ش1( سؤاال  الس  ي لل اكم 7)
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ْي َطلذذب َلُهذذُم الَ ذذْيَو هَ « فاْسذذَتَ او َعَلذذْيِهْم عذذاِمُ  بذذُن الطَُّفْيذذ »)هذذذ( َوِفذذأ َ ذذِميِت َعذذاِمِ  ْبذذِن ُفَهْيذذ        
 .(1)وَ مع  َعَلْيِهمْ 

 (157الحديث رقم )
 قال ارمام هبو نعيم ارصبهانأ   م  هللا:     
َهَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َهْ َممَ         َهَنذا َعْبذُم الذ    اِق  َعذْن َمْعَمذٍ   َعذِن ال ُّْهذِ يِّ  (3)  َهَنا ِإْسَ اُق ْبُن ِإْبَ اِهيمَ (2)"َ م 

َكَعَت َ ُسوُل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم ِإَلى َبِنأ ُسَلْيٍم َنَفذً ا »  َقاَل:(4)اَل: َهْطَبَ ِنأ ُهَبأُّ ْبُن َنْعِب ْبِن َماِل ٍ قَ 
َقذذذاَل « َفَ َتُلذذذوُهمْ  (5)َنذذذةَ ْبذذذُن ُفَهْيذذذَ َ   َفاْسذذذَتَ اَو َعَلذذذْيِهْم َعذذذاِمُ  ْبذذذُن الطَُّفْيذذذِ  َفذذذَأْمَ ُنوُهْم ِبِبْ ذذذِ  َمُعو اِفذذذيِهْم َعذذذاِمُ  

: َفَبَلَغِنأ َهن ُهُم اْلَتَمُسوا َ َسَم َعاِمِ  ْبِن ُفَهْيَ َ  َفَلْم َيْ ِمُ وا َعَلْيِ   َقاَل: َفَيَ ْوَن   .(6)َهن  اْلَماَلِ َنَة َمَفَنْتُ "ال ُّْهِ يُّ
 تخريج الحديث

 عن ال ه ي ك  بن وا.  (7)هط    عبم ال  اق الصنعانأ من ط  ق معم  بن  احم     
 عن هبي  ك  ب  ام .  (8)والطب انأ من ط  ق هبأ بن نعب بن مال      

 دراسة رجال اإلسناد
زَّاِق بُن َهمَّاِم بِن َناِفٍع الِحْمَيِري  -       .(9).سك   ت  مت َعْبُد الرَّ
 والطالصة في :هن   ه ة.     
 .(10).سبق ت  مت معمر بن راشد األزدي-     
 هن   ه ة. والطالصة في :     
 .بقية رجال اإلسناد ثقات-    

 الحكم على إسناد الحديث

                                                 

 324ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  1)
 86 قم  113ش16َم بِن َهيُّْوَب الط َبَ اِنأُّ َهُبو الَ اِسِم. سي  هعالم النكالء لل هبأ ( ُسَلْيَماُن بُن َهْ مَ 2)
َبِ يُّ َهُبو َيْعُ ْوَب ِإْسَ اُق بُن ِإْبَ اِهْيم بِن َعك اٍم.سي  هعالم النكالء لل هبأ 3)  203 قم  416ش13( الم 
 636 قم  363ش5ه يب الته يب البن     ( عبم هللا بن نعب بن مال  ارنصا ي السلمأ الممنأ.ت4)
( ماء لبنأ عام  بن صعصعة  نانوا غم وا في  بكعض هص اب  سول هللا صلى هللا علي  وسلم. ال وض 5)

 555ش1المعطا  فأ طب  ارقطا  ربأ عبم هللا ال مي ي 
 110ش1(  لية ارولياء وطك ا  ارصفياء لألصبهانأ 6)
 3741 قم  373ش5 ( مصنف عبم ال  اق الصنعانأ7)
 133 قم  71ش13( المع م الكبي  للطب انأ 8)
 (1( فأ  ميت  قم )9)
 (1( فأ  ميت  قم )10)
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 فال ذميت م سذ  عذن هبذأ بذن نعذب بذن مالذ   لو وم ان طا  فذأ السذنم؛ إسنام ال ميت ،عيف؛     
 عذذن هبذذأ بذذن نعذذب بذذن مالذذ  عذذن هبيذذ   ولكذذن ال ذذميت  واا الطب انذذأ متصذذاًل نمذذا سذذبق فذذأ التطذذ  ج 

 أ ال ميت ب ل  إلى الص يي. في ت 
))))) ))))) 

. وَ ذاَض َعذِن الَ ذّق: « َفَ اض الناُه َ ْيَ،ة»)َ َيَض()ه( َوِفيِ        ُيَ اُل: َ اَض ِفأ اْلِ َتاِل ِإَ ا ف  
ْأِء  وُ ْ وى ِكاْلَ اِء والصام المهملتين.وسي ن  فأ مو،ع   .(1)َعمل. وهْصُ  الَ ْيَض: الَمْي  َعِن الح 

 (158ديث رقم )الح
 الراوية األولى:     
اوي   م  هللا:       قال ارمام الط  
َهَنا َهُبو ُهَمي ةَ       َهَنا َيِ  ذُم ْبذُن َهِبذأ (2)"َ م  َهَنا ُ َهْيُ  ْبُن ُمَعاِوَيَة  َ ذم  َهَنا اْلَ َسُن ْبُن ُموَسى اْرَْحَيُب  َ م   َ م 

ِن َهِبأ َلْيَلى َعِن اْبِن ُعَمَ  َقاَل: ُنْنُ  ِفأ َسِ   ٍة ِمْن َسَ اَيا َ ُسوِل هللِا َصذل ى َّللا ُ ِ َ اٍم  َعْن َعْبِم ال  ْ َمِن بْ 
ِف َوُبْؤَنذا َعَلْيِ  َوَسل َم َفَ اَض الن اُه َ ْيَ،ًة  َوُنْنُ  ِفيَمْن َ اَض َفُ ْلَنا: َنْيَف َنْصذَنُا َوَقذْم َفَ ْ َنذا ِمذَن ال  ْ ذ

 َعَلْيذِ  ا  َفُ ْلَنا: َلْو َمَطْلَنا اْلَمِميَنَة َفِبْتَنا ِبَها  َفُ ْلَنا: َلذْو َعَ ْ،ذَنا َهْنُفَسذَنا َعَلذى َ ُسذوِل هللِا َصذل ى َّللا ُ ِكاْلَغَ،بِ 
ال  َ َهْبَنذذا َفَأَتْيَنذذاُا َقْبذذَ  َصذذاَلِ  اْلَغذذَماِ  َفَطذذَ َج  َفَ ذذالَ  : " َمذذِن اْلَ ذذْوُما " ُقْلَنذذا: َنْ ذذُن َوَسذذل َم َفذذِيْن َناَنذذْ  َلَنذذا َتْوَكذذٌة َواِ 
اُ وَن َهَنا ِفَ ُتُكْم"َهْو"َهَنا ِفَ ُة اْلُمْسِلِميَن"َفَأَتْيَناُا َ ت ى قَ   .(3)ب ْلَنا َيَمُا"اْلَف  اُ وَن  َقاَل:"َبْ  َهْنُتُم اْلَعن 

 تخريج الحديث
 ال ميت انف م تط     ارمام هبو  عف  الط اوي.     

 ال اإلسناددراسة رج
مذذا   هبذذو هميذذة الهغذذ ي الط سوسذذأ ال ذذافظ كغذذمامي ارصذذ    محمللد بللن إبللراهيم بللن الخزاعللي-     
 هذ.273سنة 
وقال هبو كنذ  الطالل:"هبذو هميذة  فيذا ال ذم   ذمًا نذان إمامذًا فذأ ال ذميت م ذممًا   (4)وه   هبو ماوم     

ههم مذذذن  فظذذ  مذذذن غيذذ  نتذذذاب  و ام:"مطذذ  مصذذذ  و نذذذ ا ابذذن  كذذذان فذذأ اله ذذذا    (5)فذذأ  مانذذ " ف ذذم 
 .(6)فال يع بنأ اال ت اج بطب ا إال كما  م ت من نتاك " كأحياء هططأ فيها؛

                                                 

 324ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  1)
 1061 قم  187ش7( م مم بن إب اهيم هبو همية الط سوسى.ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 2)
 300 قم  357ش2وي ( ح   محن  اآلها  للط ا3)
 20 قم  15ش3( ته يب الته يب البن     4)
 5032 قم  330ش24( ته يب الكمال للم ي 5)
 15624 قم  137ش3( اله ا  البن  كان 6)
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 .(1)وقال مسلمة بن قاسم:"ه ة"     
 كعض العلماء: وقم  سن   ميه      
 .(2)قال ال اكم:"صموق نهي  الوهم"     
 .(3)ونان  سن ال ميت" فهمًا كال ميت وقال عبم ال  من بن يونه:"نان من هه  ال  لة      
 .(4)وقال ابن هبأ  اتم :"نتب إلى  بكعض فوا ما وهم نت  ولم هكتب عن "     
 .(5)وقال ابن    :"صموق صا ب  ميت يهم"     
 ال اوي صموق  سن ال ميت. :قال الكا ت     
إال هن  سذذماع  عذذن هبذذأ ه ذذة هبذذ    أبللو خيثمللة الجعفللي الكللوفي زهيللر بللن معاويللة بللن حللديج،-     

 .(6)إس اق كأط  
ولذذم يذذتكل م ه ذذم مذذن   هذذ ا ال ذذميت مذذن ي  ذذم بذذن هبذذأ   ذذام وسذذماع  فذذأ  الذذ اوي ه ذذة :قذذال الكا ذذت     

 العلماء فأ سماع  من .
 .(7)،عيف نب  فتغي  وصا  َيَتَل ن ونان حيعياً  موالهم الكوفأ   يزيد بن أبي زياد الهاشمي-     
 .ل اإلسناد ثقاتبقية رجا-     

 الحكم على إسناد الحديث
 وهو ي  م بن هبأ   ام.  لو وم  اٍو ،عيف في  إسنام ال ميت  ميت ،عيف؛     

 
 الراوية الثانية:     
 قال ارمام هبو ماوم   م  هللا:     
َهَنا َيِ  ذذُم ْبذذُن هَ       َهَنا ُ َهْيذذٌ   َ ذذم  َهَنا َهْ َمذذُم ْبذذُن ُيذذوُنَه  َ ذذم  ِبذذأ ِ َ ذذاٍم  َهن  َعْبذذَم الذذ  ْ َمِن ْبذذَن َهِبذذأ َلْيَلذذى "َ ذذم 

ِ َصذذذل ى هللاُ  هَذذذُ   َهن ذذذُ  َنذذذاَن ِفذذذأ َسذذذِ   ٍة ِمذذذْن َسذذذَ اَيا َ ُسذذذوِل َّللا  ِ ْبذذذَن ُعَمذذذَ  َ م  هَذذذُ   َهن  َعْبذذذَم َّللا  َعَلْيذذذِ  َوَسذذذل َم  َ م 
ذذذا َبَ ْ َنذذذا ُقْلَنذذذا: َنْيذذذَف َنْصذذذَنُا َوَقذذذْم َفَ ْ َنذذذا ِمذذذَن َقاَل:َفَ ذذذاَص الن ذذذاُه َ ْيَصذذذًة  َفُنْنذذذُ  ِفذذذيَمْن َ ذذذا َص َقذذذاَل: َفَلم 

: َفذَمَطْلَنا َفُ ْلَنذا: َلذْو ال  ْ ِف َوُبْؤَنا ِكاْلَغَ،ِبا َفُ ْلَنا: َنْمُطُ  اْلَمِميَنَة َفَنَتَهب ُ  ِفيَها َوَنذْ َهُب َواَل َيَ اَنذا َهَ ذٌم. َقذالَ 
                                                 

 20 قم  15ش3( ته يب الته يب البن     1)
 6058 قم  246ش51( تا  خ ممحق البن عساك  2)
 473 قم  186ش2( تا  خ ابن يونه المص ي 3)
 1061 قم  187ش7ال    والتعمي  البن هبأ  اتم  (4)
 5700 قم  466ش1( ت   ب الته يب البن     5)
 2051 قم  218ش1( ت   ب الته يب البن     6)
 7717 قم  601ش1( ت   ب الته يب البن     7)
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ْن َنذذاَن َغْيذذَ  َ ِلذذَ  َعَ ْ،ذذَنا َهْنُفَسذذَنا عَ  ِ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم  َفذذِيْن َناَنذذْ  َلَنذذا َتْوَكذذٌة َهَقْمَنذذا  َواِ  َلذذى َ ُسذذوِل َّللا 
ِ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َقْبَ  َصاَلِ  اْلَفْ ِ   َفَلم ا َطَ َج ُقمْ  ِ  َفُ ْلَنا: َنْ ذُن َنا ِإَليْ َ َهْبَنا. َقاَل: َفَ َلْسَنا ِلَ ُسوِل َّللا 

ذذذذاُ ونَ »اْلَفذذذذ  اُ وَن َفَأْقَبذذذذَ  ِإَلْيَنذذذذا َفَ ذذذذاَل:  ِإن ذذذذا ِفَ ذذذذُة »َقذذذذاَل: َفذذذذَمَنْوَنا َفَ ب ْلَنذذذذا َيذذذذَمُا  َفَ ذذذذاَل: « . اَل. َبذذذذْ  َهْنذذذذُتُم اْلَعن 
 .(1)«اْلُمْسِلِمينَ 

 تخريج الحديث
عذن ي  ذم بذن هبذأ   ذام كذ   ن بذن عيينذة نالهما من ط  ذق سذفيا (3)وال ميمي  (2)هط    الت م ي     
 بن وا.
والبطا ي فأ ارمب المفذ م مذن ط  ذق   (4)وهط    سعيم بن منصو  من ط  ق طالم بن عبم هللا     

وهبذذو ال اسذذم الممحذذ أ مذذن ط  ذذق   (6)والطب انذذأ مذذن ط  ذذق طالذذم بذذن عبذذم هللا الواسذذطأ  (5)هبذذأ عوانذذة
إب اهيم بن هبأ عبلة( عن ي  م بن هبأ  هبو عوانة  بن عبم هللا  )طالم هالهتهم  (7)إب اهيم بن هبأ عبلة

   ام ك  بن وا.
 عن ي  م بن هبأ   ام ك  كمهل .  (8)وهط    ابن هبأ حيكة من ط  ق عبم ال  يم بن سليمان     
 عن  هي  بن معاوية ك  مهل .  (9)وه مم من ط  ق ال سن بن موسى     
اوي من ط         عن ي  م بن هبأ   ام ك  مطواًل.  (10)ق عبم ال  يم بن سليمانوهط    الط  

 دراسة رجال اإلسناد
 ،عيف.سك   ت  مت  فأ ال اوية ارولى. يزيد بن أبي زياد الهاشمي موالهم الكوفي-     
 .بقية رجال اإلسناد ثقات-     

 الحكم على إسناد الحديث

                                                 

 2647 قم  46ش3( سنن هبأ ماوم   ال هام َكاٌب ِفأ الت َولِّأ َيْوَم ال  ْ ِف 1)
 1716 قم  215ش4ن الت م ي   ال هام عن  سول هللا َكاُب َما َ اَء ِفأ الِفَ اِ  ِمَن ال  ْ ِف ( سن2)
 704 قم  552ش1( مسنم ال ميمي 3)
 2533 قم  243ش2( سنن سعيم بن منصو  4)
 372 قم  338ش1( ارمب المف م للبطا ي 5)
  13703 قم  75ش13( المع م الكي  للطب انأ 6)
 841 قم  323ش1بأ ال اسم الممح أ ( الفوا م ر7)
 33686 قم  541ش6( مصنف بن هبأ حيكة 8)
 5384 قم  282ش3( مسنم ه مم 9)
 302 قم  357ش2( ح   محن  اآلها  للط اوي 10)
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و ميذا ط  ذق  وهذو ي  ذم بذن هبذأ   ذام   فيذ  لو ذوم  اٍو ،ذعيف إسنام ال ذميت  ذميت ،ذعيف؛      
 .(1)ال ميت من ط     وهو ،عيف وممن ،ع ف ال ميت من العلماء ارلكانأ

))))) ))))) 
َهْي َهْنَتُنذذذوا. ُيَ ذذذاُل َ اَفذذذ  اْلَمْيتَذذذُة  وَ ي ْفذذذ   « هُتَكلِّذذذم َناًسذذذا َقذذذْم َ ي ُفذذذوا»)َ ي ذذذَف()ه( ِفذذذأ َ ذذذِميِت َبذذذْمٍ       

 .(2)والِ يَفة: ُ هة اْلَميِِّ  ِإَ ا هْنَتن واْ َتاَف .
 (159الحديث رقم )

 قال ارمام مسلم   م  هللا:     
َهَنا َ م اُم ْبُن َسَلَمَة  َعْن َهاِبٍ  اْلُبَناِنأِّ  َعذْن َهَنذِه ْبذِن َماِلذٍ   هَ       اُب ْبُن َطاِلٍم  َ م  َهَنا َهم  ن  َ ُسذوَل "َ م 

َيا َهَكا َ ْهذِ  ْبذَن »َهاَلًها  ُهم  َهَتاُهْم َفَ اَم َعَلْيِهْم َفَناَماُهْم  َفَ اَل:  (3)َعَلْيِ  َوَسل َم  َتَ َ  َقْتَلى َبْم ٍ هللِا َصل ى هللُا 
َعذَم َ بُُّنذْم َ   ذاا َفذِينِّأ ِهَحاٍم َيا ُهَمي َة ْبَن َطَلٍف َيا ُعْتَكَة ْبَن َ ِبيَعَة َيا َحْيَكَة ْبذَن َ ِبيَعذَة َهَلذْيَه َقذْم َوَ ذْمُتْم َمذا وَ 

َفَسِمَا ُعَمُ  َقْوَل الن ِبأِّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم  َفَ اَل: َيا َ ُسوَل هللِا َنْيَف « َقْم َوَ ْمُ  َما َوَعَمِنأ َ بِّأ َ   ا
ِا َمذذا َهْنذذُتْم ِكَأْسذذَمَا ِلَمذذا َهُقذذوُل ِمذذْنُهْم  َوَلِكذذن ُهْم اَل َوال ذذِ ي َنْفِسذذأ ِبَيذذمِ »َيْسذذَمُعوا َوَهن ذذى ُيِ يُبذذوا َوَقذذْم َ ي ُفذذواا َقذذاَل: 

 .(4)ُهم  َهَمَ  ِبِهْم َفُسِ ُبوا  َفُأْلُ وا ِفأ َقِليِب َبْمٍ "« َيْ ِمُ وَن َهْن ُيِ يُبوا
 تخريج الحديث

 ال ميت انف م بتط     مسلم مون البطا ي.     
 دراسة رجال اإلسناد

 اد كلهم ثقات.رجال اإلسن-    
 .(5)«فاْ َتَفَعْ  ِ  ي ِ يَفة»)ه( َوِمْنُ  اْلَ ِميُت      

 (161الحديث رقم )
 
 

                                                 

 1203 قم  27ش5( إ واء الغلي  فأ تط  ج ه اميت منا  السبي  لأللكانأ 1)
 325ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  2)
ماء محذهو  بذين منذة والممينذة هسذف  وامي الّصذف اء بينذ  وبذين ال ذا   وهذو سذا   الك ذ   ليلذة  وي ذال: إنذ   ( بم :3)

ينسب إلى بم  بن يطلذم بذن الن،ذ  بذن ننانذة  وقيذ : بذ  هذو   ذ  مذن بنذأ ،ذم   سذنن هذ ا المو،ذا فنسذب إليذ  هذم 
  357ش1غلب اسم  علي .مع م البلمان لياقو  ال موي 

ذذِ  ِمذذَن اْلَ ن ذذِة َهِو الن ذذاِ  َعَلْيذذِ   (4)  قذذم  2203ش4صذذ يي مسذذلم   ال نذذة وصذذفة نعيمهذذا وههلهذذا َكذذاُب َعذذْ ِض َمْ َعذذِم اْلَميِّ
2874 

 325ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  5)
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 قال ارمام ه مم   م  هللا:     
َهِنأ َطاِلذُم ْبذُن ُعْ ُفَطذ      َهَنا َواِصٌ   َمْوَلى َهِبأ ُعَيْيَنذَة  َ ذم  َهِنأ َهِبأ  َ م  َمِم  َ م  َهَنا َعْبُم الص  َة  َعذْن "َ م 

َعذْ  ِ  ذُي ِ يَفذٍة َطْلَ َة ْبِن َناِفٍا  َعْن َ اِبِ  ْبِن َعْبذِم هللِا  َقذاَل: ُنن ذا َمذَا الن ِبذأِّ َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم َفاْ َتفَ 
َهذذذِ ِا ِ  ذذذُي ال ذذذِ يَن َيْغتَذذذاُبوَن ُمْنِتَنذذذٍة  َفَ ذذذاَل َ ُسذذذوُل هللِا َصذذذل ى هللُا َعَلْيذذذِ  َوَسذذذل َم: " َهتَذذذْمُ وَن َمذذذا َهذذذِ ِا الذذذ ِّ ُيا 

 .(1)اْلُمْؤِمِنيَن"
 تخريج الحديث

عذن عبذم  (2)أ معمذ  عبذم هللا بذن عمذ و المن ذ ي هط    البطذا ي فذأ ارمب المفذ م مذن ط  ذق هبذ     
 الوا ت ك  كمهل .    

 هل .عن عبم الصمم بن عبم الوا ت ك  كم (3)هط    ابن هبأ المنيا من ط  ق هبأ طيهمة     
عذن واصذ  مذولى هبذأ عيينذة كذ   (4)والط ا طأ من ط  ق هبذأ معمذ  عبذم هللا بذن عمذ و المن ذ ي      
 كمهل .

 دراسة رجال اإلسناد
هبذو سذه   مذوالهم الت نُّذْوِ يُّ  عبد الصمد بن عبد الوارث بن سلعيد بلن ذكلوان التميملي العنبلري -     

 هذ.207وقي   هذ  206ما  سنة  الكص ي 
وُن ذذ  عذذن ابذذن   (8)وقذذال ابذذن قذذانا ه ذذة  (7)وال ذذاكم و ام "مذذأمون"  (6)والع لذذأ  (5)  ابذذن سذذعموه ذذ     

 .(11)وقال ال هبأ:"ه ة"  (10)و ن ا ابن  كان فأ اله ا   (9)نمي  توهي  
 .(12)وقال علأ بن الممينأ عبم الصمم هب  فأ حعكة     

 
                                                 

 14784 قم  37ش23( مسنم ارمام ه مم 1)
 732 قم  255ش1ارمب المف م للبطا ي  (2)
 73 قم  26ش1البن هبأ المنيا   م الغيكة والنميمة (3)
 183 قم  37ش1مساوئ ارطالق للط ا طأ  (4)
 3355 قم  213ش7( الطك ا  الكب ى البن سعم 5)
 1003 قم  303ش1( اله ا  للع لأ 6)
 1533 قم  582ش1( المستم   على الص ي ين لل اكم 7)
 632 قم  328ش6( ته يب الته يب البن     8)
 632 قم  328ش6( ته يب الته يب البن     9)
 14157 قم  414ش8( اله ا  البن  كان 10)
 138 قم  516ش3( سي  هعالم النكالء لل هبأ 11)
 632 قم  328ش6( ته يب الته يب البن     12)
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 .(1)وقال هبو  اتم:"صموق صالي ال ميت"     
 .(2)صموق هب  فأ حعكة" ابن    : وقال     
 فغالب العلماء على توهي   نما سبق. ال ا ي فأ ال اوي هن   ه ة  :قال الكا ت     
 .واصل مولى أبي عيينة بن المهلب بن أبي صفرة األزدي البصري -     
هبأ:"ه ذذذة وقذذذال ال   (6)و نذذذ ا ابذذذن  كذذذان فذذذأ اله ذذذا   (5)والع لذذذأ  (4)ه مذذذمو   (3)ابذذذن معذذذين وه ذذذ      
 .(7)  ة"
 .(8)وقال هبو  اتم: صالي ال ميت     
 .(9)وقال الب ا :ليه كال وي وقم ا تم   ميه      
 .(10)وقال ابن    :"صموق عابم"     
 فلم ي ن ا ه م من العلماء.  هم ا قول الب ا  في  ال اوي ه ة  قال الكا ت:     
 خالد بن ُعْرُفطة .-    
وقال هبو  اتم:"هو م هول ال هع ف ه ذمًا ي ذال طالذم بذن ع فطذة إال  فأ اله ا   ن ا ابن  كان      

 .(12)وقال هبو كن  الب ا  فأ مسنما"م هول"  (11)وا مًا ال ي ل  ص كة
 . (13)وقال ال هبأ:"وهق"     
 .(14)وقال ابن    :م بول     
 ال اوي فأ ه سن ه وال  صموق. :قال الكا ت     

                                                 

  3431 قم  102ش18( ته يب الكمال للم ي 1)
 4080 قم  356ش1( ت   ب الته يب البن     2)
 6666 قم  410ش30ال للم ي ( ته يب الكم3)
 134 قم  30ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 4)
 1760 قم  463ش1( اله ا  للع لأ 5)
 11465 قم  558ش7( اله ا  البن  كان 6)
 6031 قم  346ش2( الكاحف لل هبأ 7)
 134 قم  30ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 8)
 181م  ق 106ش11( ته يب الته يب البن     9)
 7386 قم  573ش1( ت   ب الته يب البن     10)
 1532 قم  340ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 11)
 3233 قم  201ش8( مسنم الب ا  12)
 1340 قم  366ش1( الكاحف لل هبأ 13)
 1656 قم  183ش1( ت   ب الته يب البن     14)
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 .(1).سك   ت  مت القرشيطلحة بن نافع -     
 الطالصة فأ ال اوي هن  صموق. قال الكا ت:     
 .بقية رجال اإلسناد ثقات-    

 الحكم على إسناد الحديث
طل ذذة بذذن نذذافا و  وهذذم طالذذم بذذن ُعْ ُفطذذة  منهمذذا صذذموق  ن لو ذذوم  او ذذين نذذ إسذذنام ال ذذميت  سذذ     

 .(2) م حم وممن  سن   من العلماء حعيب ار نؤوف وعامل ال  حأ 
))))) ))))) 

أ ِكذذِ  ِرَن ذذُ  يأُطذذُ  الهِّيذذاب َعذذْن ِ َيذذف اْلَمذذْوَتى  َهْو « اَل َيذذْمُطُ  ال نذذَة َ ي ذذاف»َوِفيذذِ        ُهذذَو الن ك ذذاو. ُسذذمِّ
أ ِكِ  ِلَنْتن ِفْعل   .(3)ُسمِّ

 (161الحديث رقم )
 قال الباحث:لم أعثر على تخريج له.     

))))) ))))) 
اَلُم )ِ ي        ِكاْلَكْسِ  َغْيُ   -الِ ي ة« َهن ُ  َم   ِبَنْهٍ  َ اوَ  ِ ي ة ُمْنِتَنةً »ا()ه( ِفأ َ ِميِت ِعيَسى َعَلْيِ  الس 
:الِ ي ذة: الْ  -َمْهُمو ٍ  َمذاُء ُمْ َتَما اْلَماِء ِفذأ َهْكَطذة. َوِقيذَ  هصذُلها اْلَهْمذُ  َوَقذْم ُتَطف ذف اْلَيذاُء. َوَقذاَل اْلَ ْوَهِ يُّ

 .(4)المْسَتْنِ  ا ِفأ اْلَمْوِ،اِ 
 (162الحديث رقم )

 قال الباحث:لم أعثر على تخريج له.     
))))) ))))) 

 
 
 
 
 

                                                 

 (7( فأ  ميت  قم )1)
 14784 قم  37ش23( مسنم ارمام ه مم 2)
 325ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  3)
 325ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  4)
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 وفيه مبحثان: :الفصل الثاني
 المبحث األول: الحاء مع الباء .
 المبحث الثاني: الحاء مع التاء .
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 ءالمبحث األول : الحاء مع البا
َيْعنذأ الَبذَ م َحذك َ  ِكذِ  « وَيْفتَذ ُّ َعذْن ِمْهذِ  َ ذبُّ الَغمذام»)َ ب َب()ه( ِفأ ِصَفِتِ  َصل ى َّللا ُ َعَلْيِ  َوَسل َم      

 .(1)َهْغَ ُا ِفأ َبَياِ،ِ  َوَصَفاِ ِ  وَبْ ِما
 الحديث رقم )*(

 .(2)الحديث سبقت دراسته قال الباحث:     
))))) ))))) 

  الَ َكذذذذذاب « َيِصذذذذذيُ  َطَعذذذذذاُمُهْم ِإَلذذذذذى َ ْحذذذذذٍي ِمْهذذذذذِ  َ َكذذذذذاب اْلِمْسذذذذذ ِ »( َوِفذذذذذأ ِصذذذذذَفِة هَْهذذذذذِ  اْلَ ن ذذذذذِة )ه     
ُ  ِطيذذَب ِكاْلَفْتِي:الط ذذ ُّ ال ذذِ ي ُيْصذذِكي َعَلذذى الن كذذا . َحذذك   ِكذذِ  َ ْحذذَ ُهم َمَ ذذاً ا  َوَهَ،ذذاَفُ  ِإَلذذى اْلِمْسذذِ  لُيْهِبذذَ  َلذذ

وُ  َهْن َيُنذذذوَن َحذذذب َه  كَ َكذذذاب اْلَمذذذاِء  َوِهذذذَأ ُنَفاَطاتذذ  ال تذذذأ َتْطُفذذذو َعَلْيذذذِ . َوُيَ ذذذاُل لُمْعَظذذذم اْلَمذذذاِء ال  اِ َ ذذِة.َوَ  ُ 
 .(3)َ َكاب َهْيً،ا

 (163الحديث رقم )
 قال ارمام الب ا    م  هللا:     
هنا إسذذذ اق بذذذن إبذذذ اهيم ال مصذذذأ       هنا ُعَمذذذ  بذذذن الططذذذاب  َقذذذال: َ ذذذم  هنا َعْمذذذ و بذذذن  "َ ذذذم  َقذذذال: َ ذذذم 

هنا َعبم هللا بن سالم عن ال بيمي  واسم  ُمَ مم بن الوليم  َعن ال ُّْهِ ّي  َعن َسذِعيم  -ال ا ت  َقال: َ م 
ِ َصذل ى َّللا ُ َعَليذذ   مذذن اليهذومِ   بذ ٌ  بذن اْلُمَسذي ب  َوَهبذذأ َسذَلمة  َعذن هبذذأ ُهَ  ذ    قذذال:  ذاءَ  ِإَلذى َ ُسذذوِل َّللا 

 .(4)."َيُنوُن َ ْحً ا ِمْهَ  ُ َكاِب اْلِمْس ِ »َيِصيُ  َطَعاُم هَْهِ  اْلَ ن ِةا َقاَل: إلى ما  م ف ال: يا م ممُ َوَسل  
 تخريج الحديث

وعمذ و بذن ال ذا ت عذن عبذم هللا بذن سذالم   (5)هط    الطب انأ من ط  ق عبم ال ميم بن إبذ اهيم     
 ك  كمهل .

عذن َعبذم هللا بذن سذالم عذن ال بيذمي كذ   (6)  ذق هبذأ الت ذأ عبذم ال ميذممن ط وهبو نعيم االصبهانأ    
 من " كاب المس " " كا  المس ".  بمالً 

 دراسة رجال اإلسناد

                                                 

 326ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  1)
 (  وال ميت ،عيف ارسنام154( فأ  ميت  قم )2)
 326ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  3)
 7675 قم  184ش14( مسنم الب ا  4)
 1714 قم  18ش3( مسنم الحاميين للطب انأ 5)
 334 قم  176ش2( صفة ال نة البأ نعيم ارصبهانأ 6)
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 هذ.264ما  سن    َهُبو  فص  ن    ارهوا  ُعَمر بن الخطاب السجستاني القشيري -     
 .(1) ن ا ابن  كان فأ اله ا  وقال:"مست يم ال ميت"     
 .(2)قال ابن    :"صموق"     
 فأ ه سن ه وال  صموق.  ال اوي  قال الكا ت:    
 هذ.238ما  سنة   إسحاق بن إبراهيم بن العالء الحمصي الزبيدي المعروف بابن زبريق-    
 .(3) ن ا ابن  كان فأ اله ا      
 .(4)علي  طي ًا" ولكنهم ي سمون  سمع  ي يى بن معين ههنى وقال هبو  اتم"حيخ ال كأه ك       
 .(5)وقال ابن    :"صموق يهم نهي ًا"     
وم مذذذم بذذذن عذذذون قال:"مذذذا هحذذذ  هن  إسذذذ اق بذذذن   (6)هبذذذو ماوم قذذذال:"ليه كحذذذأء" وممذذذن ،ذذذع ف :     

 .(7) ب  ق ين ب"
  تعنذأ هن ذ  (8)وقول النسا أ عن :"ليه به ة عن عم و بن ال ا ت" ال اوي صموق  :قال الكا ت     

فلذم ي ذ   وهمذا قذول م مذم بذن عذون  ما ي وي  ل  هن  النسا أ لم يذ ن ا فذأ نتاكذ  ال،ذعفاء صموق وم
 ك  ه م من العلماء.

 من الساكعة. (9)وعماما ِفأ الكالعيين  َعْمرو بن الحارث بن الضحاك الزبيدي الحمصي-     
وقذذال الذذ هبأ   (11)ق"وقذذال الذذ هبأ:"وه  (10)وقال:"مسذذت يم ال ذذميت"  نذذ ا ابذذن  كذذان فذذأ اله ذذا       

 .(12)م  :"ال ُتع ف عمالت "
 .(13) وى ل  اْلُبَطاِ ّي ِفأ "ارمب"  وهبو ماوم     

                                                 

 14353 قم  447ش8( اله ا  البن  كان 1 )
 4883 قم  412ش1( ت   ب الته يب البن      2)
 12483 قم  113ش8( اله ا  البن  كان 3)
 711 قم  203ش2البن هبأ  اتم  ( ال    والتعمي 4)
 330 قم  33ش1( ت   ب الته يب البن     5)
 2270 قم  174ش7( لسان المي ان البن     6)
 406 قم  216ش1( ته يب الته يب البن     7)
 611 قم  103ش8( تا  خ ممحق البن عساك  8)
 66ش8َلة من اْليمن.  احية السنمي على سنن النسا أ ِنْسَكة ِإَلى ِ ي نال  ِكَفْتي َناف وطفة اَلم َقبي ( الكالعيين:9)
 14548 قم  480ش8( اله ا  البن  كان 10)
 4136 قم  73ش2( الكاحف لل هبأ 11)
 20 قم  14ش8( ته يب الته يب البن     12)
 4333 قم  563ش21( ته يب الكمال للم ي 13)
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 .(1)وقال ابن    :"م بول"    
 و و م ل  متاكا فأ ال واية عن عبم هللا بن سالم  ال اوي فأ ه سن ه وال  صموق  :قال الكا ت     

 م الطب انأ نما سبق فأ التط  ج .وهو عبم ال ميم بن إب اهيم  فأ  واية عن
 .بقية رجال اإلسناد ثقات-     

 الحكم على إسناد الحديث
س اق  ُعَم  بن الططاب الس ستانأ  وهم: لو وم هكه  من  او صموق  إسنام ال ميت  سن؛      وا 

هذا الطب انذأ للمتاكعذة التذأ  وا  إال هن  ال ذميت ي ت ذأ للصذ يي لغيذ ا  ابن إب اهيم  وَعْم و بن ال ا ت 
وعبذم ال ميذم بذن إبذ اهيم  من ط  ق عبم ال ميم بن إب اهيم وعم و بذن ال ذا ت عذن عبذم هللا بذن سذالم 

 .(2)صموق نما قال ابن    
))))) ))))) 

م اْسٌم َلُ   َوَيَ ُا َعَلى ال ي ة َهْيً،ا  َنَما ُيَ اُل َلَهذا َحذيْ « الُ َكاب َحْيطان»)ه( َوِفيِ        َطاٌن  ُهَو كال، 
ْيَطانِ   .(3)فُهَما ُمْحَت نان ِفيِهَما. َوِقيَ  الُ َكاب  ي ة كَعْيِنَها  َوِلَ ِلَ  َغي   اْسَم ُ َكاب َن اِهَيًة ِللح 

 (164الحديث رقم )
 قال ارمام ابن وهب   م  هللا:     
ِ  َعذذْن ُعَمذذاَ َ  ْبذذِن غَ       ذذِم ْبذذِن َ ك ذذانَ (4)ِ   ذذةَ "َوَهْطَبَ ِنذذأ اْلَ اِسذذُم ْبذذُن َعْبذذِم َّللا  ِ (5)  َعذذْن ُمَ م    " َهن  َ ُسذذوَل َّللا 

اَلُم َقاَل َيْوَم َبْمٍ :  وا َعَلأ  »َعَلْيِ  الس  ِ     َفَ اَم اْلُ َكاُب ْبُن اْلُمْنِ ِ  اْرَْنَصاِ يُّ  َفَ اَل:«(6)اْحَتمُّ َيذا َ ُسذوَل َّللا 
اْسذذُمَ  اْلُ َكذذاُب  ِإن َمذذا اْلُ َكذذاُب »َقذذاَل: َهَنذذا اْلُ َكذذاُب ْبذذُن اْلُمْنذذِ ِ   َقذذاَل:« َهْنذذَ اَمذذْن »َهْوَلذذى ِبَبذذْمٍ  ِعْلًمذذا  َقذذاَل:
"ِ  .(7)َحْيَطاٌن   َهْنَ  َعْبُم َّللا 

 تخريج الحديث
    عن عام  الحعبأ م ساًل.(8)هط    ابن حكة من ط  ق يسا  بن السا ب     

 
                                                 

 5001 قم  413ش1( ت   ب الته يب البن     1)
 3751 قم  332ش1البن     ( ت   ب الته يب 2)
 326ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  3)
 2883 قم  38ش10( َغِ   َة: قبيلة نهي   العمم تن ل ن مًا.ارنساب للسمعانأ 4)
 6381 قم  512ش1( م مم بن ي يى بن  كان بن من   ارنصا ي الممنأ.ت   ب الته يب البن     5)
 ويمنن هن تكون "هحي وا علأ" ولكن لم يو م  واية ب ل .  م ه م لها معنىل :( قال الكا ت6)
 76 قم  132ش1( ال اما فأ ال ميت البن وهب 7)
 372ش1( تا  خ الممينة لعم  بن حكة 8)
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 عن هبي  كألفاظ مطتلفة.  (1)همة بن عبم ال  منوهط    ابن هبأ عاصم من ط  ق طي     
 .(2)ون ل  ابن سعم من ط  ق ع و   وهبو كن  بن م مم بن عم و بن   م  والحعبأ م سالً      

 دراسة رجال اإلسناد
م مذا علذى   القاسم بن عبد هللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري -     
 ت ن .
 هذ.140ما  سنة  بن الحارث األنصاري المازني المدنيعمارة بن غزية -     
 .(6)وال هبأ  (5)وابن سعم  (4)وهبو   عة  (3)وه   ه مم      
وقذال هبذو  اتم:"مذا ك ميهذ  كذأه    (8)وقذال م  :"صذالي"  (7)وقال ي يى بن معين:"لذيه كذ  كذأه"     

 .(10)َوَقال الن َسا أ:"ليه ك  كأه"  (9)َناَن صموقًا"
 .(11)وقال ابن    :"ال كأه ك  و وايت  عن هنه م سلة"     
 .(12)استحهم ك  البطا ي فأ "الص يي"  و وى ل  فأ "ارمب"و وى ل  الكاقون      
 ذم ن ذ   لذ  همذا قذول ابذن  ذ م بت،ذعيف  ف فأ غي  هنه بذن مالذ   ال اوي صموق  :قال الكا ت     

 .(13)َف   َوَلْم ُيِصْب َهم ا اْبُن َ ْ ٍم َفَ،ع  ال هبأ و م علي  قال:َ 
 .بقية رجال اإلسناد ثقات-    

 الحكم على إسناد الحديث
 إسنام ال ميت ،عيف لو وم علتين في :    
 م ما على ت ن . ،عيف  مًا  هوال: ال اسم بن عبم هللا     

                                                 

 2473 قم  425ش4( اآل ام والمهانأ البن هبأ عاصم 1)
 403ش3( الطك ا  الكب ى البن سعم 2)
 4135 قم  260ش21( ته يب الكمال للم ي 3)
 2030 قم  368ش6( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 4)
 1184 قم  407ش5( الطك ا  الكب ى البن سعم 5)
 50 قم  133ش6( سي  هعالم النكالء لل هبأ 6)
 388 قم  118ش1( من نالم هبأ  ن  ا ي يى بن معين فأ ال  ال ) واية طهمان( 7)
 687 قم  423ش7( ته يب الته يب البن     8)
 2030 قم  368ش6( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 9)
 4135 قم  260ش21( ته يب الكمال للم ي 10)
 4858 قم  403ش1( ت   ب الته يب البن     11)
 4135 قم  260ش21( ته يب الكمال للم ي 12)
 50 قم  133ش6سي  هعالم النكالء لل هبأ  (13)
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كعذذة فم مذذم بذذن  كذذان مذذن الطك ذذة ال ا ال ذذميت م سذذ  عذذن  سذذول هللا صذذلى هللا عليذذ  وسذذلم  هانيذذا:    
 هذ.121ما  سنة 

 .(2)وارلكانأ  (1)الهيهمأ وممن ،ع ف ال ميت من العلماء:    
))))) ))))) 

ذذْي »)هذذذ( َوِفذذأ َ ذذِميِت هَْهذذِ  الن ذذاِ        الِ ك ذذة كالكسذذ :ُبُ و  « فَيْنُبتُذذون َنَمذذا َتْنبذذ  الِ ك ذذة فذذأ َ ميذذ  الس 
َ ذذاِ يِن. َوِقيذذَ  ُهذذَو َنْبذذ ذذا الَ ك ذذُة ِكذذاْلَفْتِي َفِهذذَأ الِ ْنَطذذة الُكُ ذذول وَ ذذبُّ ال     َصذذِغيٌ  َيْنُبذذ  ِفذذأ اْلَ ِحذذيِو. َفَأم 

ِعيُ  ون ُوُهما  .(3)َوالح 
 (165الحديث رقم ) 

 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهَنا َهُبذذذو الَيَمذذذانِ       َهْطَبَ ِنذذذأ َسذذذِعيُم ْبذذذُن الُمَسذذذيِِّب     َعذذذِن ال ُّْهذذذِ يِّ  َقذذذاَل:(5)  َقذذذاَل: َهْطَبَ َنذذذا ُحذذذَعْيبٌ (4)"َ ذذذم 

ِ َهذذذ ْ  َنذذذَ ى َ ب َنذذذا َيذذذْوَم  َوَعَطذذذاُء اْبذذذُن َيِ  ذذذَم الل ْيِهذذذأُّ  َهن  َهَكذذذا ُهَ ْ ذذذَ َ   َهْطَبَ ُهَمذذذا: َهن  الن ذذذاَه َقذذذاُلوا: َيذذذا َ ُسذذذوَل َّللا 
ِ ...و نذ  « ْيَه ُموَنذُ  َسذَ ابٌ َهذْ  ُتَمذاُ وَن ِفذأ الَ َمذِ  َلْيَلذَة الَبذْمِ  َلذ»الِ َياَمِةا َقاَل:  َقذاُلوا: اَل َيذا َ ُسذوَل َّللا 

َ   ميهًا مطواًل إلى هْن قال صلى هللا عي  وسلم:" ...َ ت ى ِإَ ا َهَ اَم َّللا ُ َ ْ َمَة َمْن َهَ اَم ِمْن هَْهِ  الن اِ   َهمَ 
ُ وِم  َوَ   َم َّللا ُ َعَلذى الن ذاِ  َّللا ُ الَماَلِ َنَة: َهْن ُيْطِ ُ وا َمْن َناَن َيْعُبُم َّللا َ    َفُيْطِ ُ وَنُهْم َوَيْعِ ُفوَنُهْم ِكآَهاِ  السُّ

ذُ ومِ  ذُ وِم  َفَيْطُ ُ ذوَن ِمذذَن الن ذاِ   َفُنذ ُّ اْبذِن آَمَم َتْأُكُلذُ  الن ذذاُ  ِإال  َههَذَ  السُّ   َفَيْطُ ُ ذوَن ِمذذَن َهْن َتْأُكذَ  َههَذَ  السُّ
ْيِ ..." الن اِ   َقمْ   .(6)اْمَتَ ُحوا َفُيَصبُّ َعَلْيِهْم َماُء الَ َياِ   َفَيْنُبُتوَن َنَما َتْنُبُ  الِ ك ُة ِفأ َ ِميِ  الس 

 تخريج الحديث
 .(7)هط    البطا ي من ط  ق هبأ سعيم الطم ي مطتصً ا      
  م الليهأ ك  بن وا.عن ال ه ي عن عطاء بن ي    (8)وهط    مسلم من ط  ق إب اهيم بن سعم     

 دراسة رجال اإلسناد
 رجال اإلسناد كلهم ثقات.-     

                                                 

 4677 قم  122ش3( م ما ال وا م ومنكا الفوا م للهيهمأ 1)
 3511 قم  10ش8( سلسلة ار اميت ال،عيفة لأللكانأ 2)
 326ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  3)
 1464 قم  176ش1( ال نم بن نافا البه انأ كفتي المو م  هبو اليمان.ت   ب الته يب البن     4)
 2738 قم  267ش1( حعيب بن هبأ  م   ارموي.ت   ب الته يب البن     5)
ُ وِم 6)  806 قم  160ش1( ص يي البطا ي   اآل ان َكاُب َفْ،ِ  السُّ
 6560 قم  115ش8( ص يي البطا ي   ال قاق َكاُب ِصَفِة الَ ن ِة َوالن اِ  7)
ْؤَيِة 8)  182 قم  163ش1( ص يي مسلم   اريمان َكاُب َمْعِ َفِة َطِ  ِق ال ُّ
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ِ َصذل ى َّللا ُ َعَلْيذِ  َوَسذل َم َعذْن َعاِ َحذَة »َوِفأ َ ِميِت َفاِطَمَة َ ِ،َأ َّللا ُ َعْنَهذا       ِإن َهذا »َقذاَل َلَهذا َ ُسذوُل َّللا 
 .(1)هى ِ ك ةالِ بُّ كالكس . الَمْ ُبوب  وارن« ِ ك ة هبي ِ 

 (166الحديث رقم ) 
 قال ارمام هبو ماوم   م  هللا:     
َهَنا َهِبأ      ِ ْبُن ُمَعاٍ   َ م  َهَنا ُعَبْيُم َّللا  َهَنا ُمَعذاُ  اْبذُن  (2)" م  ِ ْبذُن ُعَمذَ  ْبذِن َمْيَسذَ َ   َ ذم  َهَنا ُعَبْيُم َّللا    وَ م 

َهَنا اْبُن َعْونٍ ُمَعاٍ  اْلَمْعَنى َواِ ٌم َقاَل:  َ    َقاَل: ُنْنُ  َهْسذَأُل َعذِن ااِلْنِتَصذاِ  َِوَلَمذِن اْنَتَصذَ  َكْعذَم ُظْلِمذِ  (3)م 
ذٍم  اْمذذَ هَِ  َهِبيذِ  َقذذاَل اْبذذُن  (4)َفُأوَلِ ذَ  َمذذا َعَلذْيِهْم ِمذذْن َسذِبيٍ { َهِنأ َعِلذذأُّ ْبذُن َ ْ ذذِم ْبذِن ُ ذذْمَعاَن  َعذذْن ُهمِّ ُمَ م  َفَ ذذم 

ِ َوَ َعُمذذوا َهن َهذذا َناَنذذْ  تَذذْمُطُ  َعَلذذى ُهمِّ اْلُمذذْؤِمِنيَن  َقاَلذذْ : َقاَلذذْ  ُهمُّ اْلُمذذْؤِمِنيَن: َمَطذذَ  َعَلذذأ  َ ُسذذولُ  َعذذْوٍن:  َّللا 
  َ ت ذى َفط ْنتُذُ  َلَهذا  َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َوِعْنَمَنا َ ْ َنُب ِبْنُ  َ ْ ٍو  َفَ َعَ  َيْصَنُا َحْيً ا ِبَيِمِا  َفُ ْلذُ  ِبَيذِماِ 
ذُم ِلَعاِ َحذَة َ ِ،ذَأ َّللا ُ َعْنَهذا َفَنَهاَهذا  َفَأَبذْ  َهْن َتْنَتِهذَأ  َفَ ذاَل  « ُسذبِّيَها»ِلَعاِ َحذَة: َفَأْمَسَ   َوَهْقَبَلْ  َ ْ َنُب َتَ   

 َعْنذذُ  َفَ اَلذذْ : ِإن  َعاِ َحذذَة َ ِ،ذذَأ َّللا ُ َعْنَهذذا َوَقَعذذْ  َفَسذذب ْتَها  َفَغَلَبْتَهذذا  َفاْنَطَلَ ذذْ  َ ْ َنذذُب ِإَلذذى َعِلذذأٍّ َ ِ،ذذَأ َّللا ُ 
َفاْنَصَ َفْ   َفَ اَلْ  َلُهْم: َهنِّأ ُقْلُ  « ِإن َها ِ ك ُة َهِبيِ  َوَ بِّ اْلَكْعَكةِ »ِكُنْم  َوَفَعَلْ   َفَ اَءْ  َفاِطَمُة َفَ اَل َلَها: 

َوَنذذَ ا  َقذذاَل: َوَ ذذاَء َعِلذذأٌّ َ ِ،ذذَأ َّللا ُ َعْنذذُ  ِإَلذذى الن ِبذذأِّ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم  َلذذُ  َنذذَ ا َوَنذذَ ا  َفَ ذذاَل ِلذذأ َنذذَ ا
 .(5)َفَنل َمُ  ِفأ َ ِل َ 

 تخريج الحديث
وفي  ال صة ليسذ  عذن  عن ابن عون بن وا   (6)هط    ارمام ه مم من ط  ق سليم بن هط،      

 مة.إنما عن هم سل    نب بن    و
 دراسة رجال اإلسناد

وهو المع وف كعلأ بن   م بن  معان  ينسب هبوا إلى   علي بن زيد بن عبد هللا بن جدعان-     
 .(7)هذ وقي  قبلها131ما  سنة  ،عيف   م  ما 

َهَنا علأ بن   م قب  هن يطتلطَقال معا  بن معا  -       .(8)عن حعكة: َ م 
                                                 

 326ش1ره  البن ارهي  ( النهاية فأ غ  ب ال ميت وا1)
   6740 قم  536ش1( معا  بن معا  بن نص  بن  سان العنب ي هبو المهنى.ت   ب الته يب البن    2)
 3513 قم  317ش1( عبم هللا بن عون بن ه طكان هبو عون الكص ي.ت   ب الته يب البن     3)
 41( سو   الحو ى آية: 4)
 4838 قم  274ش4ااِلْنِتَصاِ  ( سنن هبأ ماوم   ارمب  َكاٌب ِفأ 5)
  24386 قم  451ش41( مسنم ارمام ه مم 6)
 4734 قم  401ش1( ت   ب الته يب البن     7)
 4070 قم  433ش20( ته يب الكمال للم ي 8)
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 .(1)وال ي تج ك "  ميت  وفي  ،عف قال ابن سعم:"نان نهي  الو -     
 ولي يى بن معين في  هكه  من قول: -     
،ذعيف فذأ  وقال م  :  (4)ليه ب ا  وقال م  :  (3)،عيف وقال م  :  (2)ليه ب ا  ال وي  قال:     

 .(7)  وقال م  : ليه ك  ة(6)وقال م  : ليه كحأءٍ   (5)ن  حئ
 ل:إلمام ه مم في  هكه  من قو ون ل  ل      
،ذذذذعيف  وقذذذذال مذذذذ  :  (9)وقذذذذال مذذذذ  :ليه كحذذذذأءٍ   (8)وقذذذذم  وى النذذذذاه عنذذذذ  لذذذذيه كذذذذال وي  قذذذذال:      

 .(10)ال ميت
واهذذأ ال ذذميت  ،ذذعيف  فيذذ  ميذذ  عذذن ال صذذم  ال ي ذذتج  َوَقذذال إبذذ اهيم بذذن يع ذذوب ال و  ذذانأ:-     
 .(11)ك ميه 
َوَقذال مذ  :ال كذأه   (12)ن يتحذياينتذب  ميهذ   ولذيه كذال وي  نذا َو ن ا الع لأ فأ ه ات  وقذال:-     
 .(13)ك 

لى اللين ما هو-       .(14)َوَقال يع وب ْبن َحْيَكة: ه ة  صالي ال ميت  وا 
 .(15): ليه ك وي َوَقال َهُبو ُ ْ َعة-      

 
 

                                                 

 3135 قم  187ش7( الطك ا  الكب ى البن سعم 1)
 1351 قم  335ش6( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 2)
 1231 قم  223ش3لكبي  للع يلأ ( ال،عفاء ا3)
 544 قم  323ش7( ته يب الته يب البن     4)
 4070 قم  438ش20( ته يب الكمال للم ي 5)
 544 قم  323ش7( ته يب الته يب البن     6)
 1351 قم  335ش6( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 7)
 1021 قم  186ش6( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 8)
 4070 قم  437ش20يب الكمال للم ي ( ته 9)
 544 قم  322ش7( ته يب الته يب البن     10)
  544 قم  323ش7( ته يب الته يب البن     11)
 1186 قم  346ش1( اله ا  للع لأ 12)
 1186 قم  346ش1( اله ا  للع لأ 13)
 4070 قم  438ش20( ته يب الكمال للم ي 14)
 1021 قم  187ش6( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 15)
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ليه ك وي  ينتب  ميه   وال ي تج ِكِ   وهو ه ذب إلذأ  مذن ي  ذم بذن َهبذأ   ذام   َوَقال َهُبو  اتم:-     
 .(1)   ًا  ونان يتحياونان ،

 .(2)َوَقال التِّْ ِمِ ّي: صموق إال هن    بما  فا الحئ ال ي ي فع  غي ا-     
 .(3)َوَقال الن َسا أ: ،عيف-     
 .(4)َوَقال هبو كن  ْبن ط  مة: ال ه تج ك  لسوء  فظ -     
امتنعذذوا مذن ال وايذذة عنذ   ونذذان  لذم ه  ه ذذمًا مذن الَكْصذذِ ّ ين  وغيذ هم َوَقذال هبذو ه مذذم ْبذن عذذمي:-     

 .(5)يغلأ فأ التحيا فأ  ملة هه  الكص    وما ،عف  ينتب  ميه 
     -: اَ ُقْطِنأُّ  .(7)مت و  وقال م  :  (6)هنا هقف في   ال ي ال عنمي في  لين َوَقال الم 
 .(8)َوَقال ال اكم هبو ه مم: ليه كالمتين عنمهم-     

 فغالب العلماء على ت،عيف . ا ي فأ ال اوي هن  ،عيف ال   قال الباحث:          
وليسذ   وهي أم محمد املرأة واللد عللي بلن زيلد بلن جلدعان ويقال أمينة، أمية بنت عبد هللا،-     
 كأم .
 .(9)قال ابن    :"ال يع ف  الها"     
 .(10)قال ال هبأ:" تف م عنها على بن   م بن  معان"     
 م هولة ال ال. ةال اوي قال الكا ت:     
 .بقية رجال اإلسناد ثقات-     

 
 
 

                                                 

 1021 قم  187ش6( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 1)
ن ِة َواْ ِتَناِب الِبَمِ  2)  2678 قم  46ش5( سنن الت م ي   العلم عن  سول هللا َكاُب َما َ اَء ِفأ اَرْطِ  ِكالسُّ
 4070 قم  433ش20( ته يب الكمال للم ي 3)
  82 قم  207ش5( سي  هعالم النكالء لل هبأ 4)
 1351 قم  344ش6( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 5)
 261 قم  40ش1( سؤاال  الب قانأ للما قطنأ 6)
 261 قم  40ش1( سؤاال  الب قانأ للما قطنأ 7)
 544 قم  323ش7( ته يب الته يب البن     8)
  8540 قم  744ش1( ت   ب الته يب البن     9)
 10338م  ق 604ش4( مي ان االعتمال لل هبأ 10)
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 الحكم على إسناد الحديث
وآطذ  م هذول ال ذال  وهذو علذأ بذن   ذم بذن  ذمعان  إسنام ال ميت ،عيف لو وم  اٍو ،عيف      

 .(1)وممن ،ع ف  من العلماء ارلكانأ وهأ همينة بن  عبم هللا 
))))) ))))) 

ِ َصذذذل ى َّللا ُ َعَلْيذذذِ  َوَسذذذل مَ َوَمذذذ»َوِمْنذذذُ  اْلَ ذذذِميُت       َهْي « ْن َيْ تَذذذِ ُئ َعَلذذذى َ ِلذذذَ  ِإال  هَسذذذامُة ِ ذذذبُّ َ ُسذذذوِل َّللا 
 .(2)َمْ ُبوك   َوَناَن ُيِ كُّ  َصل ى َّللا ُ َعَلْيِ  َوَسل َم َنِهيً ا

 (167الحديث رقم )
 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهَنا ُقَتْيكَ       َهَنا َلْيٌت  َعِن اْبِن ِحَهاٍب  َعْن ُعْ َوَ   َعْن َعاِ َحَة َ ِ،ذَأ َّللا ُ َعْنَهذا  َهن  "َ م  ُة ْبُن َسِعيٍم  َ م 

ُهذذْم َحذذْأُن الَمذذْ هَِ  الَمْطُ وِمي ذذِة ال ِتذذأ َسذذَ َقْ   َفَ ذذاُلوا: َوَمذذْن ُيَنلِّذذُم ِفيَهذذا َ ُسذذوَل َّللا ِ  َلْيذذِ  َصذذل ى هللُا عَ  ُقَ ْ ًحذذا هََهم 
ِ َصل ى هللُا َعَلْيِ  وَ  َسل َم َفَنل َمُ  ُهَساَمُة  َوَسل َما َفَ اُلوا: َوَمْن َيْ َتِ ُئ َعَلْيِ  ِإال  ُهَساَمُة ْبُن َ ْ ٍم  ِ بُّ َ ُسوِل َّللا 

ِ َصل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم: " َهَتْحذَفُا ِفذأ َ ذمٍّ ِمذْن ُ ذُمومِ  ِ  هُذم  َقذاَم َفاْطَتَطذَب  هُذم  َقذاَل: ِإن َمذا  َفَ اَل َ ُسوُل َّللا  َّللا 
ذذِعيفُ  َ ا َسذذَ َق ِفذذيِهُم ال،  ذذِ  ُف َتَ ُنذذوُا  َواِ  َهَقذذاُموا َعَلْيذذِ   هَْهَلذذَ  ال ذذِ يَن َقذذْبَلُكْم  َهن ُهذذْم َنذذاُنوا ِإَ ا َسذذَ َق ِفذذيِهُم الح 

ِ َلْو َهن  َفاِطَمَة ِبْنَ  مُ   .(3)َ م ٍم َسَ َقْ  َلَ َطْعُ  َيَمَها "الَ م   َواْيُم َّللا 
 تخريج الحديث

ذذُم ْبذذُن ُ ْمذذٍي نالهمذذا عذذن الليذذت كذذ  كمهلذذ . َوِفذذأ  هط  ذذ  مسذذلم مذذن ط  ذذق قتيكذذة بذذن سذذعيم       وُمَ م 
 َ ِميِت اْبِن ُ ْمٍي: ِإن َما َهَلَ  ال ِ يَن ِمْن َقْبِلُكْم.

 دراسة رجال اإلسناد
 ت.رجال اإلسناد كلهم ثقا-

))))) ))))) 
 
 
 

                                                 

 3342 قم  355ش7( سلسلة ار اميت ال،عيفة لأللكانأ 1)
 327ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  2)
 3475 قم  175ش4( ص يي البطا ي   ه اميت ارنبياء َكاُب َ ِميِت الَغاِ  3)
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  َهَ اَم َهن ذُ  َ َبذٌ  ُيِ بُّنذا هْهُلذ  (1)َهَ ا َمْ ُمذول َعَلذى اْلَمَ ذا ِ « ُهَو َ َبٌ  ُيِ بُّنا وُنِ كُّ »َوِفأ َ ِميِت هُ م      
ذذِ  ِي. َهْي هن   نذذا ُنِ ذذبُّ اْلَ َبذذَ  ِكَعْيِنذذِ  وُنِ ذذبُّ هْهَلذذ   َوُهذذُم اْرَْنَصذذاُ . َوَ ُ ذذوُ  َهْن َيُنذذوَن ِمذذْن َكذذاِب اْلَمَ ذذاِ  الص 

 .(2)َمن ُنِ بُّ  ِرَن ُ  ِفأ َهْ ضِ 
 (168الحديث رقم )

 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهِنأ َنْصُ  ْبُن َعِلأٍّ  َقاَل: َهْطَبَ ِنأ َهِبذأ        َعذْن ُقذ  َ  ْبذِن َطاِلذٍم  َعذْن َقتَذاَمَ   َسذِمْعُ  َهَنًسذا َ ِ،ذَأ (3)"َ م 
 .(4)«َهَ ا َ َبٌ  ُيِ بَُّنا َوُنِ كُّ ُ » َعْنُ   َهن  الن ِبأ  َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم  َقاَل: َّللا ُ 

 تخريج الحديث
 عن هنه بن مال  ب  ام .  (5)هط    البطا ي من ط  ق عم و بن هبأ عم و     
بذماًل من"هذذ ا  بذذ   طتالف يسذذي  كذا  عذن قذذ   بذذن طالذم كذذ   (6)ومسذلم مذذن ط  ذق معذذا  بذن معذذا       

 ي بنا ون ك " "إن  ه م  ب  ن ك  وي بنا".
 دراسة رجال اإلسناد

 رجال اإلسناد كلهم ثقات.-        

                                                 

 ا ي:للعلماء فأ  ل  هكه  من  هي  ن ها ال افظ ابن     فأ في الك ( قال الكا ت:1)
 َهن ُ  َعَلى َ ْ ِف ُمَ،اٍف َوالت ْ ِميُ  هَْهُ  ُهُ ٍم َواْلُمَ اُم ِبِهُم اْرَْنَصاُ  ِرَن ُهْم ِ يَ اُنُ . َهَ ُمَها:

. َهن ذُ  َقذذاَل َ ِلذَ  ِلْلَمَسذذ  ِ  ِبِلَسذاِن اْلَ ذذاِل ِإَ ا َقذِمَم ِمذذْن َسذَفٍ  ِلُ ْ ِبذِ  ِمذذْن هَْهِلذِ  َوُلْ َيذذا َهاِنيَهذا:  ُهْم َوَ ِلذَ  ِفْعذذُ  َمذْن ُيِ ذذبُّ ِكَمذْن ُيِ ذذبُّ
يِت َهِبذأ َعذْكِه ْبذِن َ ْبذٍ  َهن  اْلُ ب  ِمَن اْلَ اِنَبْيِن َعَلى َ ِ يَ ِتِ  َوَظاِهِ ِا ِلَكْوِن ُهُ ٍم ِمْن ِ َكاِل اْلَ ن ِة َنَما َهَبَ  ِفذأ َ ذمِ  َهاِلُهَها:

ِمْنذُ  َنَمذا  ُنِ كُُّ  َوُهَو ِمْن ِ َكاِل اْلَ ن ِة" َهْطَ َ ُ  َهْ َمُم َواَل َماِنَا ِفأ َ اِنِب اْلَبَلذِم ِمذْن ِإْمَنذاِن اْلَمَ ك ذةِ َمْ ُفوًعا "َ َبُ  ُهُ ٍم ُيِ بَُّنا وَ 
ذذ ُ َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم ُمَطاَطَكذذَة َمذذْن َيْعِ ذذُ  َفَ ذذاَل َلم  ا اْ،ذذَطَ َب اْسذذُنْن ُهُ ذذُم اْلَ ذذِميَت َوَقذذاَل َ ذذاَ  الت ْسذذِبيُي ِمْنَهذذا َوَقذذْم َطاَطَكذذُ  َصذذل ى َّللا 

ُ َعَلْيِ  َوَسل َم ُيِ بُّ اْلَفْأَل اْلَ َسَن َوااِلْسذَم اْلَ َسذَن َواَل اْسذَم َهْ َسذُن  :َناَن َصل ى َّللا  َهْيِلأُّ ِمذِن اْسذٍم ُمْحذَتقٍّ ِمذَن اْرََ ِمي ذِة َقذاَل السُّ
ْفُا َوَ ِلَ  ُيْحِعُ  ِكاْ ِتَفاِ  ِميِن اْرََ ِم َوُعُلوِِّا َفَتَعلُُّق اْلُ بِّ ِمَن َوَمَا َنْوِنِ  ُمْحَت  ا ِمَن اْرَ َ  الن ِبأِّ َصل ى ِمي ِة َفَ َ َناُ  ُ ُ وِفِ  ال  

ُ هَْعَلُم.فتي ُ َعَلْيِ  َوَسل َم ِكِ  َلْفًظا َوَمْعًنى َفُطص  ِمْن َبْيِن اْلِ َكاِل ِبَ ِلَ  َوَّللا   2833 قم  87ش6الكا ي البن      َّللا 
 3ش5هن الذذ ا ي ال ذذول الهالذذت وهو علذذى ال  ي ة والذذملي  علذذى  لذذ  ال ذذميت"اهب  ه م"صذذ يي البطذذا ي  و ذذ ى الكا ذذت:

ِ يي اْلُمْطتَذا  َهن ه ذمًا ي ذب َ ِ يَ ذة  عذ  هللا ِفيذِ  تمييذ ًا ي ذب  3675 قم  نما و  ي  ل  من العلماء النووي قال: الص 
 1365 قم  133ش3َما  ن اْل    اْلَياِكه ونما سكي اْلَ َصى ِإَلى غي  َ ِل .ح   النووي على مسلم ِكِ  نَ 
  327ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  2)
 4807 قم  406ش1ت   ب الته يب البن      0( علأ بن نص  بن علأ ال ه،مأ3)
 4083 قم  103ش5ِ بَُّنا َوُنِ كُُّ  ( ص يي البطا ي   المغا ي َكاٌب ُهُ ٌم يُ 4)
 2883 قم  35ش4ص يي البطا ي   ال هام والسي  َكاُب َفْ،ِ  الِطْمَمِة ِفأ الَغْ ِو  (5)
 1333 قم  1011ش2( ص يي مسلم   ال ج َكاُب ُهُ ٌم َ َبٌ  ُيِ بَُّنا َوُنِ كُُّ  6)
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َهَنذذَ ا ُيذذ وى ِكَ،ذذمِّ اْلَ ذذاِء  َوُهذذَو « اْنُظذذُ وا ُ ذذب  اْرَْنَصذذاِ  الت مذذ َ »وِفذأ َ ذذِميِت َهَنذذٍه َ ِ،ذذَأ َّللا ُ َعْنذذُ       
َواَياِ  ِبِيْسَ اِف اْنُظُ وا  َوَقذاَل  ااِلْسمُ  َفَيُ ذوُ  « ُ ذبُّ اْرَْنَصذاِ  الت مذ ُ »ِمَن الَمَ ك ة. َوَقْم َ اَء ِفأ َكْعِض ال ِّ

ِل  وُ ذِ ف الِفْعذُ  َوُهذَو ُمذ اٌم  ِلْلِعْلذِم ِكذِ   َهْو َعَلذى َ ْعذ  الت مذ  َنْفذه الُ ذبِّ  مِّ َنذاْرَو  اَلَغذًة ُمكَ َهْن َيُنوَن ِكال، 
َيُنذذوُن  ِفذذأ ُ ذذبِّهم ِإي ذذاُا. َوَ ُ ذذوُ  َهْن َتُكذذوَن اْلَ ذذاُء َمْنُسذذوَ ً  ِكَمْعَنذذى الَمْ ُبذذوب. َهْي َمْ ُبذذوُبهم الت مذذ   َوِ يَنِ ذذ ٍ 

لِ  َواَيذذةِ  -الت مذذ  َعَلذذى اْرَو  َمْ ُفوًعذذا َعَلذذى  َمْنُصذذوًكا كالُ ذذبِّ  َوَعَلذذى اله ذذاِنأ َواله اِلذذتِ  -َوُهذذَو اْلَمْحذذُهوُ  ِفذذأ ال ِّ
 .(1)َطَبِ  اْلُمْبَتَمهِ 

 (169الحديث رقم )
 قال ارمام مسلم   م  هللا:     
َهَنا َبْهذ ٌ       َهِنأ ُمَ م ُم ْبُن َ اِتِم ْبِن َمْيُموٍن  َ م  َهَنا ُسذَلْيَماُن ْبذُن اْلُمِغيذَ ِ   َعذْن َهاِبذ ٍ (2)"َ م    َعذْن (3)  َ ذم 

ُهوا َهَكذا َطْلَ ذَة ِكاْبِنذِ  َ ت ذى َهُكذوَن َهَنٍه  َقاَل: َماَ   اْبٌن ِرَِبأ َطْلَ ذَة  ِمذْن ُهمِّ ُسذَلْيٍم  َفَ اَلذْ  ِرَْهِلَهذا: اَل ُتَ ذمِّ
َبْ  ِإَلْيِ  َعَحاًء  َفَأَكَ  َوَحِ َب  َفَ اَل: ُهم  َتَصن َعْ  َلُ  َهْ َسَن مَ  ُهُ  َقاَل: َفَ اَء َفَ    َتَصذن ُا َقْبذَ   ا َنانَ َهَنا ُهَ مِّ

ذذا َ َهْ  َهن ذذُ  َقذذْم َحذذِكَا َوَهَصذذاَب ِمْنَهذذا  َقاَلذذْ : َيذذا َهَكذذا َطْلَ ذذَة َهَ َهْيذذَ  َلذذْو هَ  ن  َقْوًمذذا هََعذذاُ وا َ ِلذذَ   َفَوَقذذَا ِبَهذذا  َفَلم 
اَل  َقاَلذْ : َفاْ َتِسذِب اْبَنذَ   َقذاَل: َفَغِ،ذَب  َعاِ َ َتُهْم هَْهَ  َبْيٍ   َفَطَلُبوا َعاِ َ َتُهْم  َهَلُهْم َهْن َيْمَنُعوُهْما َقذاَل: 

  ُهم  َهْطَبْ ِتِنأ ِكاْبِنأ َفاْنَطَلَق َ ت ذى َهتَذى َ ُسذوَل هللِا َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم  (4)َوَقاَل: َتَ ْنِتِنأ َ ت ى َتَلط ْط ُ 
َقذذذاَل: « َكذذذاَ َ  هللُا َلُكَمذذذا ِفذذذأ َغذذذاِبِ  َلْيَلِتُكَمذذذا»َعَلْيذذذِ  َوَسذذذل َم:  َفذذذَأْطَبَ ُا ِكَمذذذا َنذذذاَن  َفَ ذذذاَل َ ُسذذذوُل هللِا َصذذذل ى هللاُ 

ى هللُا َفَ َمَلذذْ   َقذذاَل: َفَنذذاَن َ ُسذذوُل هللِا َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم ِفذذأ َسذذَفٍ  َوِهذذَأ َمَعذذُ   َوَنذذاَن َ ُسذذوُل هللِا َصذذل  
  َفذذذَمَنْوا ِمذذَن اْلَمِميَنذذذِة  َفَ،ذذَ َبَها اْلَمَطذذذاُض (5)ِمذذذْن َسذذَفٍ   اَل َيْطُ ُقَهذذذا ُطُ وًقذذا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم  ِإَ ا َهتَذذذى اْلَمِميَنذذةَ 

: ِإن ذَ  َلذَتْعَلُم  َفاْ ُتِكَه َعَلْيَها َهُبو َطْلَ َة  َواْنَطَلَق َ ُسوُل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم  َقاَل: َيُ وُل َهُبذو َطْلَ ذةَ 
َقذاَل: ن ُ  ُيْعِ ُبِنأ َهْن َهْطُ َج َمَا َ ُسوِلَ  ِإَ ا َطَ َج  َوَهْمُطَ  َمَعُ  ِإَ ا َمَطَ   َوَقذِم اْ َتَكْسذُ  ِكَمذا تَذَ ى  َيا َ بِّ إِ 

َمَطذذاُض ِ ذذيَن َتُ ذذوُل ُهمُّ ُسذذَلْيٍم: َيذذا َهَكذذا َطْلَ ذذَة َمذذا َهِ ذذُم ال ذذِ ي ُنْنذذُ  َهِ ذذُم  اْنَطِلذذْق  َفاْنَطَلْ َنذذا  َقذذاَل َوَ،ذذَ َبَها الْ 
َصذل ى هللُا َقِمَما  َفَوَلَمْ  ُغاَلًما َفَ اَلْ  ِلأ ُهمِّأ: َيذا َهَنذُه اَل ُيْ ِ،ذُعُ  َهَ ذٌم َ ت ذى َتْغذُمَو ِكذِ  َعَلذى َ ُسذوِل هللِا 

ذذا َهْصذذَكَي اْ َتَمْلتُذذُ   َفاْنَطَلْ ذذُ  ِكذذِ  ِإَلذذى َ ُسذذوِل هللِا َصذذل ى هللاُ  َوَسذذل َم  َقذذاَل َفَصذذاَمْفُتُ  -َعَلْيذذِ   َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم  َفَلم 

                                                 

 327ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  1)
 771 قم  128ش1به  بن هسم العمأ هبو ارسوم الكص ي. ت   ب الته يب البن      (2)
 810 قم  132ش1( هاب  بن هسلم البنانأ هبو م مم الكص ي.ت   ب الته يب البن     3)
كفذذتي الفوقيذذة والذذالم وتحذذميم الطذذاء المهملذذة وسذذنون المع مذذة  هي ت ذذ    كال مذذا   ي ذذال   ذذ  لطذذخ هي  ( تلططذذ :4)

 132ش1. ملي  الفال ين لط ق   اض الصال ين لم مم بن علأ الكن ي ق  
 2456 قم  11ش6هي ال ُيْمِطُلَها ِفأ الل ْيِ .ح   النووي على مسلم  ( اَل َيْطُ ُقَها ُطُ وًقا:5)
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ذذا َ آِنذذأ َقذذاَل: (1)َوَمَعذذُ  ِميَسذذم ُقْلذذُ : َنَعذذْم  َفَوَ،ذذَا اْلِميَسذذَم  َقذذاَل: َوِ ْ ذذُ  ِكذذِ  « َلَعذذ   ُهم  ُسذذَلْيٍم َوَلذذَمْ ا»  َفَلم 
َم ِكَعْ ذَوٍ  ِمذْن َعْ ذَوِ  اْلَمِميَنذِة  َفاَلَكَهذا ِفذأ ِفيذِ  َفَوَ،ْعُتُ  ِفذأ ِ ْ ذِ ِا  َوَمَعذا َ ُسذوُل هللِا َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل  

ِبأُّ َيَتَلم ُظَها ِبأِّ  َفَ َعَ  الص    َقاَل: َفَ ذاَل َ ُسذوُل هللِا َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  (2)َ ت ى َ اَبْ   ُهم  َقَ َفَها ِفأ ِفأِّ الص 
 .(3)َقاَل: َفَمَسَي َوْ َهُ  َوَسم اُا َعْبَم هللِا"« لت ْم َ اْنُظُ وا ِإَلى ُ بِّ اْرَْنَصاِ  ا»َوَسل َم: 

 تخريج الحديث
هط  ذ  مذن ط  ذق  مذام  وقذم هط  ذ  فذأ هكهذ  مذن مو،ذا  ال ميت انف م بيط ا   ارمذام مسذلم      

  (5)عن هاب  البنانأ ك  مطتص ًا  وبيسذ اف نلمذة"انظ وا" ومن ط  ذق عمذ و بذن عاصذم  (4)بن سلمةا
 بن المغي   ك  كمهل .امان عن سلي

 دراسة رجال اإلسناد
ِمْيُن َأُبو َعْبِد هللِا محمد بُن َحاِتِم بِن َمْيُمْوٍن الَمْرَوِزي  -       .(6).سك   ت  مت السَّ
 ولع   واية مسلم ل  من كاب االنت اء من م ويات .وهللا هعلم. صموق  والطالصة في  هن  :     
 .ثقات بقية رجال اإلسناد-     

  ))))) ))))) 
 الَ ْبَ   ِكاْلَفْتِي:« َفَ َهى َما ِفيَها ِمَن الَ ْبَ   والسُّ و »)َ ْبٌ ()هذ( ِفأ ِ ْنِ  هَْهِ  اْلَ ن ِة      

 .(7)الن ْعمة وَسَعة اْلَعْيِو  َوَنَ ِلَ  الُ ُبو 
 (171الحديث رقم ) 

 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهنَ       َهَنا ِإْبذذَ اِهيُم ْبذذُن َسذذْعٍم  َعذذِن اْبذذِن ِحذذَهاٍب  َعذذْن َعَطذذاِء ْبذذِن َيِ  ذذَم "َ ذذم  ِ  َ ذذم  ا َعْبذذُم الَعِ  ذذِ  ْبذذُن َعْبذذِم َّللا 

ِ  َهْ  َنَ ى َ ب َنا َيْوَم الِ َياَمِةا َف َ  ِ َصل ى اَل  َ الل ْيِهأِّ  َعْن َهِبأ ُهَ ْ َ َ : َهن  الن اَه َقاُلوا: َيا َ ُسوَل َّللا  ُسوُل َّللا 

                                                 

ذَ ِ  ِكَنْسِ  اْلِميِم آَلٌة ِمْن َ ِميٍم ُيْنَوى ِبَها )َيِسُم(:ُمَ،اِ ُ  َوَسَم َنَيعِ  ( اْلِميَسُم:1) ذَمَقِة( : ِلْلَعاَلَمذِة اْلُمَميِّ ُم َهْي: َيْنِوي )ِإِبَ  الص 
   محذنا  المصذابيي َلَها َعْن َغْيِ َها  َوُهَو َمْ ُموٌل َعَلى َغْيِ  اْلَوْ ِ  َوالن ْهُأ َطاصٌّ ِكِ   َهْو ِكاَل َ،ُ وَ ٍ . م قا  المفاتيي حذ

 4073 قم  2650ش6لعلأ بن سلطان اله وي 
النهايذة فذأ َهْي ُيِمي  ِلَسان  ِفأ ِفي  وُيَ  ُِّن  َيَتَتك ا هَه  الت ْم   َواْسم َما َيْكَ ى ِفأ الَفِم ِمْن هَه  الَطعذام: ُلَماَظة. َلم ُظ:( َيتَ 2)

  271ش4غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  
 2144 قم  1303ش4َصاِ يِّ َعْن  ُ ( ص يي مسلم   ف،ا   الص اكة َكاُب ِمْن َفَ،اِ ِ  َهِبأ َطْلَ َة اْرَنْ 3)
 2144 قم  1683ش3( ص يي مسلم   اآلماب ُكاب اْسِتْ َكاِب َتْ ِنيِ  اْلَمْوُلوِم 4)
 2144 قم  1310ش4( ص يي مسلم   ف،ا   الص اكة َكاُب ِمْن َفَ،اِ ِ  َهِبأ َطْلَ َة اْرَْنَصاِ يِّ َعْن  ُ 5)
 (63( فأ  ميت  قم )6)
 327ش1 ب ال ميت واره  البن ارهي  ( النهاية فأ غ  7)
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وَن ِفأ الَ َمِ  َلْيَلَة الَبْمِ ا»هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم:  ِ  َقذاَل: « َهْ  ُتَ،ا ُّ وَن »  َقذاُلوا: اَل َيذا َ ُسذوَل َّللا  َفَهذْ  ُتَ،ذا ُّ
ْمِه  َلْيَه ُموَنَها َسَ اٌبا ِ  َقاَل: « ِفأ الح  و نذ   ذميهًا «.. َتَ ْوَنذُ  َنذَ ِل َ  َفِين ُنمْ »  َقاُلوا: اَل َيا َ ُسوَل َّللا 

َلذُ  الَ ن ذُة   (1)مطواًل وفي  قصة آط  هه  النا  مطوال ال نة وفي  "... َفِيَ ا َقاَم ِإَلى َكاِب الَ ن ذِة  اْنَفَهَ ذْ  
ذُ وِ   َفَيْسذُنُ  َمذا َحذاَء َّللا ُ َهْن َيْسذُنَ   هُذم   َيُ ذوُل: َهْي َ بِّ  َهْمِطْلِنذأ الَ ن ذَة  َفَ َهى َما ِفيَها ِمَن الَ ْبذَ ِ  َوالسُّ

َ  َيذا اْبذَن آَمَم َفَيُ وُل َّللا ُ: َهَلْسَ  َقْم هَْعَطْيَ  ُعُهوَمَ  َوَمَواِهيَ َ  َهْن اَل َتْسَأَل َغْيَ  َما هُْعِطيَ ا َفَيُ ذوُل: َوْ َلذ
َ  َفذاَل َيذَ اُل َيذْمُعو َ ت ذى َيْ،ذَ َ  َّللا ُ ِمْنذُ   َفذِيَ ا َ،ذِ َ  َما هَْغَمَ َ   َفَيُ وُل: َهْي َ بِّ  اَل َهُكوَنن  َهْحَ ى َطْل ِ 

ن  َّللا َ َلُيذَ نُِّ ُا  َيُ ذوُل ِمْنُ   َقاَل َلُ : اْمُطِ  الَ ن َة  َفِيَ ا َمَطَلَها َقاَل َّللا ُ َلُ : َتَمن ْ   َفَسذَأَل َ ب ذُ  َوَتَمن ذى  َ ت ذى إِ 
 .(2)اْنَ َطَعْ  ِكِ  اَرَماِنأُّ  َقاَل: َّللا ُ َ ِلَ  َلَ   َوِمْهُلُ  َمَعُ  "َنَ ا َوَنَ ا  َ ت ى 

 تخريج الحديث
 ال ميت بلفظ "ال ب  " انف م بيط ا   البطا ي مون مسلم.     

 دراسة رجال اإلسناد
 رجال اإلسناد كلهم ثقات.-     

))))) ))))) 
الِ ْبذذُ  ِكاْلَكْسذذِ   َوَقذذْم  (3)«ْطذذُ ج ِمذذَن الن ذذاِ  َ ُ ذذ  َقذذْم َ َهذذَب ِ ْبذذُ ا وِسذذْبُ ايَ »)هذذذ( َوِفذذأ ِ ْنذذِ  هَْهذذِ  الن ذذاِ       

 .(4)ُيفتي: َهَهُ  الَ َمال والَهي ة ال َسنة
 (171الحديث رقم )

 قال ارمام هبو نعيم ارصبهانأ   م  هللا:
َهَنا َهْ َمُم ْبُن َ ْعَفِ  ْبِن َمْعَبٍم  َقاَل: هنا َه ْ  ذْلِ  َقذاَل: "َ م  َمُم ْبُن َمْهِميٍّ  َقاَل: هنا َهُبو َيْعَلى ُمَ م ُم ْبُن الص 

: ِفذأ َقْوِلذِ  َتَعذاَلى: َِفذاط َلَا َفذَ آُا ِفذأ (6)  َعذْن ُمَطذ ِّفٍ (5)هنا اْبُن ُعَيْيَنذَة  َعذِن اْبذِن َهِبذأ َعُ وَكذَة  َعذْن َقتَذاَم َ 
  (7)َسَواِء اْلَ ِ يِم{

                                                 

مذذن االنفهذذاق ِكاْلَفذذاِء هذذم  اْلَ ذذاف َوُهذذَو االنفتذذا  واالتسذذا   َوَ اِصذذ  اْلَمْعنذذى: انفت ذذ  واتسذذع .عمم  ال ذذا ي  ( انفه ذذ :1)
 7438 قم  127ش25للعينأ 

ِ َتَعاَلى: ُِوُ وٌا َيْوَمِ ٍ  2)  قذم  128ش3[ 23َناِ،َ ٌ  ِإَلذى َ بَِّهذا َنذاِظَ ٌ { ]ال يامذة: ( ص يي البطا ي   التو يم َكاُب َقْوِل َّللا 
7437 

 ( قال الكا ت: لم هعه  على نص ابن ارهي   انما و مت  كالمعنى.3)
 327ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  4)
 5518 قم  453ش1قتام  بن معامة بن قتام  ت   ب الته يب البن      (5)
ي . ت   ب الته يب البن     مط ف ب (6)  6706 قم  534ش1ن عبم هللا بن الِحطِّ
 55( سو   الصافا  آية: 7)
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 .(1)«َماِ ُمُهْم َتْغِلأ َوَقْم َغي َ ِ  الن اُ  ِ َبَ ُا  َوِسَبَ اُ َ آُهْم َو َ »َقاَل: 
 تخريج الحديث

 ال ميت انف م بتط     ارمام هبو نعيم ارصبهانأ.     
 دراسة رجال اإلسناد

، َأُبو َيْعَلى التوزي  -       ه.227ه  وقي  228  ما  سنة (2)ُمَحمَّد بن الصلت الَبْصِري 
.ونذ ل  قذال هبذو (3)ُبو  اتم :صموق  نان يملأ علينا من  فظ  التفسي  وغيذ ا  و بمذا وهذمقال هَ      

 .(4)  عة :"صموق"
 .(5)و ن ا ابُن ِ ك ان ِفأ نتاب "اله ا "     
 .(6)وقال الما قطنأ:"ه ة"     
 .(7)م هول"وقال ابن   م:"     
 .(8)وقال ابن    :"صموق يهم"     
  ا ي فأ ال اوي هن  صموق يهم .ال قال الكا ت:     
 .(9).سك   ت  مت سفيان بن عيينة بن أبي عمران -   
 قال الكا ت: الطالصة في  هن  ه ة.    
 .(10).سك   ت  مت َسِعْيُد بُن َأِبي َعُرْوَبَة ِمْهَراَن الَعَدِوي   -   
 قال الكا ت: الطالصة في  هن  ه ة.    
 بقية رجال اإلسناد ثقات-     

 لحكم على إسناد الحديثا

                                                 

 201ش2 لية ارولياء وطك ا  ارصفياء ربأ نعيم ارصبهانأ  (1)
 5303 قم  400ش25التو ي  هصل  من تو . وُي ال: توج هي،ا. وهأ بلم  من كالم فا ه.ته يب الكمال للم ي  (2)
 1568 قم  283ش7  والتعمي  البن هبأ  اتم ( ال   3)
 1568 قم  283ش7ال    والتعمي  البن هبأ  اتم  (4)
 15301 قم  82ش3( اله ا  البن  كان 5)
 370 قم  234ش3ته يب الته يب البن      (6)
 370 قم  234ش3( ته يب الته يب البن     7)
 5371 قم  484ش1( ت   ب الته يب البن     8)
 (3ميت  قم )( فأ  9)
 (106( فأ  ميت  قم )10)
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ي   يذت لذم يذم   النبذأ صذلى هللا  إسنام ال ميت ،ذعيف كسذبب إ سذال مطذ ف بذن عبذم هللا بذن الِحذطِّ
 علي  وسلم  فهو من التاكعين.

))))) ))))) 
ُيِ  ذذُم َتْ ِسذذيَن « اَلذذْو َعِلْمذذُ  َهن ذذَ  َتْسذذَمُا ِلِ َ اَءِتذذأ لَ ب ْ ُتهذذا َلذذَ  َتْ ِبيذذ ً »)هذذذ( َوِفذذأ َ ذذِميِت َهِبذذأ ُموَسذذى      

ْنَت  ْأَء َتْ ِبيً ا ِإَ ا َ س  ْو  وَتْ ِ  َن . ُيَ اُل َ ب    الح   .(1)الص 
 (172الحديث رقم )

 قال ارمام هبو كن  الب ا    م  هللا:     
ِ ْبذُن َ ْعَفذذٍ  اْلَبْ َمِنذأُّ       َهِنأ َطْلَ ذذُة   َقذذاَل: َهْطَبَ َنذذا َيْ َيذى ْبذذ(2)"َهْطَبَ َنذا َعْبذذُم َّللا  ُن َسذِعيٍم اْرَُمذذِويُّ َقذاَل: َ ذذم 

ِ َصل ى هللُا َعَلْيذ ِ  َوَسذل َم: اْبُن َيْ َيى  َعْن َهِبأ ُبْ َمَ   َعْن َهِبأ ُموَسى  َ ِ،َأ َّللا ُ َعْنُ  َقاَل: َقاَل َ ُسوُل َّللا 
َقذذاَل: ُقْلذُ : َلذذْو َعِلْمذذُ  َهن ذذَ  « َ ذذْم ُهوِتيذَ  ِمذذْن َمَ اِميذذِ  آِل َماُومَ َلذْو َ َهْيُتِنذذأ اْلَكاِ َ ذذَة  َوَهَنذا َهْسذذَتِمُا ِلِ َ اَءِتذذَ  لَ »

 .(3)َتْسَتِمُا ِلِ َ اَءِتأ َلَ ب ْ ُتَها َلَ  َتْ ِبيً ا"
 تخريج الحديث

بذمون"ل ب تها  عن  ما هبأ ب م  ك    (4)هط    البطا ي من ط  ق ب  م بن عبم هللا بن هبأ ب م      
 ".ل  ت بي اً 

 عن ي يى بن سعيم ارموي ك   بمون "ل ب تها ل  ت بي ًا".  (5)ومسلم من ط  ق ماوم بن  حيم     
 عن عبم هللا بن ب م  ك  كمهل .  (6)والنسا أ من ط  ق مال  بن مغول     
 .(7)وهط    ابن هبأ حيكة من ط  ق هنه بن مال  بن وا     

 
 
 

                                                 

 327ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  1)
كفتي الكاء المن وطة بوا م  وسنون ال اء وفتي الميم وفأ آط هذا الكذاف  هذ ا النسذكة إلذى اسذم ومو،ذا   ( الَبْ َمنأ:2)

ب م   وفيهم نه    و ذمت مذنهم هبذو م مذم عبذم  هما المنتسب إلى االسم ف ماعة من هوالم هبى على ي يى بن طالم بن
 461 قم  180ش2هللا بن  عف .ارنساب للسمعانأ 

 3160 قم  142ش8( مسنم الب ا  3)
 5048 قم  135ش6( ص يي البطا ي   ف،ا   ال  آن كاب  سن الصو  كال  اء  لل  آن 4)
 733 قم  546ش1 ( ص يي مسلم   صال  المساف  ن كاب است كاب ت سين الصو  كال  آن5)
 8004 قم  273ش7( السنن الكب ى للنسا أ 6)
 23347 قم  113ش6( مصنف ابن هبأ حيكة 7)
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عذذن هبذذأ بذذ م  كذذ   نالهمذذا مذذن ط  ذذق سذذعيم بذذن هبذذأ بذذ م   (2)وال ذذاكم  (1)وهبذذو يعلذذى الموصذذلأ     
 بن وا.
 عن عبم هللا بن  عف  الب منأ ك  بن وا.  (3)وابن  كان من ط  ق ال سين بن ه مم بن كسطام     
 .(4)وهط    هبو نعيم ارصبهانأ من ط  ق هبأ موسى ارحع ي كمهل      
  يى بن سعيم ارموي ك  كمهل .عن ي  (5)والبيه أ من ط  ق ماوم بن  حيم     

 دراسة رجال اإلسناد
 هذ.134ما  سنة  ول ك   م   َهُبو هيوب الكوفأ  َيْحَيى ْبن َسِعيد ْبن أبان اأُلَمِوي،-     
  لإلمام ه مم بن  نب  هكه  من قول في :     
ارعمو  ذميهًا نهيذ ًا  قال:"ما نن  هظن عنما ه ا ال ميت الكهي   في ا هم ي عمون هن  عنما َعنِ      

 وقذال مذ  :"ليه ِكذِ  كذأه   (7)وقال م  :" لم ينن ل    نذة ِفذأ ال ذميت"  (6)وقم نتبنا عن "  وعن غي ا
 .(8)عنما َعِن ارعمو غ ا ب"

 وقم وه   عمم ال كأه ك  من الن ام:     
   (11)وابن عما  الموصلأ  (10)وقال م  :"من هه  الصمق ليه ك  كأه" (9)ابن معين     

 
 
 

                                                 

 7273 قم  266ش13( مسنم هبأ يعلى الموصلأ 1)
 5366 قم  523ش3( المستم   على الص ي ين لل اكم 2)
 7137 قم  163ش16( ص يي ابن  كان 3)
 1803 قم  384ش2م ربأ نعيم ارصبهانأ ( المسنم المستط ج على ص يي ارمام مسل4)
 4708 قم  18ش3( السنن الكب ى للبيه أ 5)
 6831 قم  320ش31( ته يب الكمال للم ي 6)
لم ه م تفسي  له ا العكا   فأ نتب حذ   هلفذاظ  قال الكا ت:  220 قم  35ش1( العل  ومع فة ال  ال لإلمام ه مم 7)

ى هن ه اميهذذ  قليلة  سذذب قذذول ارمذذام ه مذذم فيذذ :ما ننذذ  هظذذن عنذذما هذذ ا ال ذذ   والتعذذمي  لكن ممنذذن هن تكذذون كمعنذذ
 ال ميت الكهي ".وهللا هعلم.

 577 قم  368ش1( سؤاال  هبأ ماوم لإلمام ه مم بن  نب   ر مم بن م مم الحيكانأ 8)
 1280 قم  270ش3( تا  خ ابن معين ) واية المو ي( 9)
 282 قم  83ش1ل  ال ) واية طهمان( ( من نالم هبأ  ن  ا ي يى بن معين فأ ا10)
 7460 قم  133ش14( تا  خ كغمام للططيب الكغمامي 11)
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وقذال   (4)  و نذ ا ابذن  كذان فذأ اله ذا (3)وهبذو ماوم  والذما قطنأ  (2)ويع ذوب بذن سذفيان  (1)وابن سعم
 .(5)ال هبأ:"ه ة"

 .(6)وقال النسا أ:"ليه ك  كأه"     
وابذذذذذن     قال:"صذذذذذموق   (7)قال:"نذذذذذان يصذذذذذمق"  هبذذذذذو  ذذذذذاتم وممذذذذذن توسذذذذذط فيذذذذذ  مذذذذذن العلمذذذذذاء:     
 .(8)يغ ب"
 .(9)ع يلأ ف م هو ما فأ ال،عفاءهم ا ال     
 فأن  يغ ب في .  لمحنلة فيما ي وي  عن ارعمو ف طإال هن  ا ال اوي صموق  :قال الكا ت     
 هذ.148ما  سنة  الممنأ  الت ْيِمّأ   طلحة بن يحيى ْبن طلحة ْبن ُعَبيد هللا القرشي-     
و ن ا ابن  كان فأ   (13)ويع وب بن حيكة  (12)والع لأ  (11)وابن معين  (10)ابن سعم وقم وه  :     

 .(14)و ام:"يططئ" اله ا  
وقال علأ ْبن الممينأ  َعن ي يى ْبن َسِعيم ال طان: لم ينن كال وي  وَعْم و بن عهمان ه ب إلذأ     
 .(15)من 
ي ه اميت وهو ه ب إلأ  من ب  م بن َهبأ ب م   وُب  م ي و  َوَقال َهْ َمم ْبن  نب : صالي ال ميت      
 .(16)مناكي 

                                                 

 3514 قم  244ش7( الطك ا  الكب ى البن سعم 1)
 133ش3( المع فة والتا  خ ليع وب بن سفيان 2)
 6831 قم  321ش31( ته يب الكمال للم ي 3)
 11653 قم  533ش7( اله ا  البن  كان 4)
 47 قم  133ش3النكالء لل هبأ  ( سي  هعالم5)
 6831 قم  321ش31( ته يب الكمال للم ي 6)
 625 قم  151ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 7)
 7554 قم  530ش1( ت   ب الته يب البن     8)
 2025 قم  403ش4( ال،عفاء الكبي  للع يلأ 9)
 2602 قم  343ش6( الطك ا  الكب ى البن سعم 10)
 446 قم  136ش1معين ) واية عهمان الما مأ( ( تا  خ ابن 11)
 728 قم  237ش1( اله ا  للع لأ 12)
 45 قم  28ش5( ته يب الته يب البن     13)
 8704 قم  487ش6( اله ا  البن  كان 14)
 2384 قم  443ش13( ته يب الكمال للم ي 15)
 2035 قم  477ش4( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 16)
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َوَقذذال هبذذذو  اتم:"صذذذالي ال ذذذميت    (2)َوَقذذذال هبذذو ماوم: لذذذيه كذذذ  كذذذأه  (1)َوَقذذال هبذذذو ُ ْ َعة:"صذذذالي"    
َوَقذال   (5)  وقذال السذا أ: صذموق"(4)وقذال الن َسذا أ: لذيه كذال وي   (3) سن ال ذميت  صذ يي ال ذميت

 .(6) وى عن  اله ا   وما ب وايات  عنمي كأه ابن عمي:
 .(7)يططئ"قال ابن    :"صموق"  و ام و      

 .(8):"منن  ال ميت"عن  قال  بطا ي ف  من العلماء الوممن ،ع  
 هم ا قول البطا ي فلم ه م ه ماً من العلماء تاكع  فأ  ل . ال اوي صموق  :قال الكا ت     
 .بقية رجال اإلسناد ثقات-     

 الحكم على إسناد الحديث
وطل ذذة بذذن ي يذذى ْبذذن  وهمذذا: َيْ َيذذى ْبذذن َسذذِعيم  لو ذذوم  او ذذين صذذموقين  إسذذنام ال ذذميت  سذذن؛     

ْسذذَناِم  َوَلذذْم  وال ذذاكم   (9)ابذذن  كذذان وممذذن صذذ    مذذن العلمذذاء  طل ذذة  وقال:"َهذذَ ا َ ذذِميٌت َصذذِ يُي اْرِ
 وابن  كان وال اكم متساهالن فأ ال نم.  (10)ُيَط َِّ اُا"

))))) ))))) 
َ  ِ ْنُ ُا ِفأ اْلَ ِميتِ « ِ ين اَل هْلَكه الَ ِبي »َوَ ِميُت َهِبأ ُهَ ْ َ َ         .(11)َوَقْم َتَك  

 (173الحديث رقم )
      

 
 
 

                                                 

 2035 قم  477ش4بن هبأ  اتم ( ال    والتعمي  ال1)
 45 قم  28ش5( ته يب الته يب البن     2)
 2035 قم  477ش4( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 3)
 317 قم  60ش1( ال،عفاء والمت ونون للنسا أ 4)
 45 قم  28ش5( ته يب الته يب البن     5)
 2035 قم  477ش4( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 6)
 3036 قم  283ش1لته يب البن     ( ت   ب ا7)
 356 قم  180ش5( الكام  فأ ،عفاء ال  ال 8)
 7137 قم  163ش16( ص يي ابن  كان 9)
 5366 قم  523ش3( المستم   على الص ي ين لل اكم 10)
 328ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  11)
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 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهَنا ُمَ م ُم ْبُن ِإْبَ اِهيَم ْبِن ِمينَ       َهَنا َهْ َمُم ْبُن َهِبأ َكْنٍ   َ م  ِ الُ َهِنأُّ "َ م    َعِن اْبِن َهِبأ (1)اٍ  َهُبو َعْبِم َّللا 
َهن  الن ذاَه  َنذاُنوا َيُ وُلذوَن َهْكهَذَ  َهُبذو ُهَ ْ ذَ َ  »  َعْن َسِعيٍم الَمْ ُبِ يِّ  َعْن َهِبأ ُهَ ْ َ َ  َ ِ،َأ َّللا ُ َعْنذُ :(2)ِ ْ بٍ 

ِ َصل ى هللاُ  نِّأ ُنْنُ  َهْلَ ُم َ ُسوَل َّللا  َعَلْيِ  َوَسل َم ِكِحَكِا َكْطِنأ َ ت ى اَل آُكُ  الَطِميَ  َواَل َهْلَكُه الَ ِبيذَ   َواَل  َواِ 
ْن ُنْنذُ  َرَْسذَتْ ِ ُئ ال    ُ ذَ  اآلَيذَة  َيْطُمُمِنأ ُفاَلٌن َواَل ُفاَلَنُة  َوُنْنُ  ُهْلِصُق َكْطِنذأ ِكالَ ْصذَكاِء ِمذَن الُ ذوِ   َواِ 

َ ِلَب ِبأ َفُيْطِعَمِنأ  َوَناَن َهْطَيَ  الن اِه ِلْلِمْسِنيِن َ ْعَفُ  ْبُن َهِبأ َطاِلٍب  َناَن َيْنَ ِلُب ِبَنذا ِهَأ َمِعأ  َنْأ َينْ 
ذةَ  ْلَعذُق َمذا ال ِتذأ َلذْيَه ِفيَهذا َحذْأٌء  َفَنُحذ َُّها َفنَ  (3)َفُيْطِعُمَنا َما َناَن ِفأ َبْيِتِ   َ ت ى ِإْن َناَن َلُيْطِ ُج ِإَلْيَنذا الُعن 

 .(4)«ِفيَها
 تخريج الحديث

 ال ميت انف م بتط     البطا ي مون مسلم.     
 دراسة رجال اإلسناد

 .(5).سك   ت  مت َأْحَمد بن َأبي َبْكر-     
 الطالصة في  هن   ه ة. :قال الباحث     
 .(6)واسم  نيسان الم ب ي.سك   ت  مت  سعيد بن أبي سعيد،-     
 الطالصة في  هن   ه ة. :حثقال البا     
 .بقية رجال اإلسناد ثقات-     

))))) ))))) 
 
 

                                                 

آط ها  ه ا النسكة إلى  هينة وهأ قبيلة من ق،اعة واسم    م  ك،م ال يم وفتي الهاء ونس  النون فأ ( الُ َهِنّى:1)
 قذذم  433ش3ارنسذذاب للسذذمعانأ  الكصذذ  .بهذذا م لذذة نسذذب  إلذذيهم وكع،ذذهم نذذ ل بذذن ليذذت بذذن ق،ذذاعة ن لذذ  الكوفذذة و ا

1017 
 6082 قم  433ش1( م مم بن عبم ال  من بن المغي   بن هبأ   ب ال  حأ العام ي.ت   ب الته يب البن     2)
ذذة:3) ذذذْمن هَطّص.النهايذذذة فذذأ غ  ذذذب ال ذذذميت  ( الُعن  ِهذذذَأ ِوعذذاء ِمذذذْن ُ لذذذوم ُمْسذذَتِمي   َيْطذذذَتصُّ كالسذذذمن والعسذذ  َوُهَو كالس 

 284ش3واره  البن ارهي  
ُ َعْنُ  4)  3708قم    13ش5( ص يي البطا ي   المناقب َكاُب َمَناِقِب َ ْعَفِ  ْبِن َهِبأ َطاِلٍب الَهاِحِمأِّ َ ِ،َأ َّللا 
 (140( فأ  ميت  قم )5)
 (101( فأ  ميت  قم )6)
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َناِ        َهْي وْقفذًا َعَلذى « إن  َطاِلًما َ ع  هْم اَعذ  وهْعتُذَما ُ ْكسذا ِفذأ َسذِبيِ  َّللا ِ »)ُ ْكٌه()هذ( ِفأ َ ِميِت ال  
ا  وَهْ َكسذذ  َهْ ذذِكه ِإْ َكاسذذا: َهْي وَقْفذذ   َوااِلْسذذُم الُ ذذْكه اْلُمَ اِهذذِميَن َوَغْيذذِ ِهْم. ُيَ ذذاُل َ َكْسذذ  َهْ ذذِكه َ ْكًسذذ

مِّ   .(1)ِكال، 
 (174الحديث رقم )

 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهَنا َهُبو الَيَمانِ       َنام(3) َهْطَبَ َنا ُحَعْيبٌ (2)"َ م  َهَنا َهُبو ال ِّ ْ ذَ َ  َ ِ،ذَأ َّللا ُ  َعذْن َهِبذأ ُه َ (5) َعِن اَرْعَ جِ (4) َ م 

ذَمَقِة  َفِ يذَ  َمَنذَا اْبذُن َ ِميذ ٍ  ِ َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم ِكالص    َوَطاِلذُم ْبذُن الَوِليذِم  (6)َعْنُ   َقاَل: َهَمَ  َ ُسذوُل َّللا 
ا َيذذْنِ ُم اْبذذُن َ ِميذذٍ  ِإال  َهن ذذُ  َنذذاَن َفِ يذذً ا  َوَعك ذذاُه ْبذذُن َعْبذذِم الُمط ِلذذِب َفَ ذذاَل الن ِبذذأُّ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم: "َمذذ

ذذا َطاِلذٌم: َفذِين ُنْم َتْظِلُمذذوَن َطاِلذًما  َقذِم اْ تَذذَكَه َهْمَ اَعذُ  َوهَْعتُذَمُا  ذذا (7)ِفذذأ َسذِبيِ  َّللا ِ َفَأْغَنذاُا َّللا ُ َوَ ُسذوُلُ   َوَهم    َوَهم 
ِ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َفِهَأ َعَلأ  َصَمَقٌة َوِمْهُلَها َمَعَها" الَعك اُه ْبُن َعْبِم الُمط ِلِب  َفَعمُّ   .(8)َ ُسوِل َّللا 

 تخريج الحديث

                                                 

 328ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  1)
 1464 قم  176ش1( ال نم بن نافا البه انأ كفتي المو م  هبو اليمان.ت   ب الته يب البن     2)
 2738 قم 267ش1( حعيب بن هبأ  م   ارموي ت   ب الته يب البن     3)
 3302 قم  302ش1( عبم هللا بن  نوان ال  حأ ت   ب الته يب البن     4)
 4033 قم  352ش1( عبم ال  من بن ه م  ارع ج ت   ب الته يب البن     5)
 وى عنذذذ : هبذذذو ه  ذذذ    ال يعذذذ ف  -كفذذذتي ال ذذذيم  ونسذذذ  المذذذيم  وسذذذنون اليذذذاء آطذذذ  ال ذذذ وف  والم -( اْبذذذُن َ ِميذذذ ٍ 6)

 351ش6للعينأ اسم .ح   هبأ ماوم 
ذذة َطاِلذذم تذذؤول علذذى ُوُ ذذوا: َه ذذمَها: َهنذذ  قذذم اعتذذ   لَطاِلذذم ومافذذا َعنذذُ  ِكَأن ذذُ  اْ تذذكَه ِفذذأ َسذذِبي  هللا7)  ( َقذذاَل اْلططذذاِبّأ: قص 

َناِ  َعن َههَمان ارم    ت  بًا ِإَلْيِ   َوَ ِلَ  غي  َواِ ب َعَلْيِ   َفنيف ي و  َعَلْيِ  منا اْلَواِ با َوَهاِنيها: َهن َطاِلما ُطوِلَب  ِكال  
لَها  كسا ِفذأ َسذِبي  على معنى َهن َها َناَن  ِعْنما للتَِّ اَ    َفأْطب  الن ِبأ صلى هللا َعَلْيِ  َوسلم َهن  اَل َ َنا  َعَلْيِ  ِفيَها ِإْ   ع

ذَمَقة ال ِتذأ َهمذ  ك ك،ذها ِمْنذُ   َوَ ِلذَ  ِرَن ه ذم  هللا. َوَهاِلهَها: َهن  قم هَ ا  َلذُ  َهن يْ َتسذب ِكَمذا َ كسذ  ِفذأ َسذِبي  هللا مذن الص 
  53ش2اْرَْصذذَناف: َسذذِبي  هللا  وهذذم الم اهذذمون  فصذذ فها ِفذذأ اْلَ ذذال نصذذ فها ِفذذأ اْلَمذذآل.انظ  معذذالم السذذنن للططذذابأ 

َنِة  ذَمَقِة ِفذأ َنْوِنَهذا "َفِهَأ َعَلأ  َصَمَقٌة َوِمْهُلَها َمَعَها": َهْي َصَمَقُة اْلَعك اِه ِللس  ال  اِهَكِة )َعَلأ  َوِمْهُلَها َمَعَهذا( َهْي ِمْهذُ  ِتْلذَ  الص 
َ  َعْنُ  َ َنذاَ  َعذاَمْيِن ِلَ اَ ذٍة ِكاْلَعك ذاِه  َوَتكَ  ِنيَن َواْلَ ْمِ   ِقيَ : َهط  ذَ  ِبَهذا َعْنذُ . م قذا  المفذاتيي َفِ  َ،ًة َعاٌم آَطُ   اَل ِفأ السِّ ف 

 1263ش4ا  المصابيي لل ا ي ح   محن
ِ{ ]التوكذة: 8) َقذاِب َوالَغذاِ ِميَن َوِفذأ َسذِبيِ  َّللا  ِ َتَعاَلى: َِوِفذأ ال ِّ  قذم  122ش2[60( ص يي البطا ي   ال نا  َكاُب َقْوِل َّللا 

1468 
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َيذا ُعَمذُ   َهَمذا َحذَعْ َ  »ب  ام  عكا   "هُذم  َقذاَل:  عن هبأ ال نام ك   (1)هط    مسلم من ط  ق و قاء     
 .«َهن  َعم  ال  ُ ِ  ِصْنُو َهِبيِ ا

 .(2)كع،ها فأ ت ا م اربواب نما وقم هط    البطا ي فأ هكه  من مو،ا فأ ص ي   معل ًا      
 دراسة رجال اإلسناد

 رجال اإلسناد كلهم ثقات.-     
))))) ))))) 

ذذا َن َلذذ  آَيذذُة اْلَفذذَ اِ ِض َقذذاَل »)ه( َوِمْنذذُ  َ ذذِميُت اْبذذِن َعك ذذاٍه َ ِ،ذذَأ َّللا ُ َعْنُهَمذذا       النبذذأ صذذلى هللا َلم 
َهَ اَم َهن ذُ  اَل ُيوَقذُف مذاٌل َواَل ُيذْ َوى َعذْن واِ هذ   َوَنَأن ذُ  ِإَحذاَ ٌ  ِإَلذى « َعَلْيِ  َوَسل َم: اَل َ ْكَه َكْعَم ُسوَ ِ  النِّسذاء

َنِ ُهذوا النِّسذاء لُ ذْكٍي َهْو ِقل ذة مذاٍل  َما َناُنوا َيْفَعُلوَنُ  ِفأ اْلَ اِهِلي ذِة ِمذْن َ ذْكِه َمذاِل اْلَميِّذِ  وِنسذا    َنذاُنوا ِإَ ا
َهْن  َه: َيُ ذو ُ َ َكُسوُهن  َعِن اْرَْ َواِج؛ ِرَن  َهْوِلَياَء المّي  نانوا هْوَلى ِبِهن  ِعْنَمُهْم. َواْلَ اُء ِفأ َقْوِلِ  اَل َ كْ 

 .(3)َتُكوَن َمْ،ُموَمًة َوَمْفُتوَ ًة َعَلى ااِلْسِم َواْلَمْصَم ِ 
 (175يث رقم )الحد

 قال ارمام الطب انأ   م  هللا:     
قِّذأُّ  هنذا َعْمذُ و ْبذُن َطاِلذٍم اْلَ   اِنذأُّ       َهَنا َهْ َمذُم ْبذُن َيْ َيذى ْبذِن َطاِلذِم ْبذِن َيْ َيذى ْبذِن َ ي ذاَن ال        (4)"َ م 

ْنكاِ  َ ْوُ  ْبُن اْلَفَ ِج  هنا َيْ َيى بْ  َهَنا َهُبو ال ِّ ُن ُكَنْيذٍ   َقذااَل: هنذا َعْبذُم هللِا ْبذُن َلِهيَعذَة  َعذْن َهِطيذِ  ِعيَسذى َوَ م 
َساِء َقذاَل َ ُسذوُل هللِا َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  (5)ْبِن َلِهيَعَة  َعْن ِعْنِ َمةَ ا  َعِن اْبِن َعك اٍه  َقاَل: َلم ا ن لْ  ُسوَ ُ  النِّ

 .(6)«اءِ اَل َ ْكَه َكْعَم ُسوَ ِ  النِّسَ »َوَسل َم: 
 تخريج الحديث

                                                 

َناِ  َوَمْنِعَها 1)  383 قم  676ش2( ص يي مسلم   ال نا  َكاٌب ِفأ َتْ ِميِم ال  
ِ{ ]التوكذة: ( ص يي ا2) َقذاِب َوالَغذاِ ِميَن َوِفذأ َسذِبيِ  َّللا  ِ َتَعاَلى: َِوِفذأ ال ِّ  قذم  122ش2[60لبطا ي   ال نا  َكاُب َقْوِل َّللا 

َناِ  1468 ل َم    نال هام والسي  َكاُب َما ِقيَ  ِفأ ِمْ ِ  الن ِبأِّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسذ116ش2    ال نا   َكاُب الَعْ ِض ِفأ ال  
 41ش4َوالَ ِميِص ِفأ الَ ْ ِب 

 323ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  3)
 ذذذ ان بلذذذم  مذذذن ال   ذذذ   نذذذان بهذذذا ومنهذذذا  ماعذذذة مذذذن الف،ذذذالء والعلمذذذاء فذذذأ نذذذ  فذذذن وهذذذأ مذذذن ميذذذا   ( ال   انذذذِى:4)

 1112 قم  107ش4 بيعة.ارنساب للسمعانأ 
 4673 قم  337ش1ن عكاه ت   ب الته يب البن     ( عن مة هبو عبم هللا مولى اب5)
 12033 قم  365ش11( المع م الكبي  للطب انأ 6)
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 عذن عبذم هللا بذن لهيعذة  من ط  ق نام  بذن طل ذة  نالهما  (2)والبيه أ  (1)هط    الما  قطنأ     
 ك  كمهل . 

 دراسة رجال اإلسناد
قِ ي  -       .َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى ْبِن َخاِلِد ْبِن َيْحَيى ْبِن َحيَّاَن الرَّ
 .لم ه م ل  ت  مة :قال الباحث     
 .(3).سك   ت  مت َعْبُد هللِا بُن َلِهْيَعَة بِن ُعْقَبَة الَحْضَرِمي  -     
وقذذم نذذص العلمذذاء علذذى   هن ذذ  صذذموق ولكن  مذذتهم كذذاالطتالفالطالصذذة فذذأ الذذ اوي  :قذذال الكا ذذت     

هالهذذة هطذذ وا منذذ  قبذذ  االطذذتالف  نذذ هم عبذذم الغنذذأ بذذن سذذعيم اال مي قذذال:إ ا  وى العكاملذذة عذذن ابذذن 
غيذ   وفذأ هذ ا ال ذميت الذ ي  وى عنذ    (4)وهم ابن المكا   وابذن وهذب والم ذ ي  يعة فهو ص يي له

 في تم  هْن تكون  ال اطتالط . هؤالء الهالهة 
 : يننى هكا م مم المص ى.عيسى بن لهيعة بن عقبة بن فرعان الحضرمى-     
 .(5) ن ا ابن  كان فأ اله ا      
فاء وقال:"ِعيَسذذى ْبذذُن َلِهيَعذذَة َعذذْن ِعْنِ َمذذَة  َواَل ُيتَذذاَكُا َعَلْيذذِ  َواَل ُيْعذذَ ُف ِإال  وهو ما الع يلذذأ فذذأ ال،ذذع     
 .(6)ِكِ "

 .(7)وقال الما  قطنأ:"،عيف"     
 .(8)وقال الطب ي:"ال ي تج بطب ا"     
 ال اوي ،عيف. :قال الكا ت      
 .بقية رجال اإلسناد ثقات-     

 يثالحكم على إسناد الحد
 لعم  همو :  إسنام ال ميت ،عيف     
 لم ه م ل  ت  مة.  َمُم ْبُن َيْ َيى ْبِن َطاِلمِ َه ْ -     

                                                 

 4061 قم  113ش5( سنن الما  قطنأ 1)
 11307 قم  268ش6( السنن الكب ى للبيه أ 2)
 (22( فأ  ميت  قم )3)
 648 قم  378ش5( ته يب الته يب البن     4)
 3834  قم 234ش7( اله ا  البن  كان 5)
 1436 قم  337ش3( ال،عفاء الكبي  للع يلأ 6)
 6600 قم  322ش3( مي ان االعتمال لل هبأ 7)
 1232 قم  404ش4( لسان المي ان البن     8)
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 ،عيف. عيسى بن لهيعة -     
 .(3)وارلكانأ  (2)الهيهمأ  (1)ابن     وممن ،ع ف ال ميت من العلماء:     

))))) ))))) 
َقذذذاَل َلذذُ  الن ِبذذذأُّ َصذذذل ى َّللا ُ َعَلْيذذِ  َوَسذذذل َم: َ ذذذكِِّه اْرَْصذذذَ  »َعْنذذذُ   )ه( َوِمْنذذُ  َ ذذذِميُت ُعَمذذذَ  َ ِ،ذذَأ َّللا ُ      

 .(4)َهِي اْ َعْل  وْقفًا َ ِبيًسا« وَسبِّ  اله م  
 (176الحديث رقم )

 قال ارمام النسا أ   م  هللا:     
َهَنا ُسذفْ  ِ ْبذِن ُعَمذَ   َعذْن َنذاِفٍا  َعذْن "َهْطَبَ َنا َسِعيُم ْبُن َعْبِم ال  ْ َمِن  َقاَل: َ م  َياُن ْبذُن ُعَيْيَنذَة  َعذْن ُعَبْيذِم َّللا 

َلذْم ُهِصذْب َمذااًل  اْبِن ُعَمَ   َقاَل: َقاَل ُعَمُ  ِللن ِبأِّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم: ِإن  اْلِماَ ذَة َسذْهٍم ال ِتذأ ِلذأ ِبَطْيَبذ َ 
َق ِبَهذذا  َفَ ذذاَل الن ِبذذأُّ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم: َقذذطُّ هَْعَ ذذَب ِإَلذذأ  ِمْنَهذذا  َقذذ اْ ذذِكْه َهْصذذَلَها  »ْم َهَ ْمُ  َهْن َهَتَصذذم 

 .(5)«َوَسبِّْ  َهَمَ َتَها
 تخريج الحديث

 عن سفيان ك  كمهل .  (6)هط    ابن ما   من ط  ق م مم بن هبأ عم  العمنأ     
 من ط  ق ابن عون  عن نافا ك  بن وا.نالهما   (8)والب ا   (7)وه مم     
َ اَوْ ِميُّ عن   (10)وابذن  كذان  (9)وهط    ابن ط  مة      نالهمذا مذن ط  ذق عبذم الع  ذ  بذن م مذم الذم 

 بن عم  ك  ب  ام .اعبيم هللا 
 عن سفيان ك  كمهل .  (11)والطب انأ من ط  ق م مم بن يوسف الف  ابأ     

 

                                                 

 8331 قم  523ش7( إت اف المه   البن     1)
 10317 قم  2ش7( م ما ال وا م ومنكا الفوا م للهيهمأ 2)
 6282 قم  307ش1( ،عيف ال اما الصغي  لأللكانأ 3)
 323ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  4)
 3603 قم  232ش6( سنن النسا أ   ار كاه َكاُب: َ ْكِه اْلَمَحاِ  5)
 2337 قم  801ش2( سنن ابن ما     ار نام َكاُب َمْن َوَقَف 6)
 4608 قم  217ش8( مسنم ارمام ه مم 7)
 5863 قم  135ش12( مسنم الب ا  8)
 2486 قم  113ش4( ص يي ابن ط  مة 9)
 4833 قم  262ش11( ص يي ابن  كان 10)
 223 قم  6ش3( المع م اروسط للطب انأ 11)
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 عن سفيان ك  كمهل .  (1)بي  بن كنا والما  قطنأ من ط  ق ال       
 دراسة رجال اإلسناد

 .(2).سك   ت  مت سفيان بن عيينة-     
 الطالصة في  هن   إمام هب .قال الكا ت:     
 .بقية رجال اإلسناد ثقات-     

 الحكم على إسناد الحديث
 اء ارلكذذذانأ وممذذذن صذذذ    مذذذن العلمذذذ رن  ميذذذا  واتذذذ  مذذذن اله ذذذا   إسذذذنام ال ذذذميت صذذذ يي؛     

 .(4)وحعيب ار نؤوف  (3)وقال:"قل : وه ا سنم ص يي على ح ف الحيطين"
))))) ))))) 

َهْي َمْوقذذوف َعَلذذى الُغذذ ا  َيْ َنبونذذ  ِفذذأ اْلِ َهذذاِم. « َ ِلذذَ  َ ِبذذيٌه ِفذذأ َسذذِبيِ  َّللا ِ »َوِمْنذذُ  اْلَ ذذِميُت اآْلَطذذُ       
 .(5)والَ ِبيه َفعي  ِكَمْعَنى َمْفُعولٍ 

 (177لحديث رقم )ا
 ماوم   م  هللا: قال ارمام هبو     
ِ  َعذِن اْبذِن       َهَنا َعْبذُم اْلذَواِ ِت  َعذْن َعذاِمٍ  اْرَْ ذَوِل  َعذْن َكْنذِ  ْبذِن َعْبذِم َّللا  ٌم  َوَ ذم  َهَنا ُمَسم  َعك ذاٍه  "َ م 

ِ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسذل َم ا ِ َصذل ى هللُا َقاَل: َهَ اَم َ ُسوُل َّللا  ِنذأ َمذَا َ ُسذوِل َّللا  ْلَ ذج  َفَ اَلذْ : اْمذَ هٌَ  ِلَ ْوِ َهذا َهِ   
ِنأ َعَلذى َ َمِلذَ  ُفذاَلٍن  َقذ ِ  َعَلْيِ   َقاَلْ : َهِ    اَل: َ اَ  َعَلْيِ  َوَسل َم َعَلى َ َمِلَ   َفَ اَل: َما ِعْنِمي َما ُهِ  ُّ

ِ َعذذ    ِ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َفَ ذذاَل: ِإن  اْمَ َهِتذذأ َتْ ذذَ ُه َعَلْيذذَ   َ ِبذذيٌه ِفذذأ َسذذِبيِ  َّللا  َوَ ذذ    َفذذَأَتى َ ُسذذوَل َّللا 
ِ َصذذل ى هللُا  ِنذذأ َمذذَا َ ُسذذوِل َّللا  ن َهذذا َسذذَأَلْتِنأ اْلَ ذذج  َمَعذذَ   َقاَلذذْ : َهِ    ِ  َواِ  ذذاَلَم َوَ ْ َمذذَة َّللا  َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم  الس 

ِنذأ َعَلذى َ َمِلذَ  ُفذاَلٍن  َفُ ْلذُ : َ اَ  َ ِبذيٌه ِفذأ َسذِبيِ  فَ  ِ  َعَلْيِ   َفَ اَلْ  َهِ    ِ  ُ ْلُ : َما ِعْنِمي َما ُهِ  ُّ َّللا 
ِا»َفَ اَل:  ن َهذا َهَمَ ْتِنذأ َهْن َهْسذأَ « َهَما ِإن َ  َلْو َهْ َ ْ َتَهذا َعَلْيذِ  َنذاَن ِفذأ َسذِبيِ  َّللا  ذًة َقذاَل: َواِ  َلَ  َمذا َيْعذِمُل َ   

ِ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم:  ِ َوَبَ َناِتذذِ   َوَهْطِبْ َهذذا َهن َهذذا َتْعذذِمُل »َمَعذذَ   َفَ ذذاَل َ ُسذذوُل َّللا  ذذاَلَم َوَ ْ َمذذَة َّللا  َهْقِ ْ َهذذا الس 
ًة َمِعأ  .(6)-َيْعِنأ ُعْمَ ً  ِفأ َ َمَ،اَن  -« َ   

 تخريج الحديث
                                                 

 428 قم  342ش5( سنن الما  قطنأ 1)
 (3( فأ  ميت  قم )2)
 1583 قم  31ش6( إ واء الغلي  فأ تط  ج ه اميت منا  السبي  لأللكانأ 3)
 4608 قم  218ش8( مسنم ارمام ه مم 4)
 323ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  5)
 1330 قم  205ش2( سنن هبأ ماوم   المناس  َكاُب اْلُعْمَ ِ  6)
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 عن عبم الوا ت بن سعيم الم ب ي ك  بن وا.  (1)   ابن ط  مة من ط  ق كح  بن هاللهط       
والبيه ذذأ مذذن   (3)وال ذذاكم مذذن ط  ذذق معذذا  بذذن المهنذذى  (2)والطب انذذأ مذذن ط  ذذق كحذذ  بذذن هذذالل     

سماعي ( من ط  ق مسمم ك  بن وا.  (4)ط  ق إسماعي  ال ا،أ  هالهتهم)كح  ومعا  وا 
 دراسة رجال اإلسناد

  من السامسة.عامر بن عبد الواحد األحول البصري -     
ون ذ  الذ هبأ   (7)وابن حذاهين فذأ اله ذا   (6)و ن ا ابن  كان  (5)قال هبو  اتم:" ه ة ال كأه ك "     

 .(8)توهيق مسلم ل 
وقذذذذذذذال   ابذذذذذذذن عذذذذذذذمي:"ال ه ى ب واياتذذذذذذذ  كأسذذذذذذذًا" وقذذذذذذذال (9)وقذذذذذذذال ابذذذذذذذن معذذذذذذذين: لذذذذذذذيه كذذذذذذذ  كذذذذذذذأه"     

 .(11)وقال ابن    :"صموق يططىء"  (10)السا أ:"صموق"
 هم ا ارمام ه مم فل  في  هكه  من قول:     
وقذذذذال هبذذذذو ماوم سذذذذمع  ه مذذذذم   (13)وقذذذذال مذذذذ  :"ليه ك ذذذذوي"  (12)قذذذذال مذذذذ  :"ليه  ميهذذذذ  كحذذذذأء"     

 .(14)ي،عف 
 .(15)وقال النسا أ:"ليه كال وي"     
     

                                                 

 3077 قم  361ش4( ص يي ابن ط  مة 1)
 12311 قم  207ش12( المع م الكبي  للطب انأ 2)
 1773 قم  658ش1( المستم   على الص ي ين لل اكم 3)
 11313 قم  271ش6لسنن الكب ى للبيه أ  ( ا4)
 1817 قم  327ش6( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 5)
 4512 قم  133ش5( اله ا  البن  كان 6)
 863 قم  155ش1( اله ا  البن حاهين 7)
 4083 قم  362ش2( مي ان االعتمال لل هبأ 8)
 1817 قم  326ش6( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 9)
 124 قم  77ش5الته يب البن     ( ته يب 10)
 3103 قم  288ش1( ت   ب الته يب البن     11)
 124 قم  77ش5( ته يب الته يب البن     12)
 3054 قم  66ش14( ته يب الكمال للم ي 13)
 124 قم  77ش5( ته يب الته يب البن     14)
 3054 قم  66ش14( ته يب الكمال للم ي 15)
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 وهبذو  ذاتم معذ وف فذأ تحذمما فذأ التوهيذق  هبو  اتم و  ف م وه   مسلم  ال اوي ه ة  :قال الكا ت     
 .(1) وى ل  البطا ي فأ نتاب"ال  اء  طلف ارمام  والكاقون 

 .بقية رجال اإلسناد ثقات-    
 الحكم على إسناد الحديث

ال ذاكم قذال:"  وممذن صذ    مذن العلمذاء  رن  ميذا  واتذ  مذن اله ذا   ؛إسنام ال ذميت صذ يي     
ذْيَطْيِن  َوَلذْم ُيَط َِّ ذاُا "َهَ ا َ ذِميٌت َصذ والعكذا   ارطيذ   مذن ال ذميت   (3)وارلكذانأ  (2)ِ يٌي َعَلذى َحذْ ِف الح 
قذذال: هطب نذذأ ابذذن  ذذ  ج  -ابذذن إسذذ اق-مذذن ط  ذذق عمذذ ان بذذن ي  ذذم عذذن حذذعيب   (4)هط  هذذا النسذذا أ

يذ  وسذلم المذ ه  قال: هطب نأ عطاء قذال: سذمع  ابذن عكذاه يطب نذا قذال: قذال  سذول هللا صذلى هللا عل
 ذذذميت -مذذن ارنصذذذا :"إ ا نذذان  م،ذذذان فذذاعتم ي فيذذذ    فذذين عمذذذ   فيذذ  تعذذذمل   ذذة " و ميذذذا  واتذذ 

 من اله ا .-النسا أ
))))) ))))) 

ُنذذم»)هذذذ( َوِفذذأ َ ذذِميِت طْهَفذذة       َعذذِن الَمْ عذذى  -َوُهذذَو الل ذذَبن -َهْي اَل ُتْ ذذَكه َ واُ  الذذم  ّ « اَل ُيْ ذذَكه َم ُّ
َناِ ؛ ِلَما ِفأ َ ِلَ  ِمَن ارْ، ا  ِبَهاكَ ْحِ ها و  ق ِليأُطَ  َما َعَلْيَها ِمَن ال    .(5)َسْوِقها ِإَلى الُمَصمِّ

 (178الحديث رقم )
 قال ارمام عم  بن حكة   م  هللا:     
ذِم ْبذِن َكْنذٍ  اْلَكْغذَماِميُّ َيْوًمذا      َهَنا َهُبو اْلَعك اِه َهْ َمذُم ْبذُن ُمَ م  َعَلذى َكذاِب ُعَمذَ  ْبذِن  (6)ِكُسذ   َمذْن َ َهى "َ م 

َهِنأ َهِبذأ  َعذْن َطاِلذِم ْبذِن ُ َبذْيٍو  َعذْن َعْمذ ِ  و ْبذِن َحك َة ِفذأ َحذْعَكاَن َسذَنَة ِإْ ذَمى َوِسذتِّيَن َوِمذاَ َتْيِن َقذاَل: َ ذم 
ى َ ُسذوِل َّللا ِ صذّلى هللا عليذ  وسذلم  َفَ ذاَم ِطْهَفذُة َواِقٍم  َعْن ُعْ َوَ  ْبِن ُ َوْيٍم َقذاَل:" َقذِمَمْ  ُوُفذوُم اْلَعذَ ِب َعَلذ

ِ  ِ ْ َناَ  ِمْن َغْوَ ْي ِتَهاَمةَ  (7)ْبُن ُ َهْيٍ  الن ْهِميُّ ا و ن  نالمًا مطواًل  ف م علي  النبأ (8)َفَ اَل: َيا َ ُسوَل َّللا 

                                                 

 3054 قم  67ش14( ته يب الكمال للم ي 1)
 1773 قم  658ش1( المستم   على الص ي ين لل اكم 2)
 1330 قم  205ش2( سنن هبأ ماوم   المناس  َكاُب اْلُعْمَ ِ  3)
 2110 قم  130ش4( سنن النسا أ   الصيام كاب ال ُّْطَصُة ِفأ َهْن ُيَ اَل:ِلَحْهِ  َ َمَ،اَن َ َمَ،اُن 4)
 323ش1بن ارهي  ( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  ال5)
ي ال لها سّ  من  هى فطففها الناه وقذالوا سذامّ اء.مع م البذمان ليل ذو   هأ سامّ اء بلم على م لة  ( ُس   َمْن َ َهى:6)

 173ش3ال موي 
 2643 قم  33ش3( ِطْهَفُة ْبُن ُ َهْيٍ   وقي  طهية بن  هي  انظ  اسم الغاكة 7)
 217ش4من يسمى غو  تهامة.مع م البلمان ( َغْوَ ْي ِتَهاَمَة: ن  ما يلأ الي8)
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ُنذذْم َمذذا َلذذْم ُتْ،ذذِمُ وا   (1)صذذلى هللا عليذذ  وسذذلم ك ذذميت مطذذول ومنذذ "... َواَل ُيْ َطذذُا َسذذْ ُ ُنمْ  َواَل ُيْ ذذَكُه َم ُّ
َماقَ  َباقَ (2)اْرِ  .(4)"(3)  َوَتْأُكُلوا ال ِّ

 تخريج الحديث
 .(5)هط    هبو سعيم ابن ارع ابأ من ط  ق عم ان ابن ال صين كمهل      

 دراسة رجال اإلسناد
 .(6)وهو مت و   ه130ما  كعم   عمرو بن واقد الدمشقي أبو حفص-     
 وقي  غي   ل .  ه135َهُبو الَ اِسِم  ما  سنة  ُعْرَوُة بُن ُرَوْيٍم اللَّْخِمي  اأُلْرُدِني  -     
 .(10)و ن ا ابن  كان فأ اله ا   (9)وم يم  (8)والنسا أ  (7)وه   ابن معين     
 .(11)وقال الما قطنأ:"ال كأه ك "     
م سذذذذذذذلة  سذذذذذذذمع  إبذذذذذذذ اهيم بذذذذذذذن المهذذذذذذذمي  وقذذذذذذذال ابذذذذذذذن هبذذذذذذذأ  ذذذذذذذاتم عذذذذذذذن هبيذذذذذذذ : عامذذذذذذذة ه اميهذذذذذذذ      

ي ول: لي  حع ي إنأ هعلم ع و  بن  ويم ممن سما  فين عامة ه اميه  م سلة يصأّ ِ  وقذال (12)الِمصِّ
 .(13)هبو  اتم هي،ًا: ينتب  ميه 

 

                                                 

اِ َ ُة سواٌء: الْمَاحية.النهاية فأ غ  ب ال ميت وااله  البن ارهي  1) اِ ُ  والس  ْ ُ  والس   358ش2( الس 
ْل اء َ  َنِتها َعَلذى اْلِمذيِم  َوُهذَو ِمذْن هْمذأَق ال  ذ ُ 2)   ِإَ ا َصذاَ  َ ا َمأَقذة  َوِهذَأ ( اِرَماق: َتْطِفيُف اِرْمآق  ِكَ ْ ِف اْلَهْمَ ِ  وا 

 الَ ِمي ة وارَنَفة.
ن ُهَمذا ِمذْن َنتذا ج ارَنَفذة َوِقيَ : الِ ّم  والَ  اء . ُيَ اُل: َهْمَأَق ال ُ   ُيْمِ ُق ِإْمآقًا  َفُهذَو ُمِ يذق. فأْطَلَ ذ  َعَلذى الن ْنذت والَغذْمِ ؛ ِرَ 

 283ش4ة فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  والَ ِمي ة َهْن َيْسَمعوا وُيِطيعوا. النهاي
َبذاِق  َواْسذَتَعاَ  اركذَ  لذَنْ ِض اْلَعْهذمِ 3) َباَق:َحذك   َمذا يلذَ ُم ارعنذاَق ِمذَن اْلَعْهذِم ِكال ِّ   َفذِين  اْلَبِهيَمذَة ِإَ ا هَكلذ  ( َما َلْم تَذْأُكُلوا ال ِّ

ّم. النهاية فأ غ  ب ال م  130ش2يت واره  البن ارهي  ال ِّْبَق َطَلص  ِمَن الح 
 553ش2( تا  خ الممينة البن حكة 4)
 353ش3( مع م ابن ارع ابأ 5)
 5132 قم  428ش1( ت   ب الت   ب البن     6)
 632 قم  174ش1( تا  خ ابن معين ) واية عهمان الما مأ( 7)
 381 قم  173ش7( ته يب الته يب البن     8)
 3304 قم  30ش20( ته يب الكمال للم ي 9)
 4513 قم  136ش5( اله ا  البن  كان 10)
 47 قم  138ش6( سي  هعالم النكالء لل هبأ 11)
 2211 قم  336ش6( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 12)
 381 قم  173ش7( ته يب الته يب البن     13)
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 .(1)وقال ابن    : صموق ي س  نهي ًا"     
 قال الكا ت: ال اوي صموق ي س  نهي ًا.     
 ناد ثقاتبقية رجال اإلس-     

 الحكم على إسناد الحديث
 اسنام ال ميت ،عيف  مًا لو وم هكه  من علة فأ االسنام:     
 ا سال ع و  بن  ويم  يت لم يم   النبأ صلى هللا علي  وسلم  فهو من التاكعين.-1     
 ،عف عم و بن واقم-2     
   بن وا.(3)انأ  وهبو نعيم االصبه(2)ولل ميت حاهم عنم ن  من ابن االع ابأ     

))))) ))))) 
ُهَو فيُ  هْبَ َهة ال َكِحأ ال ِ ي َ اَء َيْ ِصم َط اب « ولكْن َ َكَسَها َ اِكه الِفي »َوِفأ َ ِميِت اْلُ َمْيِبَيِة      

ْعِنذذأ هَن َّللا َ َ ذذكه َناَقذذَة اْلَكْعَكذذِة  فَ ذذَكَه َّللا ُ اْلِفيذذَ  َفَلذذْم َيذذْمُط  اْلَ ذذَ َم  وَ ّم َ ْهَسذذُ  َ اِ ًعذذا ِمذذْن  يذذُت َ ذذاَء  يَ 
َة  الن ِبأِّ َصل ى َّللا ُ َعَلْيِ  َوَسل َم َلم ا وَص  ِإَلى الُ َمْيبية َفَلْم َتَتَ ّمم َوَلْم َتْمُط  الَ  ْم  ِرَن  ُ  َهَ اَم َهْن َيْمُط  َمن 

 .(4)ِكاْلُمْسِلِمينَ 
 الحديث رقم )*(

 .(5)الحديث سبق تخريجه-     
))))) ))))) 

ِبذِ  »)ه( َوِفيِ        َهن ُ  َسَأَل: هْيَن ِ ْكه َسَي   َفِين ُ  ُيوِحذ  َهْن َتْطذُ ج ِمْنذُ  َنذاٌ  ُتِ،ذأُء ِمْنَهذا هْعنذاق اْرِ
ا الِ ذذْكه ِكاْلَكْسذذِ : َطَحذذب َهْو ِ َ ذذاَ ٌ  ُتْبنذذى ِفذذأ وَسذذط اْلَمذذاِء ِلَيْ َتِمذذا فَيْحذذَ ب ِمْنذذُ  الَ ذذْوم وَيْسذذُ و « بُكْصذذ ى 

ذذة لوِسذَعْتهم. َوُيَ ذذاُل للَمْصذَنعة ال ِتذذأ  إبَلهذم. َوِقيذذَ  ُهذَو ُفُلذذوق ِفذأ الَ ذذ    يْ تمذا ِبَهذذا َمذاٌء َلذذْو َوَ َمْ  َعَلْيذِ  هم 
ِسذيَ ُ  يْ َتما ِفيَها اْلَماُء ِ ْكه َهْيً،ا. وِ ْكه َسي : اْسُم َمْوِ،ٍا ِكَ     َبِنأ ُسليم  َبْيَنَهذا َوَبذْيَن الّسذواِ قي ة مَ 

 .(6)اْسٌم ِلْلَمْوِ،ِا اْلَمْ ُنو ِ  -ِكَ،مِّ اْلَ اءِ  -َيْوٍم. َوِقيَ  ِإن  ُ ْكه َسْي ٍ 
 (179الحديث رقم )

                                                 

 4560 قم  383ش1( ت   ب الت   ب البن     1)
 353ش3( مع م ابن ارع ابأ 2)
 3372 قم  1571ش3الص اكة ربأ نعيم االصبهانأ ( مع فة 3)
 323ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  4)
 (33( فأ  ميت  قم )5)
 330ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  6)
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 قال ارمام ه مم   م  هللا:     
ذذ      َهَنا ُمَ م  َهَنا َعْبذذُم اْلَ ِميذذِم ْبذذُن َ ْعَفذذٍ   َ ذذم  َهَنا ُعْهَمذذاُن ْبذذُن ُعَمذذَ   َقذذاَل: َ ذذم  ُم ْبذذُن َعِلذذأٍّ َهُبذذو َ ْعَفذذٍ   "َ ذم 

َلِمأِّ  َعْن َهِبيِ   َهن  َ ُسوَل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسذل َم َقاَل:"ُيوِحذُ  اَعْن َ اِفِا  َهْن ْبِن ِكْحٍ  ُهَو َهُبو ِكْسٍ  السُّ
ِبذذِ   َتِسذذيُ  ا لن َهذذاَ  َوُتِ ذذيُم الل ْيذذَ   َتْغذذُمو َوتَذذُ وُ   ُيَ ذذاُل: َتْطذذُ َج َنذذاٌ  ِمذذْن ُ ذذْكِه َسذذَيٍ   َتِسذذيُ  َسذذْيَ  َكِطيَ ذذِة اْرِ

  َفُ وُ ذذوا. َمذذْن َغذذَمِ  الن ذذاُ  َهيَُّهذذا الن ذذاُه َفاْغذذُموا  َقاَلذذِ  الن ذذاُ  َهيَُّهذذا الن ذذاُه َفَأِقيُلوا َ اَ ذذِ  الن ذذاُ  َهيَُّهذذا الن ذذاُه 
 .(1)َهْمَ َنْتُ  َهَكَلْتُ  "

 تخريج الحديث
بلفظ:"تطذ ج نذا   عذن  افذا بذن كحذ  كذ  مطتصذ ًا   (2)البطا ي من ط  ق عيسى بذن علذأ هط        

 من  كه سي ".
وهبذذذو ال سذذذن الهيهمذذذأ مذذذن ط  ذذذق م اهذذذم بذذذن   (3)وال ذذذاكم مذذذن ط  ذذذق م مذذذم بذذذن سذذذعم العذذذوفأ     
 عن عهمان بن عم  ك  بن وا. وم اهم بن موسى( نالهما)م مم بن سعم   (4)موسى

 ددراسة رجال اإلسنا
 .(5).سك   ت  مت عبد الحميد بن جعفر بن عبد هللا األنصاري األوسي-     
لِمي   -       .َرافع بن بشر الس 
و نذ ا هبذو  ذاتم فذأ   (6)وقال :" وى عنُ  عيسى بذن علذأ"   م ل  البطا ي فأ التا  خ الكبي وت       

 .(8) ن ا ابن  كان فأ اله ا   (7)ال    والتعمي 
 .(10)  وابن     فأ ارصاكة(9)أ الص اكة ابن ارهي وت  م ل  ف     
 ال يع ف  ال . ال اوي م هول  قال الكا ت:     
 وقي : َكحي   وقي : ُكَحي   وقي : يس .بشر َأُبو رافع -     

                                                 

 15658 قم  425ش24( مسنم ارمام ه مم 1)
 438 قم  833ش1( تط  ج ار اميت الم فوعة للبطا ي 2)
 8367 قم  483ش4( المستم   على الص ي ين لل اكم 3)
 1832 قم  467ش1( موا م الظمآن إلى  وا م ابن  كان للهيهمأ 4)
 (127( فأ  ميت  قم )5)
 1031 قم  403ش3( التا  خ الكبي  للبطا ي 6)
 2162 قم  481ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 7)
 7837 قم  304ش6( اله ا  البن  كان 8)
 426 قم  384ش1( هسم الغاكة البن ارهي  9)
 2752 قم  430ش2( ارصاكة فأ تميي  الص اكة البن     10)
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 وابن     فأ الص اكة. ابن ارهي   من: ت  م ل  ن      
و نذ ا فذأ "اله ذا " فذأ قسذم التذاكعين    (1)ولكن ابن  كان تنذاقض  فذأط ج  ميهذ  فذأ "صذ ي  "     
 .(2)كحي  الّسلِمّأ ي وي اْلَمَ اِسي   وى َعنُ  اْبن  َ افا ْبن كحي  َومن  عم َهن  َلُ  ُصْ َكة ف م وهم وقال:
فذذابن  كذذان نذذاقض نفسذذ  فمذذ    ولذذيه تاكعيذذًا نمذذا قذذال ابذذن  كذذان  الذذ اوي صذذ ابأ  قذذال الكا ذذت:     

 وم ا  ن ا فأ ه ا  التاكعين. أ هن  ص ابأ  ن ا فأ ص ي   مما يعن
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

 الحكم على إسناد الحديث
وهذذو  افذذا بذذن كحذذي  وممن ،ذذع ف  مذذن  لو ذذوم  اٍو مذذن  واتذذ  م هذذول  إسذذنام ال ذذميت ،ذذعيف؛     

 .(3)العلماء ارلكانأ
))))) ))))) 

ُهذم هْ يذاء ِمذَن الَ ذاَ   اْنَ،ذمُّوا « ِإن  ُقَ ْ ًحا َ َمُعذوا لذ  اَرَ ذاِبيو»)َ َكٌو()ه( ِفأ َ ِميِت اْلُ َمْيِبَيِة      
ذذا. َوِقيذذَ  َ ذذاَلُفوا ُق  حذذًا َتْ ذذَ  َ َبذذٍ  ُيَسذذم ى ُ ْكِحذذي   ا ِإَلذذى َبنذذأ َلْيذذت ِفذذأ ُم ذذاَ بِتهم ُقَ  حذذًا. والت َ ذذكُّو: الت  مُّ

 .(4)فُسمُّوا ِبَ ِل َ 
 (181الحديث رقم )

 مام البطا ي   م  هللا:قال ار     
َهَنا ُسذذذْفَيانُ       ذذذٍم  َ ذذذم  ِ ْبذذذُن ُمَ م  َهَنا َعْبذذذُم َّللا  َت َهذذذَ ا الَ ذذذِميَت  (5)"َ ذذذم    َقذذذاَل: َسذذذِمْعُ  ال ُّْهذذذِ ي   ِ ذذذيَن َ ذذذم 

َبْيِ   َعِن الِمْسَوِ  ْبِن (6)َ ِفْظُ  َكْعَ،ُ   َوَهب َتِنأ َمْعَم ٌ    (7)َمْطَ َمَة  َوَمْ َواَن ْبِن الَ َنمِ   َعْن ُعْ َوَ  ْبِن ال ُّ
َعْحذَ َ  ِماَ ذًة  َيِ  ُم َهَ ُمُهَما َعَلى َصاِ ِكِ  َقااَل: َطَ َج الن ِبأُّ َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم َعذاَم الُ َمْيِبَيذِة ِفذأ ِكْ،ذاَ 

                                                 

 6840 قم  254ش15( ص يي ابن  كان 1)
 1881 قم  73ش4( اله ا  البن  كان 2)
 6314 قم  370ش14( سلسلة ار اميت ال،عيفة لأللكانأ 3)
 330ش1هي  ( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ار4)
 2451 قم  245ش1( سفيان بن عيينة بن هبأ عم ان.ت   ب الته يب 5)
  )وهبتنذذأ معمذذ ( َهي:  علنذذأ 6803  قذذم  541ش1( معمذذ  بذذن  احذذم ار مي هبذذو عذذ و  الكصذذ ي.ت   ب التهذذ يب 6)

 225ش17معم  بن َ احم َهابتا ِفيَما سمعت  من ال ُّْهِ ّي َهُهَنا.عمم  ال ا ي للعينأ 
ولكذن لذ   نذم ال فذا فذ واا عذ و  بذن ال بيذ  عذن المسذو  بذن مط مذة عذن  سذول هللا   واا م وان بن ال نذم م سذاًل (   7)

 صلى هللا علي  وسلم نما هو وا،ي فأ ال ميت.
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َوَهْحَعَ ُا َوَهْ َ َم ِمْنَها ِكُعْمَ ٍ   َوَكَعَت َعْيًنذا َلذُ  ِمذْن ُطَ اَعذَة    َقل َم الَهْمَي (1)ِمْن َهْصَ اِكِ   َفَلم ا َهَتى َ ا الُ َلْيَفةِ 
َهتَذاُا َعْيُنذُ   َقذاَل: ِإن  ُقَ ْ ًحذا َ َمُعذوا َلذَ   (2)َوَساَ  الن ِبأُّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َ ت ذى َنذاَن ِكَغذِميِ  اَرْحذَطافِ 

وَ  َعذِن الَبْيذِ   َوَمذاِنُعوَ   َفَ ذاَل: ُ ُموًعا  َوَقْم َ َمُعوا َل َ  َهِحذيُ وا َهيَُّهذا »اَرَ اِبيَو  َوُهْم ُمَ اِتُلوَ   َوَصذامُّ
وَنا َعذذنِ  الَبْيذذِ   َفذذِيْن  الن ذذاُه َعَلذذأ   َهتَذذَ ْوَن َهْن َهِميذذَ  ِإَلذذى ِعَيذذاِلِهْم َوَ َ اِ يِّ َهذذؤاَُلِء ال ذذِ يَن ُيِ  ذذُموَن َهْن َيُصذذمُّ

ال  َتَ ْنَنذذاُهْم َمْ ذذُ وِبينَ َيْأُتوَنذذ   َقذذاَل َهُبذذو َكْنذذٍ : َيذذا « ا َنذذاَن َّللا ُ َعذذ   َوَ ذذ   َقذذْم َقَطذذَا َعْيًنذذا ِمذذَن الُمْحذذِ ِنيَن  َواِ 
ذذْ  َلذذُ   َفَمذذ ِ  َطَ ْ ذذَ  َعاِمذذًما ِلَهذذَ ا الَبْيذذِ   اَل ُتِ  ذذُم َقْتذذَ  َهَ ذذٍم  َواَل َ ذذْ َب َهَ ذذٍم  َفَتَو   َنا َعْنذذُ  َ ُسذذوَل َّللا  ْن َصذذم 

 (3)«.اْمُ،وا َعَلى اْسِم َّللا ِ »َقاَتْلَناُا. َقاَل: 
 تخريج الحديث

 ال ميت به ا اللفظ انف م بيط ا   ارمام البطا ي مون مسلم.     
 دراسة رجال اإلسناد

 .(4).سك   ت  مت سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون -     
   إمام هب    ة.الطالصة في  هن   قال الكا ت:     
 .(5)هبو ع و  الكص ي.سك   ت  مت   معمر بن راشد األزدي-    
 الطالصة في  هن   ه ة. قال الكا ت:     
 .(6)هبو عبم المل  ارموي. سك   ت  مت   مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية-    
 الطالصة في  هن   ه ة قال الكا ت:     
 اد ثقات.بقية رجال اإلسن-     

****** ***** 
ْن َعبمًا َ َكِحي ا»َوِفيِ        ْما والطاعة وا  َهْي هِطيُعوا َصاِ َب اْرَْمِ   واسَمعوا « هوصينم بت وى هللا والس 

ي ا  َفَ َ َف َناَن َوِهَأ ُمَ ام  ْن َناَن َعْبًما َ َكحِّ  .(7)َلُ   َواِ 

                                                 

كالتصذذغي  هي،ذذا  والفذاء   و ال ليفذذة: ق  ذذة بينهذذا وبذين الممينذذة سذذتة هميذذال هو سذكعة  ومنهذذا مي ذذا  ههذذ   ( الُ َلْيَفذُة::1)
  235ش2ممينة.مع م البلمان لياقو  ال موي ال
كالفتي وحين مع مة وطاءين  علذى هالهذة هميذال مذن عسذفان ممذا يلذأ منذة. وفذاء الوفذاء كأطكذا   ( غمي  ارحطاف:2)

 124ش4ما  المصطفى للسمهومي 
 4178 قم  126ش5( ص يي البطا ي   المغا ي َكاُب َغْ َوِ  الُ َمْيِبَيِة 3)
 (3)( فأ  ميت  قم 4)
 (1( فأ  ميت  قم )5)
 (33( فأ  ميت  قم )6)
 330ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  7)
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 (181الحديث رقم ) 
 م  هللا:قال ارمام البطا ي        
مٌ       َهَنا ُمَسم  َهَنا َيْ َيى ْبُن َسِعيٍم  َعْن ُحْعَكةَ (1)"َ م   َعْن َهَنِه ْبذِن َماِلذٍ  َ ِ،ذَأ (3) َعْن َهِبأ الت ي ا ِ (2) َ م 

ِ َصذذذل ى هللُا َعَلْيذذذِ  َوَسذذذل َم:  ِن »َّللا ُ َعْنذذذُ   َقذذذاَل: َقذذذاَل َ ُسذذذوُل َّللا  اْسذذذُتْعِمَ  َعَلذذذْيُنْم َعْبذذذٌم اْسذذذَمُعوا َوَهِطيُعذذذوا  َواِ 
 .(4)«َ َكِحأٌّ  َنَأن  َ ْهَسُ  َ ِبيَكةٌ 

 تخريج الحديث
َ  اْرَْطَ اِف".(5)هط    مسلم من ط  ق هبأ    الغفا ي          بلفظ:" َعْبًما َ َكِحي ا ُمَ م 

 دراسة رجال اإلسناد
 رجال اإلسناد كلهم ثقات.-     

))))) ))))) 
َيْ َتِمذُ  َهن ذُ  َهَ اَم ِمذن الَ ذْ   َهِو « ِفيذِ  َفذصٌّ َ َكِحذىٌّ »يِت طذاِتم الن ِبذأِّ َصذل ى َّللا ُ َعَلْيذِ  َوَسذل َم َوِفأ َ مِ      

 .(6)اْلَعِ يِق؛ ِرَن  َمْعِمَنُهَما اليمُن وال َكَحة  َهْو َنْوًعا آَطَ  ُيْنَسب إليها
 (182الحديث رقم )

 :قال ارمام مسلم   م  هللا     
َهَنا َعْبذذذُم هللِا ْبذذُن َوْهذذذٍب اْلِمْصذذِ يُّ  َهْطَبَ ِنذذذأ ُيذذوُنُه ْبذذذُن َيِ  ذذَم َعِن اْبذذذ      َهَنا َيْ َيذذذى ْبذذُن َهيُّذذذوَب  َ ذذم  ِن "َ ذذم 

َهِنأ َهَنُه ْبُن َماِلٍ   َقاَل: ذُ  َناَن َطاَتُم َ ُسوِل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم ِمذْن َو ِ »ِحَهاٍب  َ م  ٍق  َوَنذاَن َفصُّ
 .(7) «َ َكِحي ا

 تخريج الحديث
 ال ميت انف م بيط ا   مسلم مون البطا ي.     

 دراسة رجال اإلسناد
 .(8).سك   ت  مت ُيْوُنُس بُن َيِزْيَد بِن َأِبي النِ َجاِد ُمْشَكاَن اأَلْيِلي  -     

                                                 

 6538 قم  528ش1( مسمم بن مس هم بن مس ب  ارسمي .ت   ب الته يب البن     1)
 2730 قم  266ش1( حعكة بن ال  اج بن الو م العتكأ. ت   ب الته يب البن     2)
.ت   ب الته يب البن     ( َهُبو ال3) َكِعأُّ الَكْصِ يُّ  7704 قم  600ش1ت ي اِ  َيِ ْ ُم بُن ُ َمْيٍم ال،ُّ
ْمِا َوالط اَعِة ِلإْلَِماِم َما َلْم َتُكْن َمْعِصَية ً 4)  7142 قم  62ش3( ص يي البطا ي   ار نام َكاُب الس 
 1837 قم  1468ش3َ اِء ِفأ َغْيِ  َمْعِصَيٍة ( ص يي مسلم   ارما   َكاُب ُوُ وِب َطاَعِة اْرُمَ 5)
 330ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  6)
ُ  َ َكِحأٌّ 7)  2034 قم  1658ش3( ص يي مسلم   اللكاه وال  نة َكاٌب ِفأ َطاَتِم اْلَوِ ِق َفصُّ
 (10( فأ  ميت  قم )8)
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 الطالصة فأ ال اوي هن   ه ة. :قال الكا ت      
 ال اإلسناد كلهم ثقات.رج-      

))))) ))))) 
َهْي هْكَطلذذ . ُيَ ذذاُل: َ ذذِكَط عمُلذذ  َيْ ذذَكط  وَهْ َكَطذذ  غيذذُ ا  َوُهذذَو ِمذذْن « َهْ ذذَكَط َّللا ُ َعَمَلذذ ُ »ِفيذذِ   -)َ ذذِكطَ      

اك ذذذُة َ َكًطذذذا فذذذأ اركذذذ   تذذذى َتْنذذذَتِفخ  ِإَ ا َهَصذذذاَبْ  َمْ ًعذذذى َطيِّكذذذا فأْفَ َطذذذْ   -ِكالت ْ ِ  ذذذ ِ  -َقذذذْوِلِهْم: َ ِكَطذذذ  الم 
 .(1)فَتُمو 

 (183الحديث رقم )
 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهَنا َيْ َيى ْبُن َهِبذأ َنِهيذٍ  َعْن َهِبذأ قِ       َهَنا ِهَحاٌم  َقاَل: َ م  َهَنا ُمْسِلُم ْبُن ِإْبَ اِهيَم  َقاَل: َ م  اَلَكذَة  َعذْن "َ م 

 ِفأ َغْ َوٍ  ِفأ َيْوٍم ِ ي َغْيٍم  َفَ اَل: َكنُِّ وا ِكَصاَلِ  الَعْصِ   َفِين   (3):ُنن ا َمَا ُبَ ْ َم َ  َقالَ (2)َهِبأ الَمِلييِ 
 .(4)«َمْن َتَ َ  َصاَلَ  الَعْصِ  َفَ ْم َ ِكَط َعَمُل ُ »الن ِبأ  َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َقاَل:  

 تخريج الحديث
   البطا ي مون مسلم.ال ميت انف م بيط ا      

 دراسة رجال اإلسناد
ْسُتَواِئي  َأُبو َبْكٍر بُن َسْنَبٍر الَبْصِري  -       .(5)هذ.سك   ت  مت 154ما  سنة   ِهَشاٌم الدَّ
 .(6)وهو ه ة هب  وقم  مأ كال م      
 والبمعة هنا ال ت،  رن  غي  ما  إليها. ال اوي ه ة هب   :قال الكا ت     

                                                 

 331ش1 ( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي 1)
  287ش1( عام  بن هسامة هبو المليي.ت   ب الته يب البن     2)
قذذال ابذذن الّسذذنن: هسذذلم  ذذين مذذّ  كذذ  النبذذّأ صذذّلى َّللا  عليذذ   ارسذذلمأ. ل ذذا ت( ب  ذذم  بذذن ال صذذيب بذذن عبذذم َّللا  بذذن ا3)

 -كعذم منصذ ف النبذأّ  وسلم مها  ا كالغميم   وهقام فأ مو،ع   تى م،ذ  بذم  وه ذم  هذم قذمم كعذم  لذ . وقيذ : هسذلم
من بم   وسنن الكص   لما فت  .وفأ الّص ي ين عن  هن  غذ ا مذا  سذول َّللا  صذّلى َّللا  عليذ   -صّلى َّللا  علي  وسلم

وسلم سّ  عح   غ و .وقال هبو علّأ الّطوسّأ ه مم بن عهمذان صذا ب ابذن المكذا  : اسذم ب  ذم  عذام   وب  ذم  ل ذب  
  محذهو    ونذان غذ ا ط اسذان فذأ  مذن عهمذان هذم ت ذّول إلذى مذ و فسذننها إلذى هن مذا  فذأ وهطكا  ب  م  نهيذ   ومناقكذ

 418ش1طالفة ي  م بن معاوية. قال ابن سعم: ما  سنة هالت وستين.انظ  ارصاكة فأ تمييذ  الصذ اكة البذن   ذ  
  632 قم 
 553 قم  115ش1( ص يي البطا ي   مواقي  الصال  َكاُب َمْن َتَ َ  الَعْصَ  4)
 (104( ت    ميت )5)
 7237 قم  573ش1( ت   ب الته يب البن     6)
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 هذ.132ما  سنة   ْحَيى بُن َأِبي َكِثْيٍر َأُبو َنْصٍر الطَّاِئي  َمْواَلُهميَ -     
وقم  ن ا ابذن   ذ  فذأ   (2)وغي ا من العلماء وقم نص على تمليس  النسا أ   (1)وهو ه ة ممله     

 وهأ الطك ة التأ اغتف  العلماء تمليسهم.  (3)الم تكة الهانية فأ طك ا  المملسين
 .(4)هذ.سك   ت  مت 104ما  سنة  ّللاَِّ ْبُن َزْيَد اْلَبْصِري  َأُبو ِقاَلَبَة، َعْبدُ -     
 .(6)ولم ي   ه م من العلماء كأن  ه س  عن هبأ المليي  (5)وهو ه ة نهي  ار سال     
ًا  عليذ  وسذلم مهذا   .هسلم  ين مّ  ك  النبذّأ صذّلى َّللا  بريدة بن الحصيب بن عبد ّللاَّ األسلمي-     

 -  وهقام فأ مو،ع   تى م،  بم  وه م  هم قمم كعم  ل . وقي : هسلم كعم منص ف النبذأّ كالغميم
من بم   وسنن الكص   لما فت  .وفأ الّص ي ين عن  هن  غ ا ما  سول َّللا   -صّلى َّللا  علي  وسلم

صذذذا ب ابذذذن  وقذذذال هبذذذو علذذذّأ الّطوسذذذّأ ه مذذذم بذذذن عهمذذذان  َّللا  عليذذذ  وسذذذلم سذذذّ  عحذذذ   غذذذ و  صذذذّلى
المكا  : اسم ب  ذم  عذام   وب  ذم  ل ذب  وهطكذا  ب  ذم  نهيذ   ومناقكذ  محذهو    ونذان غذ ا ط اسذان فذأ 
 من عهمان هم ت ّول إلى م و فسننها إلى هن ما  فأ طالفة ي  ذم بذن معاويذة. قذال ابذن سذعم: مذا  

 .(7)سنة هالت وستين
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

))))) ))))) 
بيذذُا َمذذا َيْ تذذ  َ َكًطذذا َهْو ُيِلذذمُّ »ذ[ َوِمْنذذُ  اْلَ ذذِميُت ]هذذ      ذذا ُيْنِبذذ  ال   ن  ِمم  بيذذَا ُيْنبذذ  هْ ذذ ا  « َواِ  َوَ ِلذذَ  َهن  ال  

َهذذَ ا لِ الُعْحذذب  فَتْسذذَتْكِه  ِمْنذذُ  اْلَماِحذذَيُة. َوَ َواُا َكْعُ،ذذُهْم ِكاْلَطذذاِء اْلُمْعَ َمذذِة ِمذذَن الت َطذذكُّط َوُهذذَو االْ،ذذط اب. وَ 
 .(8)اْلَ ِميِت َحْ ٌ  َيِ أُء ِفأ َمْوِ،ِعِ   َفِين ُ  َ ِميٌت َطِو ٌ  اَل َيَناُم ُيْفَهُم إ ا فّ ق 

 (184الحديث رقم )
 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهَنا ِهاَلٌل  َعْن َعَطذاِء       َهَنا ُفَلْيٌي  َ م  َهَنا ُمَ م ُم ْبُن ِسَناٍن  َ م  ْبذِن َيَسذاٍ   َعذْن َهِبذأ َسذِعيٍم الُطذْمِ يِّ "َ م 

ِ َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذذل َم َقذاَم َعَلذى الِمْنَبذذِ   َفَ ذاَل:  ِإن َمذا َهْطَحذذى َعَلذْيُنْم ِمذذْن »َ ِ،ذَأ َّللا ُ َعْنذُ : َهن  َ ُسذذوَل َّللا 
                                                 

 7632 قم  536ش1( ت   ب الته يب البن     1)
 87 قم  61ش1( التبيين رسماء المملسين لسكط بن الع مأ 2)
 63 قم  36ش1( طك ا  المملسين البن     3)
 (82( ت    ميت  قم )4)
 3333 قم  304ش1( ت   ب الته يب البن     5)
 176ش1( ت فة الت صي  لولأ المين بن الع اقأ 6)
 632 قم  418ش1( انظ  ارصاكة فأ تميي  الص اكة البن     7)
 331ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  8)
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ْنَيا  َفَبذذَمَه ِبِيْ ذذَماُهَما هُذذم  َ َنذذ«َكْعذذِمي َمذذا ُيْفذذَتُي َعَلذذْيُنْم ِمذذْن َبَ َنذذاِ  اَرْ ضِ    (2)  َوَهن ذذى ِكذذاُرْطَ ى (1)َ  َ ْهذذَ َ  الذذمُّ
ا َفَسذَنَ  َعْنذُ  الن ِبذأُّ َصذل ى هللُا َعَلْيذ ذ ِّ ِ  َهوَ َيذْأِتأ الَطْيذُ  ِكالح  ِ  َوَسذل َم  ُقْلَنذا: َفَ اَم َ ُ ذٌ  َفَ ذاَل: َيذا َ ُسذوَل َّللا 

َهْيَن »  َفَ اَل: (3)اُه َنَأن  َعَلى ُ ُءوِسِهُم الط ْيَ   ُهم  ِإن ُ  َمَسَي َعْن َوْ ِهِ  ال َُّ َ،اءَ ُيوَ ى ِإَلْيِ   َوَسَنَ  الن  
ذذاِ ُ  آِنًفذذا  َهَو َطْيذذٌ  ُهذذَو  ِبيذذُا َمذذا َيْ تُذذ ُ  -َهاَلهًذذا  -الس  ن ذذُ  ُنل َمذذا ُيْنِبذذُ  ال    ِإن  الَطْيذذَ  اَل َيذذْأِتأ ِإال  ِكذذالَطْيِ   َواِ 

ذْمَه  َفَهَلَطذْ  (4)َ َكًطا َهْو ُيِلمُّ ِإال  آِكَلَة الَطِ،ذ ِ    ُنل َمذا َهَكَلذْ  َ ت ذى ِإَ ا اْمذَتأَلَْ  َطاِصذَ َتاَها  اْسذَتْ َبَلِ  الح 
ن  َهذَ ا الَمذذاَل َطِ،ذذَ ٌ  ُ ْلذذَوٌ   َوِنْعذَم َصذذاِ ُب الُمْسذذِلِم ِلَمذذْن َهَطذ َ (5)َوَكاَلذْ   ُا ِكَ  ِّذذِ   َفَ َعَلذذُ  ِفذذأ   هُذذم  َ َتَعذذْ   َواِ 

ِبيِ   َوَمْن َلْم َيْأُطْ ُا ِكَ  ِِّ   َفُهذَو َناآْلِكذِ  ال ذِ ي  ِ  َوالَيَتاَمى َوالَمَساِكيِن َواْبِن الس  اَل َيْحذَكُا  َوَيُنذوُن َسِبيِ  َّللا 
 .(6)«َعَلْيِ  َحِهيًما َيْوَم الِ َياَمةِ 

 تخريج الحديث
ومن ط  ذق  عن هالل بن هبأ ميمونة ك  بن وا   (7)ي يى بن هبأ نهي  هط    مسلم من ط  ق     

 عن هبأ سعيم الطم ي بن وا.  (8)عياض بن عبم هللا بن سعم
عذن هبذأ سذعيم الطذم ي   (9)وهط    هبو نعيم ارصبهانأ من ط  ق عياض بن عبم هللا بذن سذعم     

 بلفظ"َطْكًطا َهْو ُيِلمُّ".
 دراسة رجال اإلسناد

 .(10).سك   ت  مت ُفَلْيُ  بُن ُسَلْيَماَن بِن َأِبي الُمِغْيَرةِ -     
وقذم هكهذ  البطذا ي مذن ال اويذة  ولع  البطذا ي انت ذى مذن م واياتذ   صموق  ال اوي  قال الكا ت:     

 .(11)عن  فأ ص ي   وقال عن :"هو عنمي ال كأه ك "
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

                                                 

 ( هي ب نا  ار ض.1)
ْنَيا2)  ( هي َ ْهَ   المُّ
ت   َوَنِهيً ا َما ُيْسَتعم  ِفأ َعَ ق الُ م ى والَمَ ض. النهاية فأ غ  ب ال ميت ُهَو ع ٌق َيْغِس  ال ْلم لَكه   ( ال َُّ َ،اء:3)

 208ش2واره  البن ارهي  
اِم: َنْوٌ  ِمَن الُك ول. َلْيَه ِمْن َهْ َ اِ َها وَ ّيمها. النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  4)  40ش2( الَطِ،ُ  ِكَنْسِ  ال، 
 40ش2ط ِإَ ا هْل ى َ ِ يع  َسْهاًل َ قي ًا. النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  ( َهَلَط اْلَكِعيُ  َيْهلِ 5)
(6 ِ  2842 قم  26ش4( ص يي البطا ي   ال هام والسي  َكاُب َفْ،ِ  الن َفَ ِة ِفأ َسِبيِ  َّللا 
ْنَيا 7) ِف َما َيْطُ ُج ِمْن َ ْهَ ِ  المُّ  1052 قم  728ش2( ص يي مسلم   ال نا  َكاُب َتَطوُّ
ْنَيا 8) ِف َما َيْطُ ُج ِمْن َ ْهَ ِ  المُّ  1052 قم  727ش2( ص يي مسلم   ال نا  َكاُب َتَطوُّ
 311ش7(  لية ارولياء وطك ا  ارصفياء ربأ نعيم ارصبهانأ 9)
 (44( فأ  ميت  قم )10)
 144ش7( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 11)
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مقة»)َ َبٌق()ه هذ( ِفيِ        ُهَو َنوٌ  ِمذْن َهْنذَواِ  الت مذِ  َ ِميء « َنهى َعْن َلْون الَ ِبيق َهْن ُيؤط  ِفأ الص 
َ  ِفذأ اْلَ ذِميِت. َوَقذْم ُيَ ذاُل َلذُ  َبَنذاُ  ُ َبْيذق  َوُهذ َو َتْمذٌ  َمْنُسوب ِإَلى اْبِن ُ َبْيق  َوُهَو اْسذُم َ ُ ذٍ . َوَقذْم َتَكذ  

ِفيذذِ . ُيَ ذذاُل ُ َبْيذذذق  َوُنَبْيذذٌق  َوَ َواُ  اْلُعَنْيذذِق  ِرَْنذذَواٍ  ِمذذذَن الت ْمذذِ . َوالنَُّبْيذذُق: هَْغَبذذذُ  هَْغَبذذُ  َصذذِغيٌ  َمذذَا ُطذذذوٍل 
ٌ . َوَ َواُ  اْلُعَنْيِق َلَها هَْعَناٌق َمَا ُطوٍل َوُغْبَ ٍ   َوُ ب َما اْ َتَمَا َ ِلَ  ُنلُُّ  ِفأ ِعْ ٍق َواِ مٍ   .ُمَمو 

الَ ِبذذذق ِكَنْسذذذِ  اْلَكذذذاِء: « َقذذذاَل: نذذذاُنوا َيْ ِكُ ذذذون ِفيذذذ ِ »ُمْنَنذذذِ  ال ذذذِ ي َنذذذاُنوا َيْأُتوَنذذذُ  ِفذذذأ َنذذذاِميِهْم َوِفذذذأ َ ذذذِميِت الْ 
 .(1)َ َبَق َيْ ِبق ال،ُّ اف. َوَقم

 (185الحديث رقم )
 قال ارمام هبو ماوم   م  هللا:     
ذذذُم ْبذذذُن َيْ َيذذذى ْبذذذِن َفذذذاِ ٍه  َ ذذذ      َهَنا ُمَ م  َهَنا َعك ذذذامٌ "َ ذذم  َهَنا َسذذذِعيُم ْبذذذُن ُسذذذَلْيَماَن  َ ذذذم    َعذذذْن ُسذذذْفَياَن ْبذذذِن (2)م 

ِ َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم »ُ َسْيٍن  َعِن ال ُّْهِ يِّ  َعْن َهِبأ ُهَماَمَة ْبذِن َسذْهٍ   َعذْن َهِبيذِ   َقذاَل: َنَهذى َ ُسذوُل َّللا 
َمَقةِ   َوَلْوِن اْلُ َبيْ (3)َعِن الُ ْعُ و ِ   .(4)«ِق َهْن ُيْؤَطَ ا ِفأ الص 

 تخريج الحديث
 عن ال ه ي عن هبأ همامة بن وا.  (5)هط    النسا أ من ط  ق عبم ال لي  بن  ميم الي صبأ     
 عن سعيم بن سليمان ك  ب  ام .  (6)وابن ط  مة من ط  ق م مم بن ي يى     
  ه ي ك  كمهل .عن ال  (7)والط اوي من ط  ق سليمان بن نهي      
 عن ال ه ي ك  كألفاظ مت ا بة.  (8)والطب انأ من ط  ق سليمان بن نهي      
ومذذن ط  ذذق هبذذأ كنذذ   والذذما  قطنذذأ مذذن ط  ذذق يوسذذف بذذن موسذذى عذذن سذذعيم بذذن سذذليمان كذذ       

 .(9)النيسابو ي عن م مم بن ي يى ك  ب  ام 
 
 

                                                 

 331ش1واره  البن ارهي   ( النهاية فأ غ  ب ال ميت1)
 3138 قم  230ش1( عكام بن العوام بن عم  الكالبأ.ت   ب الته يب البن     2)
 276ش1َ،ْ ٌب ِمَن الّ ق  َيْ ِم  ُ َطكًا ِصَغا ًا اَل َطْي  ِفيِ . النهاية فأ غ  ب ال ميت واره   ( الُ ْعُ و :3)
َمَقِة ( سنن هبأ ماوم   ال نا  َكاُب َما اَل َيُ و 4)  1607 قم  110ش2ُ  ِمَن اله َمَ ِ  ِفأ الص 
 2432 قم  43ش5[ 267( سنن النسا أ   ال نا  َقْوُلُ  َع   َوَ    َِواَل َتَيم ُموا اْلَطِبيَت ِمْنُ  ُتْنِفُ وَن{ ]الك   : 5)
 3213 قم  33ش4( ص يي ابن ط  مة 6)
 6362 قم  201ش4( ح   معانأ اآلها  للط اوي 7)
 5566 قم  76ش6( المع م الكبي  للطب انأ 8)
 2038 قم  45ش3( سنن الما  قطنأ 9)
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 بن نهي  عن ال ه ي ك  بن وا. نالهما من ط  ق سليمان (2)والبيه أ  (1)وال اكم     
 دراسة رجال اإلسناد

 من الساكعة. وي ال هبو ال سن   ُسْفَياُن بُن ُحَسْيِن بِن الَحَسِن َأُبو ُمَحمٍَّد الَواِسِطي  -     
 ون ل  فأ  وايت  فأ غي  ال ه ي: وه   نهي  من العلماء على نهي  ططأ في       
وفذذأ  وقذذال مذذ  :"ليه ِكذذِ  كذذأه وليه مذذن نكذذا  هصذذ اب ال ُّْهذذِ ّي   (3)قذذال ي يذذى ْبذذن َمِعين:"ه ذذة"     
َوَقال الما مأ عن ي يى بن معين: ه ة  وهو ،عيف ال ذميت   (4)،عف ما  وى عن ال ُّْهِ ّي"  ميه 

 .(5)عن ال ُّْهِ ّي"
 .(6)وقال َهْ َمم ْبن َ ْنَب :"ليه ب ا  ِفأ  ميه  َعِن ال ُّْهِ ّي"     
ِ الع لأ:"ه ة"َوَقال        .(7)َهْ َمم ْبن َعبم َّللا 
 . (8)َوَقال ُعْهَمان ْبن َهبأ َحْيَكة: نان ه ة  ولكن  نان م،ط بًا ِفأ ال ميت     
 .(9) َوَقال ُمَ م م ْبن سعم: ه ة يططئ ِفأ  ميه  نهي اً      
 .(10)ن صموق ه ة  وفأ  ميه  ،عف  وقم  م  الناه ع َوَقال يع وب ْبن َحْيَكة:     
 .(11)َوَقال الن َسا أ: ليه ِكِ  كأه إال ِفأ ال ُّْهِ يّ      
َوَقال َهُبو َهْ َمم ْبذن َعذِمّي:هو ِفذأ غيذ  ال ُّْهذِ ّي صذالي ال ذميت  وفذأ ال ُّْهذِ ّي يذ وي هحذياء طذالف      
 .(12)الناه
 .(14)وابن    :"ه ة فأ غي  ال ه ي"  (13)وقال ال هبأ:صموق"     

                                                 

 1461 قم  553ش1( المستم   على الص ي ين لل اكم 1)
 7525 قم  223ش4( السنن الكب ى للبيه أ 2)
 4853 قم  375ش4( تا  خ ابن معين ) واية المو ي( 3)
 2333 قم  140ش11( ته يب الكمال للم ي 4)
 13 قم  44ش1خ ابن معين ) واية عهمان الما مأ( ( تا  5)
 131 قم  108ش4( ته يب الته يب البن     6)
 570 قم  183ش1( اله ا  للع لأ 7)
 437 قم  106ش1( تا  خ هسماء اله ا  البن حاهين 8)
 3417 قم  227ش2( الطك ا  الكب ى البن سعم 9)
 2333 قم  141ش11( ته يب الكمال للم ي 10)
 1330 قم  448ش1حف لل هبأ ( الكا11)
 3311 قم  166ش2( مي ان االعتمال البن     12)
 36 قم  302ش7( سي  هعالم النكالء لل هبأ 13)
 2437 قم  244ش1( ت   ب الته يب البن     14)
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ذُب  ال اوي ه ة فأ غي  ال ه ي و،عيف في  َ   ت:قال الكا      َقاَل اْبذُن ِ ك اَن:اِرنَصذاُف ِفذأ َهْمذِ ِا َتَننُّ
ِ   َفَنذاَن َما َ َوى َعِن ال ُّْهِ يِّ  َواالْ ِتَ اُج ِكَمذا َ َوى َعذْن َغْيذِ ا  َوَ اَ  َهن  َصذِ ْيَفَة ال ُّْهذِ يِّ اْطتَلَطذْ  َعَلْيذ

 .(1)وهُّمِ َيْأِتأ ِبَها َعَلى الت  
. يننذى هكذا سذعم وهكذا عبذم َّللا   مذن ههذ  بذم .نان سهل بن حنيف بن واهب األنصاري  األوسي  -     

وحهم بم ًا  وهب  يوم ه م  ين اننحف النذاه  وكذايا يوم ذ  علذى المذو   ونذان يذنفي  -من الّساك ين
فينذذ  سذذه . ونذذان عمذذ  ي ذذول: سذذه   عذذن  سذذول َّللا  صذذّلى َّللا  عليذذ  وسذذلم كالنبذذ   في ذذول: نّبلذذوا سذذهالً 

غي    ن. وحهم هي،ًا الطنمق والمحاهم نّلها  واستطلف  علّأ على الكص   كعم ال م   هم حهم معذ  
صذذّفين. وي ذذال: آطذذى النبذذّأ صذذّلى َّللا  عليذذ  وسذذلم بينذذ  وبذذين علذذأ بذذن هبذذأ طالب.ومذذا  سذذنة همذذان 

 .(2)وهالهين
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

 لى إسناد الحديثالحكم ع
بذذن نهيذذ  فينذذ  ه ذذة فذذأ غيذذ     اال سذذفيانرن  ميذذا  واتذذ  مذذن اله ذذا  ؛صذذ ييإسذذنام ال ذذميت      

ال ذذذميت ي ت ذذذأ إلذذذى   ولكذذذن ت يذذذ وي عذذذن ال هذذذ ي  فينذذذون غيذذذ  ه ذذذة  وهذذذو فذذذأ هذذذ ا ال ذذذميال هذذذ ي 
  فذأ (3)بأفذأ ال وايذة عذن ال هذ ي عبذم ال ليذ  بذن  ميذم الي صذ ف م تاكا سفيان ابن نهي  ص يي ال

  و نذ ا ابذن  كذان (4)قال عن  النسا أ:"ليه ك  كأه" وعبم ال لي  بن  ميم ه ة   واية عنم النسا أ 
  (7)ال ذذاكم مذذن العلمذذاء: وممذذن صذذ ي هذذ ا ال ذذميت   (6)وقذذال ه مذذم بذذن صذذالي:"ه ة"  (5)فذذأ اله ذذا 
 .(8)وارلكانأ

))))) ))))) 
 الن ِبأ  َصل ى َّللا ُ َعَلْيِ  َوَسل َم: َوِفأ َ ِميِت َعْمِ و ْبِن ُمّ   يمم ُ      

 رْصَكْ َ  َطْي  الن اِه َنْفسًا َوَوالما ... َ ُسوَل َمِلي  الن اِه َفْوَق الَ َكاِ  

                                                 

 36 قم  303ش7( سي  هعالم النكالء لل هبأ 1)
 3540 قم  165ش3( ارصاكة فأ تميي  الص اكة البن     2)
 2432 قم  43ش5[ 267لنسا أ   ال نا  َقْوُلُ  َع   َوَ    َِواَل َتَيم ُموا اْلَطِبيَت ِمْنُ  ُتْنِفُ وَن{ ]الك   : ( سنن ا3)
 215 قم  106ش6( ته يب الته يب البن     4)
 14136 قم  241ش8( اله ا  البن  كان 5)
 215 قم  106ش6( ته يب الته يب البن     6)
 1461 قم  553ش1 ي ين لل اكم ( المستم   على الص7)
 1425 قم  315ش5( ص يي هبأ ماوم لأللكانأ 8)
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ذذذذذَماَواِ ؛ ِرَن  ِفيَهذذذذذا ُطذذذذذُ ق النُّ ذذذذذوم. َوِمْنذذذذذُ  َقْوُلذذذذذ ُ  الَ َكاِ ذذذذذ : الطُّذذذذذُ ُق  َواِ ذذذذذُمَها َ ِبيَنذذذذذة: َيْعِنذذذذذأ ِبَهذذذذذا الس 
ماِء  اِ  اْلُ ُك ِ {َتَعاَلى"  .(2).َواِ ُمَها ِ َكا   َهْو َ ِبي (1)}َوالس 

 (186الحديث رقم )
 لم أعثر على تخريج له. :قال الباحث-     

))))) ))))) 
ذماء ِإَلذى اْرَْ ضِ »)َ ْبٌ ()هذ( ِفأ ِصَفِة اْلُ ْ آِن       ِ َ ْب  َمْمُموم ِمَن الس  ْي ُنذو  َمْمذُموٌم  هَ  (3)«ِنَتاُب َّللا 

اْلَطذْيُط َ ت ذى َيَتَبذي َن َلُكذُم :"ىَيْعِنأ ُنوَ  ُهَماا. َواْلَعَ ُب ُتحّك  النُّو  اْلُمْمتَذم  كالَ ْبذ  والَطذيط. َوِمْنذُ  َقْوُلذُ  َتَعذالَ 
كي ِمْن ُظْلَمِة الل ْيِ . " ِ اْرَْبَيُض ِمَن اْلَطْيِط اْرَْسَوم  .(4) َيْعِنأ ُنو  الصُّ

 (187لحديث رقم )ا
 قال ارمام مسلم   م  هللا:     
اُن َيْعِنأ اْبَن ِإْبَ اِهيَم  َعذْن َسذِعيٍم َوُهذَو اْبذ      َهَنا َ س  اِ  ْبِن ال    اِن  َ م  َهَنا ُمَ م ُم ْبُن َكن  ُن َمْسذُ وٍق  "َ م 

َطْلَنا َعَلْيذِ  َفُ ْلَنذا َلذُ : َلَ ذْم َ َهْيذَ  َطْيذً ا  َلَ ذْم َصذاَ ْبَ  َ ُسذوَل َعْن َيِ  َم ْبِن َ ي اَن  َعْن َ ْ ِم ْبِن َهْ َقَم  َقاَل: مَ 
 َقذاَل: " َهاَل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َوَصل ْيَ  َطْلَفُ   َوَساَق اْلَ ذِميَت ِبَنْ ذِو َ ذِميِت َهِبذأ َ ي ذاَن  َغْيذَ  َهن ذ ُ 

نِّأ َتاِ ٌ  ِفيُنْم َهَ لَ  ْيِن: َهَ ُمُهَما ِنَتاُب هللِا َع   َوَ ذ    ُهذَو َ ْبذُ  هللِا  َمذِن ات َكَعذُ  َنذاَن َعَلذى اْلُهذَمى  َوَمذْن َواِ 
َ  َتُكذذوُن َمذذَا َتَ َنذذُ  َنذذاَن َعَلذذى َ،ذذاَلَلٍة " َوِفيذذِ  َفُ ْلَنذذا: َمذذْن هَْهذذُ  َبْيِتذذِ ا ِنَسذذاُؤُاا َقذذاَل: اَل  َواْيذذُم هللِا ِإن  اْلَمذذْ هَ 

ْهِ   ُهم  ُيَطلُِّ َها َفَتْ ِ ُا ِإَلى َهِبيَها َوَقْوِمَها هَْهُ  َبْيِتذِ  َهْصذُلُ   َوَعَصذَبُت ُ ال     ال ذِ يَن ُ ِ ُمذوا ُ ِ  اْلَعْصَ  ِمَن الم 
َمَقَة َكْعَمُا"  .(5)الص 

 تخريج الحديث
 .ال ميت انف م بتط     مسلم مون البطا ي      
 .(6)عن ي  م بن  يان ك  بن وا ي يى بن سعيم هبأ  يان وهط    مسلم من ط  ق      

 دراسة رجال اإلسناد

                                                 

 7( سو   ال ا  ا  آية:1)
 332ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  2)
 لم ه م ال ميت بلفظ  إنما و مت  كمعناا ( قال الكا ت:3)
 187   :  الك331ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  4)
 2408 قم  1874ش4( ص يي مسلم   ف،ا   الص اكة َكاُب ِمْن َفَ،اِ ِ  َعِلأِّ ْبِن َهِبأ َطاِلٍب َ ِ،َأ هللُا َعْنُ  5)
 2408 قم  1873ش4( ص يي مسلم   ف،ا   الص اكة َكاُب ِمْن َفَ،اِ ِ  َعِلأِّ ْبِن َهِبأ َطاِلٍب َ ِ،َأ هللُا َعْنُ  6)
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مذذا  سذذنة   (2)قا،ذذأ ن مذذان (1)حسللان بللن إبللراهيم بللن عبللد هللا الكرمللاني،أبو هشللام الَعنللزي -    
 هذ.186
وي ول: ميهذذ   ذذميت  قذذال  ذذ ب الك مانأ:"سذذمع  ه مذذم يوهذذق  سذذان بذذن إبذذ اهيم  وه ذذ  ه مذذم      

 .(4)ون   عن ه مم م   هن   هنن  علي  كعض  ميه   (3)هه  الصمق"
ونذذذ ل  وه ذذذ  ابذذذن   (6)وقذذذال مذذذ  :"ليه كذذذ  كذذذأه إ ا  ذذذم ت عذذذن ه ذذذة"  (5)وقذذذال ابذذذن معين:"ه ذذذة"     
 .(9)وقال:" بما هططأ" و ن ا ابن  كان فأ اله ا    (8)والما قطنأ  (7)الممينأ
فذذذأ  ميهذذذ   وقذذذال الع يلذذذأ:  (11)سذذذا أ:"ليه كذذذال وي"وقذذذال الن  (10)وقذذذال هبذذذو   عذذذة:"ال كذذذأه كذذذ "     
 .(12)وهم
ولذ   ذذميت نهيذ  وقذم  ذذمت بذيف اما  نهيذ   عذذن  وقذال ابذن عذذمي:" ل سذان حذأء مذذن ارصذناف      

َهَكان ابن تغلب َهيً،ا عن إب اهيم الصا غ وعن َلْيت بذن هِبذأ ُسذَليم وعاصذم ار ذول وسذا   الحذيوخ فلذم 
هذ ا ار اميذت و سذان عنذمي مذن ههذ  الصذمق إال  هن ذ  يغلذط فذأ الحذأء ه م ل  هنن  ممذا  ن تذ  مذن 

                                                 

ين المهملة والنون ونس  ال اى  ه ا النسكة إلى عن    وهو  أ من  بيعة  وهو عن   بن هسم بن كفتي الع ( العن ي:1)
 2823 قم  331ش3 بيعة.ارنساب للسمعانأ 

هذذذأ واليذذذة محذذذهو   ونا يذذذة نبيذذذ   معمذذذو    ا  كذذذالم وقذذذ ى ومذذذمن واسذذذعة بذذذين فذذذا ه ومنذذذ ان وس سذذذتان  ( ِنْ َمذذذاُن:2)
مذذذا بذذذين منذذذ ان والك ذذذ  مذذذن و اء البلذذذوص  وغ بّيهذذذا ه ض فذذذا ه  وحذذذمالّيها مفذذذا   وط اسذذذان  فحذذذ قّيها منذذذ ان ومفذذذا   

ط اسان  و نوبّيها ك ذ  فذا ه  ولهذا فذأ  ذّم السذي  ان مطلذة فذأ  ذم فذا ه مهذ  الكذّم وفيمذا يلذأ الك ذ  ت ذويه  وهذأ 
لطي ا .مع م البلمان لياقو  كالم نهي   النط  وال    والمواحأ وال،   تحّك  كالكص   فأ نه   التمو  و ومتها وسعة ا

 454ش4ال موي 
 447 قم  245ش2( ته يب الته يب البن     3)
 11 قم  41ش3( سي  هعالم النكالء لل هبأ  4)
 1185 قم  10ش6( ته يب الكمال للم ي 5)
  80ش1( تا  خ ابن معين  واية ابن م    6)
 446 قم  245ش2( ته يب الته يب البن     7)
 11 قم  41ش3لنكالء لل هبأ  ( سي  هعالم ا8)
 7464 قم  224ش6( اله ا  البن  كان 9)
 1056 قم  238ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 10)
 158 قم  34ش1( ال،عفاء والمت ونون للنسا أ 11)
 303 قم  255ش1( ال،عفاء الكبي  للع يلأ 12)
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نما هو وهذم منذ   َوهذو عنذمي ال كذأه  وليه ممن يظن ك  هن   يتعمم فأ كاب ال واية إسناما هو متنًا وا 
 .(1)ك "
و ن  ابن عمي مهااًل على وهم  سان بن إب اهيم ف ال:"إن   سذما مذن هبذأ سذفيان ط  ذف بذن هبذأ     
   عن هبأ سعيم الطم ي  ميت:"مفتا  الصال  الو،وء" ف م ت ك  م   عن هبأ سفيان ولم يسذم  ن،

ه ا وهم من هبأ عم   قال ابن صاعم: هنا سعيم بن مس وق  ف ال: وم   ظن هن   هبو سفيان الهو ي 
الذذوهم فيذذ  مذذن  سذذان فذذين   كذذان بذذن هذذالل  ذذم ت كذذ  عذذن  وقذذال ابذذن عذذمي: ال و،ذذأ علذذى  سذذان 

 .(2)سان مه  ال و،أ و م ت ك  العيحأ عن  سان ف ال:عن هبأ سفيان على الصواب 
 .(3)صموق يططئ  وقال ابن    :     
نمذذذا هن    (4)وهبذذو ماوم ومسذذلم   وى لذذ  اْلُبَطذذاِ ّي  الذذ اوي صذذموق  سذذن ال ذذميت  :قللال الباحللث     

سذك    ي يى بن سعيم هبذأ  يذان   واية  سان بن إب اهيم لها متاكعة ص ي ة  واها مسلم من ط  ق
وقم قال ال افظ ابن     فأ"م ممة الفتي ":لذ   وب ل  ينتفأ عن  الوهم فأ ه ا ال واية  فأ التط  ج 

 .(5)فأ الص يي ه اميت يسي   توكا عليها
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

))))) ))))) 
ِ الَمِتذذذي»َوِفذذذأ َ ذذذِميٍت آَطذذذَ        ن ِمذذذَن «:نَوُهذذذَو َ ْبذذذ  َّللا  َهْي ُنذذذوُ  ُهذذذَماا. َوِقيذذذَ  َعْهذذذما وهَماُنذذذ  ال ذذذِ ي ُيذذذؤمِّ

 .(6)اْلَعَ اِب. والَ ْب : الَعْهم والِميَهاق
 (188الحديث رقم )

 قال ارمام الت م ي   م  هللا:     
َهَنا ُ َسْيُن ْبذُن َعِلذأٍّ الُ ْعِفذأُّ  َقذ      َهَنا َعْبُم ْبُن ُ َمْيٍم َقاَل:َ م  اَل: َسذِمْعُ  َ ْمذَ َ  ال    ذاَ   َعذْن َهِبذأ "َ م 

ُه الُمْطتَذاِ  الط ذذاِ أِّ  َعذذْن اْبذذِن َهِطذذأ الَ ذاِ ِت اَرْعذذَوِ   َعذذْن الَ ذذاِ ِت  َقذذاَل: َمذَ ْ ُ  ِفذذأ الَمْسذذِ ِم َفذذِيَ ا الن ذذا
ِمِنيَن  َهاَل تَذَ ى َهن  الن ذاَه َقذْم َطاُ،ذوا َيُطوُ،وَن ِفأ اَرَ اِميذِت َفذَمَطْلُ  َعَلذى َعِلذأٍّ  َفُ ْلذُ : َيذا َهِميذَ  الُمذؤْ 

ِ َصذل ى َّللا ُ  ذأ َقذْم َسذِمْعُ  َ ُسذوَل َّللا  َعَلْيذِ  َوَسذل َم ِفأ اَرَ اِميِت  َقاَل: َوَقْم َفَعُلوَهاا ُقْلُ : َنَعْم. َقاَل: َهَمذا ِإنِّ
ِ ِفيذذِ  َنَكذذُأ َمذذا َفُ ْلذذُ : َمذذا ا« . َهاَل ِإن َهذذا َسذذَتُكوُن ِفْتَنذذةٌ »َيُ ذذوُل:  ِا َقذذاَل: " ِنتَذذاُب َّللا  لَمْطذذَ ُج ِمْنَهذذا َيذذا َ ُسذذوَل َّللا 

                                                 

 501 قم  261ش3( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 1)
 447 قم  246ش2الته يب البن     ( ته يب 2)
 1134 قم  157ش1( ت   ب الته يب البن     3)
 1185 قم  12ش6( ته يب الكمال للم ي 4)
 336ش1( فتي الكا ي البن     5)
 332ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  6)
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َصَمُ  َّللا ُ  َوَمْن َقْبَلُكْم َوَطَبُ  َما َكْعَمُنْم  َوُ ْنُم َما َبْيَنُنْم  َوُهَو الَفْصُ  َلْيَه ِكالَهْ ِل  َمْن َتَ َنُ  ِمْن َ ك اٍ  قَ 
ذَ اُف الُمْسذذَتِ يُم  اْبَتَغذى الُهذَمى ِفذأ َغْيذذ ِ  ْنُ  الَ ِنذذيُم  َوُهذَو الصِّ ِ الَمِتذيُن  َوُهذَو الذ ِّ ِا َهَ،ذل ُ  َّللا ُ  َوُهذَو َ ْبذذُ  َّللا 

ِ  الذ  مِّ  ُق َعَلذى َنْهذ َ ُهَو ال ِ ي اَل َتِ  ذُغ ِكذِ  اَرْهذَواُء  َواَل َتْلتَذِكُه ِكذِ  ارَْلِسذَنُة  َواَل َيْحذَكُا ِمْنذُ  الُعَلَمذاُء َواَل َيْطَلذ
َ ًكذا َيْهذِمي ِإَلذى َواَل َتْنَ ِ،أ َعَ اِ ُكُ   ُهذَو ال ذِ ي َلذْم َتْنتَذِ  الِ ذنُّ ِإْ  َسذِمَعْتُ  َ ت ذى َقذاُلوا: ِِإن ذا َسذِمْعَنا ُقْ آًنذا عَ 

َمَعا ِإَلْيذِ  َهذَمى ِإَلذى ِصذَ اٍف  َمْن َقاَل ِكِ  َصَمَق  َوَمْن َعِمَ  ِكِ  ُهِ َ   َوَمْن َ َنَم ِكِ  َعَمَل  َوَمنْ  (1)ال ُّْحِم{
ْسذَناُمُا َمْ ُهذوٌل  َوِفذأ »ُمْسَتِ يٍم " ُطْ َها ِإَلْيذَ  َيذا هَْعذَوُ : َهذَ ا َ ذِميٌت َغِ  ذٌب اَل َنْعِ ُفذُ  ِإال  ِمذْن َهذَ ا الَوْ ذِ  َواِ 

 .(2)«الَ اِ ِت َمَ الٌ 
 تخريج الحديث

 عن ط  ق  م   ال  ا  ك  مطتص ًا.  (3)هط    ابن هبأ حيكة من ط  ق  سين بن علأ     
  (5)والبيه ذذأ مذذن ط  ذذق حذذعيب بذذن هبذذأ هيذذوب  (4)والذذم امأ مذذن ط  ذذق م مذذم بذذن ي  ذذم ال فذذاعأ    

 عن ال سين بن علأ ال عفأ ك  كمهل . م مم ال فاعأ وحعيب بن هبأ هيوب(نالهما)
نالهمذا  (7)صذو  بذن عطذاءوالحذ  ي مذن ط  ذق من  (6)وهط    الب ا  من ط  ذق مالذ  بذن سذعيم     

 )مال  ومنصو ( عن  م   ال  ا  ك  كمهل .
 عن  م   ال  ا  ك  بلفظ مت ا ب.  (8)والم و ي من ط  ق ي يى بن آمم    
نالهما من ط  ق َعْمُ و ْبُن َواِقٍم  َعْن ُيذوُنَه ْبذِن  (10)وهبو نعيم االصبهانأ  (9)وهط    الطب انأ    

 َعْن َهِبأ ِإْمِ  َه اْلَطْواَلِنأِّ  َعْن ُمَعاِ  ْبِن َ َبٍ   بن وا. َمْيَسَ َ  ْبِن َ ْلَكٍه 
 دراسة رجال اإلسناد

 
 

                                                 

 2( سو   ال ن آية:1)
 2306 قم  172ش5َكاُب َما َ اَء ِفأ َفْ،ِ  الُ ْ آِن ( سنن الت م ي   ف،ا   ال  ان عن  سول هللا 2)
 30007 قم  125ش6( مصنف ابن هبأ حيكة 3)
 3374 قم  2038ش4( سنن الما مأ   ف،ا   ال  آن َكاُب: َفْ،ِ  َمْن َقَ َه اْلُ ْ آَن 4)
 1788 قم  335ش3( حعب اريمان للبيه أ 5)
 836 قم  71ش3( مسنم الب ا  6)
 461 قم  120ش1الأ للح  ي ( ت تيب ارم7)
 173ش1( مطتص  قيام اللي  للم و ي 8)
 160 قم  84ش20( المع م الكبي  للطب انأ 9)
 253ش5(  لية ارولياء ربأ نعيم ارصبهانأ 10)
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وقي   هذ 156ما  سنة  َهُبو عما   الكوفأ الت ْيِمّأ  اْلَ اِ ئ (1)حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات-     
 هذ.158
 .(4) ا و ن ا ابن  كان فأ اله  (3)والع لأ  (2)وه   ابن معين     
 ومال إلى التوسط في :    
والسذذا أ قال:"صذذموق سذذأء ال فذذظ لذذيه كمذذت ن   (6)والنسذذا أ قذذال:"ليه كذذ  كذذأه" (5)ابذذن سذذعم-    

فذذذأ ال ذذذميت وقذذذم  مذذذ   ماعذذذة مذذذن ههذذذ  ال ذذذميت فذذذأ ال ذذذ اء  وهكطذذذ  كع،ذذذهم الصذذذال  كاطتيذذذا ا مذذذن 
 .(8)وابن     قال:"صموق  اهم  بما وهم"  (7)ال  اء "
نمذذا عاكذذ  كعذذض العلمذذاء كسذذبب ق اءتذذ   الذذ ا ي فذذأ الذذ اوي هن ذذ  ه ذذة  :الباحللث قللال      ولكذذن ابذذن  وا 

قال:"نان إمامًا   ة ه ة هبتذًا ِ َ،ذًأ قيمذًا كنتذاب هللا كصذي ًا كذالف ا ض  ال   ي مافا عن  وعن ق اءت  
إلذذذذذذى هن -يذذذذذذ ...عا فذذذذذذا كالع بيذذذذذذة  افظذذذذذذًا لل ذذذذذذميت عابذذذذذذمًا طاحذذذذذذعًا  اهذذذذذذمًا و عذذذذذذًا قانتذذذذذذًا هلل عذذذذذذميم النظ

مامًا  ن  عن عبم هللا بن إم  ذه وه مذم بذن  نبذ  مذن ن اهذة قذ اء   مذ   فذين  لذ  م مذول  قال:"...وا 
 .(9)"على ق اء  من سما من  ناقاًل عن  م   وما آفة ارطكا  إال  واتها

 من السامسة.   ِقيَ : اسم  سعم َأُبو المختار الطائي، كوفي-     
 .(10)نأ: ال يع فقال علأ اْبن الممي     
 .(11)َوَقال َهُبو ُ ْ َعة: ال هع ف      
 .(12) وى ل  التِّْ ِمِ ّي  والن سا أ فأ "مسنم علأ"  ميها وا مًا      

                                                 

ا َمذاَ  ( قال ابن  كان:" َناَن من ُعَلَماء ههذ  َ َمانذ  كذال  اءا  َوَنذاَن مذن ِطَيذا  عكذام هللا عَكذاَم  وف،ذال وو عذا ونسذن1)
ْ ذذ  مذذن اْلُكوَفذذة ِإَلذذى  لذذوان و  لذذب مذذن  لذذوان اْلُ ذذْبن وال ذذو  ِإَلذذى  سذذنة ِسذذّ  َوطمسذذين َوِماَ ذذة ك لذذوان َوَنذذاَن ي لذذب ال  

  7484 قم  228ش6اْلُكوَفة".اله ا  
 1501 قم  316ش7( ته يب الكمال للم ي 2)
 332 قم  133ش1( اله ا  للع لأ 3)
 7484 قم  228ش6( اله ا  البن  كان 4)
 2688 قم  353ش6( الطك ا  الكب ى البن سعم 5)
 1501 قم  316ش7( ته يب الكمال للم ي 6)
 37 قم  28ش3( ته يب الته يب البن     7)
 1518 قم  173ش1( ت   ب الته يب البن     8)
 1130 قم  263ش1( غاية النهاية البن ال   ي 9)
 7610 قم  267ش34( ته يب الكمال للم ي 10)
 2233 قم  443ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 11)
 7610 قم  267ش34( ته يب الكمال للم ي 12)
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وقذذذذذذذذال ابذذذذذذذذن   ذذذذذذذذ  فذذذذذذذذأ   (1)وقذذذذذذذذال ال هبأ:" ميهذذذذذذذذ  فذذذذذذذذأ ف،ذذذذذذذذا   ال ذذذذذذذذ آن الع  ذذذذذذذذ  مننذذذذذذذذ "     
 .(2)الت   ب:"م هول"

 .ال اوي م هول قال الكا ت:     
 من السامسة. بن أخي الحارث اأَلعور،ا-      
 .(3)ال يم ى من هو"قال ال هبأ:"     
 .(4)"م هول":وقال ابن         
 ال اوي م هول. قال الكا ت:     
 من الهانية.  الحارث بن َعبد ّللاَِّ اأَلعور الهمداني الخاَرفي َأُبو زهير الكوفي-     
 م ما على ت،عيف . قال الكا ت:     
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-    

 الحكم على إسناد الحديث
و ابذذن  لو ذذوم هكهذذ  مذذن  او ،ذذعيف  وهذذم َهُبذذو المطتذذا  الطذذا أ  إسذذنام ال ذذميت ،ذذعيف  ذذمًا؛     

ِ اَرعو   هطأ ال ا ت اَرعو   نما هن الحاهم لل ميت من ط  ق معا  بن  بذ   وال ا ت بن َعبم َّللا 
  (6)ارلكذذانأو   (5)الهيهمذذأ ُن َواِقذذٍم  وممذذن ،ذذعف ال ذذميت مذذن العلمذذاء:فيذذ   او متذذ و  وهذذو َعْمذذُ و ْبذذ

 .(7)و سين سليم هسم الما انأ
))))) ))))) 

َنذذاَن ِمذذْن َعذذاَمِ  « الل ُهذذم  ِإن  ُفذذالَن اْبذذَن ُفذذاَلٍن ِفذذأ ِ ّمتذذ  وَ ْبذذ  ِ ذذَوا  »َوِمْنذذُ  َ ذذِميُت ُمَعذذاِء اْلِ َنذذاَ ِ       
َكْعُ،ها َكْعً،ا  فناَن ال ُ   ِإَ ا َهَ اَم َسَف ا َهَطذَ  َعْهذما ِمذْن َسذّيم ُنذ ِّ َقبيلذة َفيذأَمُن ِكذِ  َمذا  اْلَعَ ِب َهْن ُيِطيفَ 

ِو ًا َماَم ِفذذذأ ُ ذذذُمومها َ ت ذذذى َيْنَتِهذذذَأ ِإَلذذذى اْرُْطذذذَ ى َفَيْأُطذذذُ  ِمْهذذذ  َ ِلذذذَ   َفَهذذذَ ا َ ْبذذذُ  الِ ذذذَواِ : َهْي َمذذذا َماَم ُمَ ذذذا
 .(8)َو ِمَن ارَ ا  : ارماِن والنُّْص  هْ َ،   َهْو هُ 

 (189الحديث رقم )
                                                 

 10585 قم  571ش4( مي ان االعتمال لل هبأ 1)
 8348 قم  671ش1( ت   ب الته يب البن     2)
 10851 قم  538ش4( مي ان االعتمال لل هبأ 3)
 8432 قم  704ش1( ت   ب الته يب البن     4)
 11664 قم  165ش7م ما ال وا م ومنكا الفوا م للهيهمأ  (5)
 14 قم  343ش1( ،عيف سنن الت م ي لأللكانأ 6)
 3374 قم  2038ش4( سنن الما مأ   ف،ا   ال  آن َكاُب: َفْ،ِ  َمْن َقَ َه اْلُ ْ آَن 7)
  332ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  8)
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 قال ارمام هبو ماوم   م  هللا:     
َهَنا ِإْبذذَ اِهيُم ْبذذُن ُموَسذذ      َهَنا اْلَوِليذذُم    وَ ذذم  َمْحذذِ أُّ  َ ذذم  َهَنا َعْبذذُم الذذ  ْ َمِن ْبذذُن ِإْبذذَ اِهيَم المِّ ى الذذ  اِ يُّ  "َ ذذم 

َهَنا َمْ َواُن ْبذُن َ َنذاٍ   َعذْن ُيذوُنَه ْبذِن َمْيَسذَ َ  ْبذِن َ ْلذَكٍه   -َوَ ِميُت َعْبِم ال  ْ َمِن َهَتمُّ  -ِليُم َهْطَبَ َنا اْلوَ  َ م 
ِ َصذذذل ى هللُا َعَلْيذذذِ  َوَسذذذل َم َعَلذذذى َ ُ ذذذٍ  ِمذذذَن اْلُمْسذذذ يَن  ِلمِ َعذذذْن َواِهَلذذذَة ْبذذذِن اْرَْسذذذَ ِا  َقذذذاَل: َصذذذل ى ِبَنذذذا َ ُسذذذوُل َّللا 

ِتَ   َفِ ِ  ِفْتَنَة اْلَ ْب ِ  ِتذَ  َوَ ْبذِ   -َفَسِمْعُتُ  َيُ وُل:"الل ُهم  ِإن  ُفاَلَن ْبَن ُفاَلٍن ِفأ ِ م  َقذاَل َعْبذُم الذ  ْ َمِن: ِمذْن ِ م 
َ ْمذِم  الل ُهذم  َفذاْغِفْ  َلذُ  َواْ َ ْمذُ  ِإن ذَ  َوَعَ اِب الن اِ   َوَهْنذَ  هَْهذُ  اْلَوَفذاِء َوالْ  -  َفِ ِ  ِمْن ِفْتَنِة اْلَ ْبِ  (1)ِ َواِ  َ 

 .(2)َهْنَ  اْلَغُفوُ  ال  ِ يُم "  َقاَل َعْبُم ال  ْ َمِن: َعْن َمْ َواَن ْبِن َ َنا ٍ 
 تخريج الحديث

وابذن   (4)وه مم من ط  ق علذأ بذن ك ذ   (3)هط    ابن ما   من ط  ق عبم ال  من الممح أ     
علذأ بذن ك   عمذ و  هالهذتهم )عبذم الذ  من الممحذ أ   (5)مذ و بذن عهمذان ال  حذأ كان من ط  ذق ع

 ابن عهمان ال  حأ( عن الوليم بن مسلم ك  بلفظ مت ا ب.
وسليمان بن ه مذم  هالهذتهم  وهحام بن عما   من ط  ق علأ بن الممينأ  (6)وهط    الطب انأ     

 من ط  ق الوليم من مسلم ك  بلفظ مت ا ب.
 ال اإلسناددراسة رج

 .(7)هبو العكاه الممح أ.سك   ت  مت   الوليد بن مسلم القرشي موالهم-     
 :الخالصة فيه أنَّه ثقة مدلس، إال أنَّه صرح بالسماع من مروان بن جناح.قال الباحث     
 من السامسة.  مروان بن جناح اأُلَمِوي الدمشقي-     

 
 
 
 

                                                 

 ا ال ملذذة لذذيه مو ذذوم  فذذأ ال ذذميت المسذذنم إنما مو ذذوم  فذذأ ال ذذميت المعلذذق الذذ ي  واا عبذذم هذذ ( َ ْبذذِ  ِ ذذَواِ َ ":1)
 ال  من بن إب اهيم .

َعاِء ِلْلَميِِّ  2)  3202 قم  211ش3( سنن هبأ ماوم   ال نا   َكاُب المُّ
اَلِ  عَ 3) َعاِء ِفأ الص   1433 قم  480ش1َلى اْلِ َناَ  ِ ( سنن ابن ما     ما  اء فأ ال نا   َكاُب َما َ اَء ِفأ المُّ
 16018 قم  333ش25( مسنم ه مم 4)
 3074 قم  343ش7( ص يي ابن  كان 5)
 214 قم  83ش22( المع م الكبي  للطب انأ 6)
 (45( فأ  ميت  قم )7)
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و نذذذ ا ابذذذن  كذذذان فذذذأ   (2)سذذذين ْبذذذن علذذذأ ال ذذذافظ النيسذذذابو ي وهبذذذو علذذذأ ال   (1)وه ذذذ  هبذذذو ماوم     
 .(4)وقال ال هبأ:"ه ة"  (3)اله ا 
اَ ُقْطِنأُّ        :"ال كأه ِكِ ". (6)وابن      (5)َوَقال الم 
هذو ه ذب إلذأ  مذن هطيذ   و  ْبذن  نا  وهمذا حذيطان ينتذب  ذميههما وال ي ذتج  َوَقال هبذو  ذاتم:     
 .(7)بهما
 ال اوي ه ة. :كا تقال ال     
نان ينسب إلى  ّما  وي ال ارس ا ل ب  واسم  عبذم َّللا  هسذلم قبذ    واثلة بن األسقع بن كعب-     

ومذذا  فذذأ  تبذذو   وحذذهمها نان مذذن ههذذ  الّصذذفة  هذذم نذذ ل الّحام حذذهم فذذتي ممحذذق و مذذص وغي همذذا 
 .(8)كةطالفة عبم المل  سنة هالت وهمانين  وهو آط  من ما  بممحق من الّص ا

 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     
 الحكم على إسناد الحديث

 رن  ميا  وات  من اله ا . إسنام ال ميت ص يي؛     
))))) ))))) 

َعاِء       ذذِميمِ »َوِفذذأ َ ذذِميِت الذذمُّ ُهوَن ِكاْلَكذذاِء  َواْلُمذذَ اُم ِكذذِ  اْلُ ذذْ آُن « َيذذا َ ا الَ ْبذذ  الح  َهِو  َهَنذذَ ا َيْ ِويذذِ  اْلُمَ ذذمِّ
ُقذوا( ِ َ ِميعذذًا َوال َتَف   ذذَبُب. َوِمْنذُ  َقْوُلذذُ  َتَعذاَلى :)َواْعَتِصذذُموا ِكَ ْبذِ  َّللا  يُن  َهِو الس  ذّم  ِرَن َهذذا  (9)الذمِّ  وَصذذَف  كالحِّ

ذَوا : الص  يِن: اله كذا  َوااِلْسذِتَ اَمُة. َقذاَل اْرَْ َهذِ يُّ ُب الَ ْيذ  ِكاْلَيذاِء  َوُهذَو ِمْن ِصَفاِ  الِ َكال. والّحّمُ  ِفذأ الذمِّ
 .(10)اْلُ و ُ . ُيَ اُل َ ْول وَ ْي  كمْعًنى

 الحديث رقم )*(

                                                 

 5863 قم  387ش27( ته يب الكمال للم ي 1)
 5863 قم  387ش27( ته يب الكمال للم ي 2)
 11063 قم  483ش7 ( اله ا  البن  كان3)
 5363 قم  253ش2( الكاحف لل هبأ 4)
 515 قم  68ش1( سؤاال  الب قانأ للما قطنأ 5)
  6566 قم  525ش1( ت   ب الته يب البن     6)
 1250 قم  274ش8( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 7)
 462ش6( ارصاكة فأ تميي  الص اكة البن     انظ  8)
 103( سو   آل عم ان آية:9)
 332ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  10)
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 .(1)الحديث سبقت دراسته     
))))) ))))) 

هي « َهَنا َ ُ   ِمْسنين َقِم اْنَ َطَعْ  ِبذَأ الِ َكذال ِفذأ َسذَفِ ي »َوِمْنُ  َ ِميُت اْرَْقَ ِ  َواْرَْبَ ِص َواْرَْعَمى      
َبب  .(2)ارسكاب  من الَ ْب : الس 

 (191الحديث رقم )
 قال ارمام مسلم   م  هللا:     
هَ       َهَنا ِإْسذذَ اُق ْبذذُن َعْبذذِم هللِا ْبذذِن َهِبذذأ َطْلَ ذذَة  َ ذذم  ذذاٌم  َ ذذم  َهَنا َهم  وَخ  َ ذذم  َهَنا َحذذْيَكاُن ْبذذُن َفذذ ُّ ِنأ َعْبذذُم "َ ذذم 

َهُ   َهن ُ  َسِمَا الن ِبأ  َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم  َيُ ذوُل:"ِإن  َهاَلهَذًة ِفذأْبُن َهِبأ َعْم َ اال  ْ َمِن   َ   َهن  َهَكا ُهَ ْ َ َ  َ م 
ها مطوال إلى  مي َبِنأ ِإْسَ اِ يَ : َهْبَ َص  َوَهْقَ َ   َوهَْعَمى  َفَأَ اَم هللُا َهْن َيْبَتِلَيُهْم  َفَكَعَت ِإَلْيِهْم َمَلًكا ...و ن 

َكذاُل ِفذأ هن قال"... ُهم  ِإن ُ  َهَتى اْرَْبَ َص ِفذأ ُصذوَ ِتِ  َوَهْيَ ِتذِ   َفَ ذاَل: َ ُ ذٌ  ِمْسذِنيٌن  َقذِم اْنَ َطَعذْ  ِبذَأ اْل ِ 
 .(3)َسَفِ ي  َفاَل َكاَلَ  ِلأ اْلَيْوَم ِإال  ِكاهلِل ُهم  ِكَ  ...ال ميت"

 تخريج الحديث
 عن همام ك  بلفظ مت ا ب.  (4)ي من ط  ق عم و بن عاصمهط    البطا       

 دراسة رجال اإلسناد
 .(5).سك   ت  مت شيبان بن فروخ أبي شيبة الحبطي-     
وال اويذذة لذذ  لعلهذذا مذذن كذذاب االنت ذذاء مذذن  الطالصذذة فذذأ الذذ اوي هن ذذ  صذذموق يهذذم  :قللال الباحللث     

 فينتفأ عن  الوهم.  همام  عم و بن عاصم وهو ه ةة عن نما هن   تاكع  فأ ال اوي م ويات  ه ومها 
 .(6)َهم اُم بُن َيْ َيى بِن ِمْيَناٍ  الَعْوِ يُّ الُمَ لِِّمأُّ َهُبو َكْنٍ .سك   ت  مت -     
نمذا هن  ال ذميت   ة يهذم  وهي إنسذان معصذوم مذن الذوهمالطالصة فأ ال اوي هنذ  ه ذ :قال الكا ت     

 ي ومسلم نما سبق فأ التط  ج فا تمال الوهم عن  هكعم .وهللا هعلم.لل اوي مو وم عنم البطا  
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

))))) ))))) 

                                                 

 (35( فأ  ميت  قم )1)
 333ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن االهي  2)
 2364 قم  2275ش4( ص يي مسلم   ال هم وال قا ق 3)
 3464 قم  171ش4ِنأ ِإْسَ اِ يَ  ( ص يي البطا ي   ه اميت ارنبياء َ ِميُت َهْبَ َص  َوهَْعَمى  َوَهْقَ َ  ِفأ بَ 4)
 (40( فأ  ميت  قم )5)
 (135( فأ  ميت  قم )6)
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« َهَتْيُتَ  ِمْن َ َبَلْأ َطّيئ َما َت ْنُ  ِمْن َ ْبذ  إال  َوَقْعذ  عليذ »)ه( َوِفأ َ ِميِت ُع و  ْبِن ُمَ، ِّه      
ْطم ِمْنُ   وَ ْمُع  ِ َكال. َوِقيَ : اِلَ كال ِفأ ال  م  نالِ َكذال ِفذأ الَ ْب : المْسَتطي  ِمَن ال  ْم  . َوِقيَ : ال، 

 .(1)َغْيِ  ال  ْم ِ 
 (191الحديث رقم )

 قال ارمام هبو ماوم   م  هللا:     
مٌ       َهَنا ُمَسذذم  َهَنا َيْ َيذذى(2)"َ ذذم  َهَنا َعذذاِم ٌ (4)  َعذذْن ِإْسذذَماِعي َ (3)  َ ذذم    َهْطَبَ ِنذذأ ُعذذْ َوُ  ْبذذُن ُمَ،ذذ ٍِّه (5)  َ ذذم 

ِ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسذل َم ِكذاْلَمْوِقِف َيْعِنذأ ِبَ ْمذاٍ  ِ  (6)الط اِ أُّ  َقاَل: َهَتْيُ  َ ُسوَل َّللا  ُقْلذُ : ِ ْ ذُ  َيذا َ ُسذوَل َّللا 
ا ِمْن َ َبِ  َطيٍِّئ َهْكَلْلُ  َمِطي ِتأ َوَهْتَعْبُ  َنْفِسأ َوَّللا ِ   َما َتَ ْنُ  ِمْن َ ْبٍ  ِإال  َوَقْفُ  َعَلْيِ  َفَهْ  ِلذأ ِمذْن َ ذجٍّ

ِ َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم:  ذاَلَ   َوَهتَذى َعَ َفذاَ   َقْبذَ  َ ِلذَ  َلذْياًل َهْو »َفَ اَل َ ُسذوُل َّللا  َمذْن َهْمَ َ  َمَعَنذا َهذِ ِا الص 
ُ   وَ   .(7)«َقَ،ى َتَفَه ُ َنَهاً ا  َفَ ْم َتم  َ  ُّ

 تخريج الحديث
ْسَماِعيَ  ْبِن َهِبأ َطاِلٍم  َوَ َنِ   ا ْبِن َهِبأ َ اِ َمَ        .(8)هط    الت م ي من ط  ق َماُوَم ْبِن َهِبأ ِهْنٍم  َواِ 
 . عن ِإْسَماِعيُ  ْبُن َهِبأ َطاِلمٍ  (9)وابن ما   من ط  ق َوِنياٌ     
نالهمذذا مذذن ط  ذذق إسذذماعي  اْبذذِن َهِبذذأ َطاِلذذٍم  َوَ َنِ   ذذا ْبذذُن َهِبذذأ  (11)ط  مذذةوابذذن   (10)وهط  ذذ  ه مذذم    
  (12)والما مأ  َ اِ َم َ 

                                                 

 333ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  1)
 6538 قم  528ش1( مسمم بن مس هم بن مس ب  ارسمي .ت   ب الته يب البن     2)
 7557م  ق 531ش1( ي يى بن سعيم بن ف وخ.ت   ب الته يب البن     3)
 438 قم  107ش1( إسماعي  بن هبأ طالم ار مسأ موالهم الب لأ.ت   ب الته يب البن     4)
 3032 قم  287ش1( عام  بن ح ا ي  الحعبأ.ت   ب الته يب البن     5)
سذنان هانيذ : اسذم للم ملفذة؛ سذّمي  بذ ل  لل مذا بذين صذالتى المغذ ب والعحذاء فيهذا. مع ذم مذ (  ما:6) ا كفتي هّولذ  وا 

 332ش2استع م من هسماء الكالم والموا،ا ربأ عبيم االنملسأ 
 "الت َفذُت":َوُهَو َمذا َيْفَعُلذُ  الُمْ ذ م ِكذاْلَ جِّ ِإَ ا 1350 قذم  136ش2( سنن هبأ ماوم   المناس  َكذاُب َمذْن َلذْم ُيذْمِ ْ  َعَ َفذَة 7)

ِكذذِط  و  ذذاِ ِب َواْرَْظَفذذاِ   وَنْتذذف اْرِ َ ن والوَسذذخ مْطل ذذا. وال ُ ذذ  َ ذذ    َنَ ذذّصِ الح  ذذَعت والذذم   ْلذذق اْلَعاَنذذِة. َوِقيذذَ  ُهذذَو إْ هذذاب الح 
 131ش1َتِفٌت.النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  

 831  قم 223ش3( سنن الت م ي   ال ج عن  سول هللا َكاُب َما َ اَء ِفيَمْن َهْمَ َ  اِرَماَم ِبَ ْمٍا َفَ ْم َهْمَ َ  الَ ج  8)
 3016 قم  1004ش2( سنن ابن ما     المناس  كاب من هتى ع ف  قب  الف   9)
 16208 قم  142ش26( مسنم ه مم 10)
 2820 قم  255ش4( ص يي ابن ط  مة 11)
 1330 قم  1201ش2( سنن الما مأ   المناس  كاب ما يتم ال ج 12)
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 من ط  ق ِإْسَماِعيُ  ْبُن َهِبأ َطاِلٍم . (1)والبيه أ
ْسذذَماِعيَ  ْبذذِن َهِبذذأ َطاِلذذٍم  َوَ َنِ   ذذا ْبذذِن َهِبذذأ  َ  هالهذذتهم     مذذن ط  ذذق عذذام   اِ ذذَمَ  ()َماُوَم ْبذذِن َهِبذذأ ِهْنذذٍم  َواِ 

 عن ع و  بن م، ه ك  كألفاظ مت ا بة.  الحعبأ 
 دراسة رجال اإلسناد

 رجال اإلسناد كلهم ثقات.-     
 الحكم على إسناد الحديث

  (2)الت مذذذذذ ي وقذذذذذم صذذذذذ    مذذذذذن العلمذذذذذاء: رن  ميذذذذذا  واتذذذذذ  ه ذذذذذا   إسذذذذذنام ال ذذذذذميت صذذذذذ يي؛     
 .(4)حعيب ار نؤوف  (3)وارلكانأ

) ))))))))) 
 .(5)َهْي َطِ  َ هم ال ِ ي َيْسُلُكون  ِفأ ال  م « َوَ َعَ  َ ْب  الُمَحا  َبْيَن َيَمْي »َوِمْنُ  اْلَ ِميُت     

 (192الحديث رقم )
 قال ارمام مسلم   م  هللا:     
ْسَ اُق ْبُن ِإْبذَ اِهيَم  َ مِ       َهَنا َهُبو َكْنِ  ْبُن َهِبأ َحْيَكَة  َواِ  َهَنا َ ذاِتُم "َ م  يًعذا َعذْن َ ذاِتٍم  َقذاَل َهُبذو َكْنذٍ : َ ذم 

 ... و نذ  اْبُن ِإْسَماِعيَ  اْلَمَمِنأُّ  َعْن َ ْعَفِ  ْبِن ُمَ م ٍم  َعذْن َهِبيذِ   َقذاَل: َمَطْلَنذا َعَلذى َ ذاِبِ  ْبذِن َعْبذِم هللاِ 
ُسذوُل هللِا َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم  َ ت ذى  ميها مطواًل عن   ة النبأ صلى هللا علي  وسلم... هُذم  َ ِنذَب  َ 

َطَ اِ   َوَ َعَ  َ ْبَ  اْلُمَحاِ  َبْيَن َيَمْيِ   َوا ْسَتْ َبَ  اْلِ ْبَلذَة  َهَتى اْلَمْوِقَف  َفَ َعَ  َكْطَن َناَقِتِ  اْلَ ْصَواِء ِإَلى الص 
ْمُه  َوَ هَ  ْفَ ُ  َقِلياًل  َ ت ى َغاَب اْلُ ْ ُص...ال ميت"َفَلْم َيَ ْل َواِقًفا َ ت ى َغَ َبِ  الح   .(6)َبِ  الصُّ

 تخريج الحديث 
 ال ميت به ا اللفظ انف م بيط ا   مسلم مون البطا ي.     

 دراسة رجال اإلسناد
للِد بللن علللي بللن الحسللين الهاشللمي-      ِ المذذمنأ الصذذامق   جعفللر بللن ُمَحمَّ مذذا  سذذنة  َهُبذذو َعْبذذم َّللا 
 هذ.148

                                                 

 10334 قم  375ش7( مع فة السنن واآلها  للبيه أ 1)
 831 قم  223ش3 م ي   ال ج عن  سول هللا َكاُب َما َ اَء ِفيَمْن َهْمَ َ  اِرَماَم ِبَ ْمٍا َفَ ْم َهْمَ َ  الَ ج  ( سنن الت2)
 1066 قم  253ش4( إ واء الغلي  لأللكانأ 3)
 16208 قم  142ش26( مسنم ه مم 4)
 333ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  5)
ِة الن ِبأِّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم ( ص يي مسلم   ا6)  1218 قم  886ش2ل ج َكاُب َ   
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 .(4)و ن ا ابن  كان فأ اله ا   (3)والنسا أ  (2) اتم هبأ وابن  (1)معين ابن وّه       
 وقم توسط في  كعض العلماء:    
 .(5)ن وًكا" نان ما":ال طان ي يى قال    
وقال ي يى بن معين:"نن  ال هسأل َيْ يى ْبن َسِعيم َعن  ميهذ ا ف ذال: اَل تسذألنأ عذن َ ْعَفذ  ْبذن     

 هي  ميت  اب  فأ ال ج.– (6)إْن َناَن ي فظ ف ميت َهِبيِ  المسنم ال ه  ما َفَ اَل لأ:  :ُمَ مم قل
 .(7)مست يم" ف ميه  اله ا  عن   مت إ ا مأموًنا  صموًقا وقال السا أ:"نان    
 .(8)وقال ابن    :"صموق"    
ع  هكذا   عذة وسذ   عذن  عفذ  ْبذن قال َعْبم ال  ْ َمِن ْبن َهبأ  اتم: سم  و فا من قم ا هبو   عة     

 .(9)ُمَ م م َعن َهِبيِ   وسهي  َعن َهِبيِ   والعالء َعن َهِبيِ : هيها هصيا قال: ال ي  ن  عف  إلى هؤالء"
 ه ا وقم مال إلى ت،عيف  كعض العلماء:-     
 .(10)قال مصعب بن عبم هللا: نان مال  ال ي وى عن  عف   تى ي،م  إلى ه م-     
وقال علأ بن الممينأ:"س   َيْ َيى ْبن َسِعيم عن  عف  ْبن ُمَ م م َفَ ذاَل: فذأ نفسذأ منذ  حذأء  -     

 .(11)قل : فم الما قال: م الم ه ب إلأ  من 
و وي َعن َهِبأ َكْنِ  ْبِن عياو َهن ُ  قي  َلُ  َما ِل  لم تسما من َ ْعَف  ْبن ُمَ مم وقم هم نتذ  َفَ ذاَل:      

 .(12)ما يت مت ك  من ار اميت هحياء سمعت  َقاَل:اَل ولكنها  واية  و ناها َعن آكا ناسألناا َعن 
وقال ابن سعم:"نان نهي  ال ميت وال ي تج ك  ويست،عف س   م   سمع  ه ا ار اميت من -     

 . (13)إنما و متها فأ نتك " نعم وس   م   ف ال: هبي  ف ال:
                                                 

 207 قم  84ش1( تا  خ ابن معين ) واية عهمان الما مأ( 1)
 1387 قم  487ش2( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 2)
 156 قم  104ش2( ته يب الته يب البن     3)
 7033 قم  131ش6( اله ا  البن  كان 4)
 117 قم  256ش6( سي  هعالم النكالء 5)
 334 قم  357ش2( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 6)
 156 قم  104ش2( ته يب الته يب البن     7)
 350 قم  141ش1( ت   ب الته يب البن     8)
 350 قم  78ش5( ته يب الكمال للم ي 9)
 1513 قم  414ش1( مي ان االعتمال لل هبأ 10)
 350 قم  76ش5كمال للم ي ( ته يب ال11)
 334 قم  356ش2( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 12)
 156 قم  104ش2( ته يب الته يب البن     13)
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قال:"ي تمذ  هن ينذون اروالن  م ومافذا عذن م مذم بذن  عفذ  ولكن ابن     تع ب قول ابن سع     
وقعذذا عذذن ه اميذذت مطتلفذذة فذذ ن  فيمذذا سذذمع  هنذذ  سذذمع  وفيمذذا لذذم يسذذمع  هنذذ  و ذذما وهذذ ا يذذمل علذذى 

 .(1)تهبت "
هذذ ا وقذذم بذذين ابذذن  كذذان سذذبب ال،ذذعف فذذأ  وايتذذ  ف ذذال:"يْ َتج ب وايتذذ  َمذذا َنذذاَن مذذن غيذذ  ِ َواَيذذة      

تَنذا لمذا َ َهْوا َهْواَلما َعنُ  ِرَ  ن َما م ض الَ ْول ِفيِ  من م ض مذن َهِ م  ن ِفأ َ ِميت َوَلما َعنُ  َمَناِكي  َنِهيَ   َواِ 
ِفأ َ ِميه  من ِ َواَية َهْواَلما َوقم اْعتب   َ ِميه  من الهَِّ ذا  َعنذُ  مهذ  ابذن  ذ  ج َواله ذْو ي َوَمالذ  َوحذْعَكة 

م ومونهذذم َفَ َهْيذذ  َهَ اِميذت ُمْسذذَتِ يَمة َلذذْيَه ِفيَهذذا َحذْأء ُيَطذذالف َ ذذِميت اْرَْهَكذذا  َواْبذن ُعَيْيَنذذة ووهذذب بذن َطاِلذذ
َوَ َهْي  ِفأ ِ َواَية َوَلما َعنُ  َهْحَياء َلْيَه من َ ِميه  َواَل من َ ِميت َهِبيذ  َواَل مذن َ ذِميت  ذما َومذن اْلمَ ذال 

 .(2)َهن يل ق ِكِ  َما  ن  يما َغي ا"
 ومن ،عف  فهو من  هة من  وى عن .   رن ال مهو  على توهي  ال اوي ه ة  :الكا تقال      
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-    

))))) ))))) 
 .(3)هو مو،ا الّ ماء ِمَن الُعُنق« ف، ْبُت  على َ ْب  عاِت  »)ه( َوِفأ َ ِميِت َهِبأ َقَتاَمَ       

 (193الحديث رقم )
 ي   م  هللا:قال ارمام البطا       
ِ ْبذذُن َمْسذذَلَمَة  َعذذْن َماِلذذٍ   َعذذْن َيْ َيذذى ْبذذِن َسذذِعيٍم  َعذذِن اْبذذِن َهْفَلذذيَ       َهَنا َعْبذذُم َّللا  ذذٍم  (4)"َ ذذم   َعذذْن َهِبذذأ ُمَ م 

 َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم َ ِ،َأ َّللا ُ َعْنُ   َقاَل: َطَ ْ َنا َمذَا َ ُسذوِل َّللا ِ  (6)  َعْن َهِبأ َقَتاَم َ (5)َمْوَلى َهِبأ َقَتاَم َ 
ذذا الَتَ ْيَنذذا َناَنذذْ  ِلْلُمْسذذِلِميَن َ ْوَلذذٌة  َفَ َهْيذذُ  َ ُ ذذاًل ِمذذَن الُمْحذذِ ِنيَن َعذذاَل َ ُ ذذاًل ِمذذ َن الُمْسذذِلِميَن  َعذذاَم ُ َنذذْيٍن  َفَلم 

ذذْيفِ  َعَلذذى َ ْبذذِ  َعاِتِ ذذِ   َفَأْقَبذذَ  َعَلذذأ  َفَ،ذذم ِنأ َ،ذذم ًة  َفاْسذذَتَمْ ُ  َ ت ذذى َهَتْيتُذذُ  ِمذذْن َوَ اِ ذذِ  َ ت ذذى َ،ذذَ ْبُتُ  ِكالس 
اُل الن ذاِها َوَ ْمُ  ِمْنَها ِ  َي الَمْوِ   ُهم  َهْمَ َنُ  الَمْوُ   َفَأْ َسَلِنأ  َفَلِ ْ ُ  ُعَمَ  ْبَن الَطط ذاِب َفُ ْلذُ : َمذا َكذ

ِ  ُهم  ِإن  الن اَه َ َ ُعوا   َمذْن َقتَذَ  َقِتذياًل َلذُ  َعَلْيذِ  »َوَ َلَه الن ِبأُّ َصل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم َفَ ذاَل: َقاَل: َهْمُ  َّللا 
َنذٌة َفَلذُ  »  َفُ ْمذُ  َفُ ْلذُ : َمذْن َيْحذَهُم ِلذأ  هُذم  َ َلْسذُ   هُذم  َقذاَل: « َبيَِّنٌة َفَلُ  َسذَلُك ُ  َمذْن َقتَذَ  َقِتذياًل َلذُ  َعَلْيذِ  َبيِّ

                                                 

 156 قم  104ش2( ته يب الته يب البن      1)
 7033 قم  131ش6( اله ا  البن  كان 2)
 333ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  3)
 4360 قم  416ش1نهي  بن هفلي الممنأ.ت   ب الته يب البن     ( عم  بن 4)
 7074 قم  558ش1( نافا بن عكاه هبو م مم ارق   الممنأ مولى هبأ قتام .ت   ب الت   ب البن     5)
 قذذذم  666ش1( هبذذذو قتذذذام  ارنصذذذا ي هذذذو ال ذذذا ت وي ذذذال عمذذذ و هو النعمذذذان بذذذن  بعأ.ت   ذذذب التهذذذ يب البذذذن   ذذذ  6)

8311 
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ِ « َسَلُك ُ  َصذل ى هللُا   َفُ ْمُ  َفُ ْلُ : َمْن َيْحَهُم ِلأ  ُهم  َ َلْسُ   ُهم  َقاَل اله اِلَهَة ِمْهَلُ   َفُ ْمُ   َفَ اَل َ ُسوُل َّللا 
َة  َفَ اَل َ ُ ٌ : َصَمَق َيا َ سُ « َما َلَ  َيا َهَكا َقَتاَمَ ا»َعَلْيِ  َوَسل َم:  ِ  َوَسَلُكُ    َفاْقَتَصْصُ  َعَلْيِ  الِ ص  وَل َّللا 

ِ  ِإً ا اَل َيْعِمذُم ِإَلذى هَ  يُق َ ِ،ذَأ َّللا ُ َعْنذُ : اَلَهذا َّللا  ذمِّ َسذٍم ِمذْن ُهْسذِم ِعْنِمي َفَأْ ِ،ِ  َعنِّأ  َفَ اَل َهُبذو َكْنذٍ  الصِّ
ِ َوَ ُسذذوِلِ  َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم  ُيْعِطيذذَ  َسذذ ِ  ُيَ اِتذذُ  َعذذِن َّللا  َلَكُ   َفَ ذذاَل الن ِبذذأُّ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم: َّللا 

ْ َ   َفاْبَتْعذذُ  ِكذذِ  َمْطَ ًفذذا« َصذذَمقَ » ُل َمذذاٍل َتَأه ْلتُذذ ُ  (1)  َفَأْعَطذذاُا  َفِكْعذذُ  الذذمِّ ِفذذأ  (2)ِفذذأ َبِنذذأ َسذذِلَمَة  َفِين ذذُ  َرَو 
 .(3)اِرْساَلِم"

 تخريج الحديث
 عن مال  بن هنه ك  كمهل .  (4)عبم هللا بن وهبهط    مسلم من ط  ق      

 دراسة رجال اإلسناد
 رجال اإلسناد كلهم ثقات.-    

))))) ))))) 
ُيِ  ذذُم « َيْغذذُمو النذذاُه كِ َكذذاِلهم  َفذذاَل ُيذذوَ    ُ ذذ  َعذذْن َ مذذ  َيْطِطمذذ »َوِفذذأ َ ذذِميِت َقذذْيِه ْبذذِن َعاِصذذٍم      

بِ  :َ َواُا اْبذُن الِ َكال ال ِتأ ُتَحمُّ ِبَها اْرِ ُ : َهْي َيْأُطُ  ن ُّ ِإْنَساٍن َ َمال َيْطُطم  كَ ْبِلذ  وَ َتمل كذ . َقذاَل اْلَطط ذاِبأُّ
ِ يُي كِ َكالهم (5)«َيْغُمو الن اُه ِبِ ماِلهم»اْرَْعَ اِبأِّ   .(6)َوالص 

 (194الحديث رقم )
 :فأ االمب المف م قال ارمام البطا ي   م  هللا     
َهَنا اْلُمِغيَ ُ  ْبُن َسذَلَمَة َهُبذو ِهَحذاٍم اْلَمْطُ وِمذأُّ "      ِ َقاَل: َ م  َهَنا َعِلأُّ ْبُن َعْبِم َّللا  َقذاَل:  -َوَنذاَن ِهَ ذًة  -َ م 

َهِنأ اْلَ اِسذُم ْبذُن ُمَطي ذٍب  َعذِن اْلَ َسذِن اْلَكْصذِ يِّ  َعذْن َقذيْ  ْعُق ْبذُن َ ذْ ٍن َقذاَل: َ ذم  َهَنا الص  ِه ْبذِن َعاِصذٍم َ م 
ِ َصذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذل َم َفَ ذذاَل:  ذْعِميِّ َقذذاَل: َهَتْيذُ  َ ُسذذوَل َّللا    َفُ ْلذُ : َيذذا َ ُسذذوَل « َهذَ ا َسذذيُِّم هَْهذِ  اْلذذَوَب ِ »الس 

ِ  َمذذا اْلَمذذاُل ال ذذِ ي َلذذْيَه َعَلذذأ  ِفيذذِ  َتِكَعذذٌة ِمذذْن َطاِلذذٍب  َواَل ِمذذْن َ،ذذْيٍفا َفَ ذذ ِ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َّللا  اَل َ ُسذذوُل َّللا 
َي  ِنْعذذَم اْلَمذذاُل َهْ َبُعذذوَن  َواْرَْنهَذذُ  ِسذذتُّوَن  َوَوْ ذذٌ  ِرَْصذذَ اِب اْلِمِ ذذيَن ِإال  َمذذْن هَْعَطذذى اْلَكِ  َمذذَة  َوَمذذنَ »َوَسذذل َم: 

                                                 

كفذذتي المذذيم الكسذذتان ي  ذذم  ذذا ط نطذذ  منذذ  الهمذذ   فأمذذا المطذذ ف كنسذذ  المذذيم فالوعذذاء الذذ ي يطتذذ ف فيذذ   المطذذ ف:( 1)
 301ش2الهم . معالم السنن لططابأ 

معناا تملكت  ف علت  هص  مال واهلة ن  حأء هصل  وي ال تأه  ملذ  فذالن إ ا نه .معذالم السذنن لططذابأ  ( َتَأه ْلُتُ :2)
 301ش2
ِه اَرْساَلَب  ( ص يي3)  3142 قم  32ش4البطا ي   ف ض الطمه َكاُب َمْن َلْم ُيَطمِّ
 1751 قم  1370ش3( ص يي مسلم   ال هام والسي  َكاُب اْسِتْ َ اِق اْلَ اِتِ  َسَلَب اْلَ ِتيِ  4)
 ( لم هعه  على تط  ج له ا ال اوية.5)
 333ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  6)
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ذذذِميَنَة  َفَأَكذذذَ  َوَهْطَعذذذَم اْلَ ذذذاِناَ (1)اْلَغِ  ذذذَ  َ  ِ  َمذذذا َهْكذذذَ ُم َهذذذِ ِا « (3)َواْلُمْعتَذذذ    (2)  َوَنَ ذذذَ  الس    ُقْلذذذُ : َيذذذا َ ُسذذذوَل َّللا 
ُقْلذُ : هُْعِطذذأ اْلِكْنذذَ   « َنْيذذَف َتْصذَنُا ِكاْلَعِطي ذذِةا»اْرَْطذاَلِق  اَل ُيَ ذذ ُّ ِبذَواٍم َهَنذذا ِفيذِ  ِمذذْن َنْهذَ ِ  َنَعِمذذأا َفَ ذاَل: 

ذأ َرَْمذَنُي الن اَقذَة  َقذاَل: « ا(4)أ اْلَمِنيَ ذةِ َنْيذَف َتْصذَنُا ِفذ»َوهُْعِطأ الن اَب  َقاَل:  َنْيذَف َتْصذَنُا ِفذأ »َقذاَل: ِإنِّ
َقاَل: َيْغُمو الن اُه ِكِ َكاِلِهْم  َواَل ُيذوَ ُ  َ ُ ذٌ  ِمذْن َ َمذٍ  َيْطَتِطُمذُ   َفُيْمِسذُنُ  َمذا َبذَما َلذُ   َ ت ذى « ا(5)الط ُ وَقةِ 

ُا  َفَ ذالَ  َقذاَل: َمذذاِلأ  « َفَماُلذَ  َهَ ذذبُّ ِإَلْيذَ  َهْم َمذاُل َمَواِليذذَ ا»الن ِبذذأُّ َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذذل َم:  َيُنذوَن ُهذَو َيذذُ م 
 .(6)«َفِين َما َلَ  ِمْن َماِلَ  َما َهَكْلَ  َفَأْفَنْيَ   َهْو هَْعَطْيَ  َفَأْمَ،ْيَ   َوَساِ ُ ُا ِلَمَواِليَ ...»َقاَل:

 تخريج الحديث 
 (11)  والهيهمذأ(10)  وابذن نهيذ  الممحذ أ(9)  وال اكم(8)  وهبو الطاه  المطلص(7)هط    ابن حكة     

  ميعهم من ط  ق   ام بن هبأ   ام ال صاص عن ال سن الكص ي ك  بن وا "الهيهمأ مطتص ا".
 .(12)وهط    البيه أ من ط  ق الصعق بن ال سن عن ال سن الكص ي ك  بن وا     

 سناددراسة رجال اإل
ِعُق بُن َحْزٍن بن قيس البكري -      من الساكعة. هم العيحأ هبو عبم هللا الكص ي  الصَّ
   (15)والع لأ  (14)وقال م  :"ليه ك  كأه"  (13)وه   ي يى بن معين     

 

                                                 

  75ش2الكهي   اللبن.معالم السنن للططابأ ( الغ    :1)
ِإَ ا َ ِ،ذَأ  وَقَنذا ِكذاْلَفْتِي  -كالَكْسذ  -ُهَو ِمَن الُ نو : الِ ،ا ِكاْلَيِسيِ  ِمَن اْلَعَطاِء. َوَقْم َقَنَا َيْ َنا ُقُنوعا وَقناعة ( ال اِنا:2)

 114ش4اره  البن االهي َيْ َنا ُقنوعا: ِإَ ا َسَأَل. النهاية فأ غ  ب ال ميت و 
ؤال ِمْن َغْيِ  َطَلب. النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن االهي   ( اْلُمْعَتّ :3)  205ش3ُهَو ال ِ ي َيَتَع  ض للسُّ
 75ش2الحا  اللبون هو الناقة  ا  الم  تعا  لم ها في ا  لب   م  إلى  بها.معالم السنن للططابأ  ( اْلَمِنيَ ُة:4)
 13ش3من ط قها اْلَفْ   ِإ ا ، بَها  َيْعِنأ َ امعَها.عمم  ال ا ي للعينأ   وقة:( الط5)
  353 قم  328ش1( ارمب المف م للبطا ي 6)
 530ش2( تا  خ الممينة البن حكة 7)
 1302 قم  15ش3( المطلصيا  البأ طاه  المطلص 8)
 6566 قم  703ش3(المستم   على الص ي ين لل اكم 9)
 8837 قم  128ش7انيم والسنن البن نهي  (  اما المس10)
 3663 قم  255ش4( نحف ارستا  للهيهمأ 11)
 3065 قم  40ش5( حعب اريمان للبيه أ 12)
 3431 قم  114ش4( تا  خ ابن معين ) واية المو ي( 13)
 2880 قم  176ش13( ته يب الكمال للم ي 14)
 637 قم  228ش1( اله ا  للع لأ 15)
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 .(5)وقال ال هبأ:"ه ة"  (4)و ن ا ابن  كان فأ اله ا   (3)والنسا أ  (2)وهبو ماوم  (1)وهبو   عة
 .(6)عا م:"نانوا ي ون هن  من اربمال" وقال     
 .(7)وقال هبو  اتم:"ما ك  كأه"     
وقذذال يع ذذوب بذذن سفيان:"صذذالي   (8)ونذذان صذذموقًا" وقذذال موسذذى بذذن إسذذماعي :" مهنا الصذذعق      

 .(10)وقال ابن    :"صموق يهم"  (9)ال ميت"
 .(11)وقال الما قطنأ:"ليه كال وي"     
 نما هن   من   ال ص يي مسلم. ه ة فغالب العلماء على توهي     ال اوي  قال الكا ت:     
 من الطامسة.  القاسم بن مطيب العجلي الَبْصِري  -     
ذذن يذذ وي علذذى قل ذذة ِ َواَيتذذ  َفاْسذذت ق  التّذذْ   َنَمذذا نهذذ  َ ِلذذ  ِمْنذذُ  "        (12)قذذال ابذذن  كذذان:"يططىء َعم 

 .(13)وقال ابن     في  "لين"
 ال اوي ،عيف. :ا تقال الك    
نذان قذم  ذ م الطمذ  فذأ ال اهليذة  هذم وفذم علذى  يننذى كذأبأ طل ذة  قيس بن عاصم بلن سلنان-    

 .(14) سول َّللا  صّلى َّللا  علي  وآل  وسلم فأ وفم بنأ تميم فأسلم
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-   

 الحكم على إسناد الحديث
                                                 

 2011 قم  456ش4ن هبأ  اتم ( ال    والتعمي  الب1)
 2880 قم  176ش13( ته يب الكمال للم ي 2)
 2880 قم  176ش13( ته يب الكمال للم ي 3)
 8680 قم  473ش4( اله ا  البن  كان 4)
 2336 قم  503ش1( الكاحف لل هبأ 5)
ت  فمذذذن هذذذما ".  "اربذذذمال" قذذذال ارمذذذام ه مذذذم:"إن لذذذم ينونذذذوا هصذذذ اب ال ذذذمي637 قذذذم  228ش1( اله ذذذا  للع لذذذأ 6)

 46ش1الم اصم ال سنة 
 2011 قم  456ش4( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 7)
 3012 قم  330ش4( التا  خ الكبي  للبطا ي 8)
  662ش2( المع فة والتا  خ ليع وب بن سفيان 9)
 2331 قم  276ش1( ت   ب الته يب البن     10)
 41 قم  163ش1( ارل اما  والتتكا للما قطنأ 11)
 873 قم  213ش2( الم  و ين البن  كان 12)
 5436 قم  452ش1( ت   ب الته يب البن     13)
 367ش5( ارصاكة فأ تميي  الص اكة البن     انظ  14)
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 وهو ال اسم بن مطيب.  فأ ارسنام ،عيف  لو وم  اوٍ  إسنام ال ميت ،عيف؛     
))))) ))))) 

. َواْلَمْعذُ وُف َ ناِبذُ  « َفِيَ ا ِفيَها َ َكاِ   اللُّؤُلؤ»)ه( َوِفأ ِصفة اْلَ ن ِة       َهَنَ ا َ اَء ِفأ ِنتَذاِب اْلُبَطذاِ يِّ
َواَيُة َفَيُنوُن َهَ اَم ِكذ ِ  َم  َفِيْن ص    ال ِّ ْمذ   َنَأن ذُ  َ ْمذا ِ َكاَلذة   اللُّْؤُلِؤ. َوَقْم َتَ م  َمَواِ،ذَا ُمْ تِفعذة نِ َكذال ال  

 .(1)وِ َكاَلة َ ْمُا َ ْب   َوُهَو َ ْمٌا َعَلى َغْيِ  ِقَياهٍ 
 (195الحديث رقم ) 

 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهَنا الل ْيُت  َعْن يُ      َهَنا َيْ َيى ْبُن ُكَنْيٍ   َقاَل: َ م  وُنَه  َعِن اْبِن ِحَهاٍب  َعْن َهَنِه ْبذِن َماِلذٍ   َقذاَل: "َ م 

ِ َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم َقذاَل: " ُفذِ َج َعذْن َسذْ ِف َبْيِتذأ َوَهَنذا ُت َهن  َ ُسذوَل َّللا  ذَة  َفَنذَ َل  َناَن َهُبذو َ  ٍّ ُيَ ذمِّ ِكَمن 
َصذذْمِ ي  هُذذم  َغَسذذَلُ  ِكَمذذاِء َ ْمَ َم .."و نذذ   ذذميت ارسذذ اء وفي  قذذال  ِ ْبِ  ذذُ  َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم  َفَفذذَ جَ 

  صلى هللا علي  وسلم:" َفُ ْلُ : اْسَتْ َيْيُ  ِمْن َ بِّأ  ُهم  اْنَطَلذَق ِبذأ  َ ت ذى اْنَتَهذى ِبذأ ِإَلذى ِسذْمَ ِ  الُمْنَتَهذى
َ ا ُتَ اُبَها الِمْسُ "َوَغِحَيَها َهْلَواٌن اَل َهْمِ ي َما ِهَأا ُهم  ُهْمطِ   .(2)ْلُ  الَ ن َة  َفِيَ ا ِفيَها َ َكاِيُ  اللُّْؤُلِؤ َواِ 

 تخريج الحديث
ولكذن  فأ مو،ا آط  من ط  ق عبم هللا بن المكا   عن يونه بذن ي  ذم كذ   (3)هط    البطا ي      

 بلفظ "ِفيَها َ َناِبُ  اللُّْؤُلِؤ".
مذن ط  ذق عبذم هللا بذن وهذب عذن يذونه  ظ "ِفيَهذا َ َناِبذُ  اللُّْؤُلذِؤ" هي،ذا بلفذ (4)ون ل  هط    مسذلم     

 بن ي  م ك .ا
 .(5)سبق تط     -َ َناِبُ  اللُّْؤُلِؤ  -وال ميت به ا اللفظ     

 دراسة رجال اإلسناد
.سك    َيْحَيى بُن َعْبِد هللِا بِن ُبَكْيٍر الَمْخُزْوِمي  -       .(6)ت  مت َهُبو َ َنِ   ا الُ َ ِحأُّ
 الطالصة في  هن   ه ة. :قال الكا ت     
 .(7)سك   ت  مت   ُيْوُنُس بُن َيِزْيَد بِن َأِبي النِ َجاِد ُمْشَكاَن اأَلْيِلي  -     

                                                 

 333ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  1)
اَلُ  ِفأ اِرْسَ اِءا2)  343 قم  78ش1 ( ص يي البطا ي   الصال  َكاٌب: َنْيَف ُفِ َ،ِ  الص 
اَلُم 3)  3342 قم  135ش4( ص يي البطا ي   ه اميت ارنبياء  َكاُب ِ ْنِ  ِإْمِ  َه َعَلْيِ  الس 
ْسَ اِء ِبَ ُسوِل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم 4)  163 قم  148ش1( ص يي مسلم   اريمان َكاُب اْرِ
 (54( فأ  ميت  قم )5)
 (88( فأ  ميت  قم )6)
 (10( فأ ال ميت  قم )7)
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 في  هن   ه ة . الطالصة قال الكا ت:     
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

))))) ))))) 
ْيَطانِ النِّساء َ َكا ِ »)ه( َوِفيِ        َهْي َمصاِيمُا  َواِ ُمَها ِ َكالة ِكاْلَكْسِ : َوِهَأ َما ُيصاُم ِبَها ِمْن «   الح 

 .(1)َهيِّ َحْأٍء َنانَ 
 (196الحديث رقم )

 :(2)قال ارمام اْلَ اِسُم ْبُن ُموَسى   م  هللا     
ِ ْبذذِن مُ       ذذاِ  ْبذذِن َعْبذذِم َّللا  َبْيذذُ  ْبذذُن َكن  َبْيذذِ  ْبذذِن اْلَعذذو اِم   "َهْطَبَ َنذذا ال ُّ ِ ْبذذِن ال ُّ ْصذذَعِب ْبذذِن َهاِبذذِ  ْبذذِن َعْبذذِم َّللا 

ِ ْبذُن ُمْصذَعِب ْبذِن َطاِلذِم ْبذِن َ ْ ذِم ْبذِن طَ  ذاِ ُغ   َهْطَبَ ِنذأ َعْبذُم َّللا  ِ ْبذُن َنذاِفٍا الص  َهِنأ َعْبُم َّللا  اِلذٍم اْلُ َهِنذأُّ   َ م 
ِا َ ْ مِ  ِ َصل ى َّللا ُ َعَلْيذِ  َوَسذل َم    َعْن َهِبيِ    َعْن َ مِّ ْبِن َطاِلٍم   َقاَل: َتَل  ْيُ  َهِ ِا اْلُطْطَكَة ِمْن ِفأ َ ُسوِل َّللا 

ِ َعذ   َوَ ذ     َوَهْوهَذُق اْلُعذَ ى َنلِ »ِبَتُبوَ    َقاَل: َسِمْعُتُ    َيُ وُل:  َمذُة َهم ا َكْعُم َفِين  َهْصَمَق اْلَ ِميِت ِنتَذاُب َّللا 
ذذٍم َصذذل ى َّللا ُ َعَلْيذذِ  َوَسذذل مَ  ذذَنِن ُسذذن ُة ُمَ م   ...و نذذ   ذذميها  الت ْ ذذَوى   َوَطْيذذُ  اْلِمَلذذِ  ِمل ذذُة ِإْبذذَ اِهيَم   َوَطْيذذُ  السُّ

ْيَطاِن..." َساُء َ َكاِ ُ  الح   .(3)مطواًل هم قال... َوالنِّ
 تخريج الحديث

 هالهتهم موقوفًا على عبم هللا بن مسعوم. (6)والبيه أ  (5)موهبو ماو   (4)هط    ابن هبأ حيكة     
 بن وا. (7)هبو الحيخ ارصبهانأ من ط  ق هبأ الم ماءهط    و      
 عن ال بي  بن كنا  ك  بن وا.  (8)وابن عساك  من ط  ق إب اهيم بن السنمي     

 دراسة رجال اإلسناد
 هذ.256ما  سنة  هبو عبم هللا   نيالزبير بن بكار بن عبد هللا األسدي المد-     

                                                 

 333ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  1)
( ال اسم بن موسى بن ال سن بن موسى ارحذيب هبذو م مذم الكغذمامي  قذمم ممحذق فذأ سذنة همذانين ومذا تين  ونذان 2)

مننذى كذأبأ عمذ ان ول ذوم من هه  العلم قم نتب عن  كالحام وال بذ  وميذا   بيعذة وم،ذ  ولذم ي ذمت بكغذمام إال البنذ  ال
  5676 قم  212ش43طصهم من إطوانهم وتوفأ ول  تسعون سنة  سنة اهنتين وهالهما ة.

 48 قم  43ش1(   ء ال اسم بن موسى ارحيب 3)
 34552 قم  106ش7( مصنف ابن هبأ حيكة 4)
 160 قم  160ش1( ال هم ربأ ماوم 5)
 786  قم 426ش1( الممط  إلى السنن الكب ى للبيه أ 6)
 234ش1( نتاب ارمهال فأ ال ميت النبوي ربأ الحيخ ارصبهانأ 7)
 702 قم  566ش1( مع م الحيوخ البن عساك  8)
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ولكذن ال ذافط  كأنذ  مننذ  ال ذميت   م بذن علذأ السذليمانأإال ما قال  عنذ  ه مذ ه ة  قال الكا ت:     
قال:"هذ ا  ذ   مذ موم ولعلذذ  اسذتنن  إكهذا ا عذن ال،ذذعفاء مهذ  م مذم بذذن  ابذن   ذ  تع ذب  لذذ  و ما 

 .(1)صالي ال بي ي وغي هم"  سن ابن  بالة وعم و بن هبأ كن  المؤملأ وعام  بن
وقيذذ   هذذذ 206مذذا  سذذنة  مذذوالهم هبذذو م مذذم المذذمنأ  عبللد هللا بللن نللافع الصللائم المخزومللي-     
 كعمها.
و نذ ا ابذن   (6)والطليلذأ  (5)وقال م  :"ليه ك  كأه"  (4)والنسا أ  (3)والع لأ  (2)وه   ابن معين     

 .(7)ت من  فظ   بما هططأ كان فأ اله ا  وقال:نان ص يي الكتاب وا  ا  م  
 .(8)وقال ابن سعم:"نان قم ل م مالكا ل ومًا حميمًا ونان ال ي مم علي  ه مًا وهو مون معن"     
 .(9)وقال هبو   عة:"ال كأه ك "     
 .(10)وهو فأ  وايات  مست يم ال ميت" وقال ابن عمي:" وى عن مال  غ ا ب      
 .(11)وقال الما قطنأ:"يعتب  ك "     
 ه ا وقم ،ع ف  كعض العلماء:     
 .(13)نان ،عيفًا في " وقال ه مم:" لم ينن صا ب  ميت   (12)قال البطا ي:"فأ  فظ  حأء"     
 .(14)ليه كال افظ هو لين فأ  فظ  ونتاك  هصي"وقال هبو  اتم:"     
 لناه ب هي مال  وقال اآل  ي عن هبأ ماوم:"سمع  ه مم ي ول نان عبم هللا بن نافا هعلم ا     
 

                                                 

 580 قم  313ش3( ته يب التهيب البن     1)
 36( سي  هعالم النكالء لل هبأ ش  قم 2)
 837 قم  281ش1( اله ا  للع لأ 3)
 33 قم  51ش6( ته يب الته يب البن     4)
 3603 قم  211ش16( ته يب الكمال للم ي 5)
 33 قم 52ش6( ته يب الته يب البن     6)
 13811 قم  348ش8( اله ا  البن  كان 7)
 1462 قم  503ش5( الطك ا  الكب ى البن سعم 8)
 856 قم  184ش5( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 9)
 1070 قم  333ش5( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 10)
 33 قم 52ش6( ته يب الته يب البن     11)
 2718 قم  303ش2( التا  خ اروسط للبطا ي 12)
 33 قم  51ش6( ته يب الته يب البن     13)
 856 قم  184ش5( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 14)
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 .(1)نان ي فظ  ميت مال  نل  هم مطل  كأط   ح " و ميه  
وقذم  نذ   ونتاكذ  هصذي   نما هن  فأ  فظذ  حذأء ال اوي صموق   سن ال ميت   قال الكا ت:     

 كعض العلماء  ل  نما سبق.
ِا َ ْ ِم ْبِن َطاِلمٍ عَ   َعْن َهِبيِ  َهِني  عْبُد ّللاَِّ ْبُن ُمْصَعِب ْبِن َخاِلِد ْبِن َزْيِد ْبِن َخاِلٍد اْلجُ -       .ْن َ مِّ
قال ال هبّأ فأ المي ان:  وى عبم َّللا  بن مصعب بن طالم ال هنّأ  عذن هبيذ   عذن  ذّما. ف فذا       

 .(2)ططكة منن    وفيهم  هالة
  هذذو و م هن ينذذون   ذذم بذذن طالذذم م هذذول بذذ وقذذم تع ذذب ال ذذافظ ابذذن   ذذ  نذذالم الذذ هبأ فذذيهم      

ص ابأ قال: تلّ ف  ل  من ابذن ال ّطذان  فينذ   نذ  ال ذميت اّلذ ي سذأ ن ا  هذم قذال: عبذم َّللا  وهبذوا ال 
يع فذذان فذذأ هذذ ا هو ن ذذوا  ولذذم يتعذذ ض لطالذذم فأصذذاب رنذذ  فذذأ سذذياق : تل فذذ  هذذ ا الططكذذة مذذن فذذأ 

هنذذذ ا هط  ذذذ  «هذذذم.والطمذذذ   مذذذا  ار» سذذذول َّللا  صذذذّلى َّللا  عليذذذ  وآلذذذ  وسذذذلم بتبذذذو   فسذذذمعت  ي ذذذول:
الما قطنّأ فأ الّسنن مذن ط  ذق ال بيذ  بذن كّنذا   عذن عبذم َّللا  بذن نذافا عن عبذم َّللا  بذن مصذعب بذن 
طالذذم بذذن   ذذم بذذن طالذذم ال هنذذّأ  عذذن هبيذذ  عذذن   ذذم بذذن طالذذم قال:تل ف . وطالذذم بذذن   ذذم اّلذذ ي  ذذاول 

ين م ت،ذذى سذذياق الذذما قطنّأ هن الذذ هبأ ت هيلذذ  ال  وايذذة لذذ  هصذذاًل فذذأ هذذ ا ال ذذميت وال فذذأ غيذذ ا  فذذ
ينذذون ال،ذذمي  فذذأ قولذذ  عذذن  ذذما لمصذذعب  و ذذّما هذذو   ذذم بذذن طالذذم الصذذ ابأ المحذذهو  ونذذ ا هطذذ ج 

 .(3)الت م ي ال نيم ه ا ال ميت فأ نوام  ارصول وصّ   كأن الططكة طو لة
 الحكم على إسناد الحديث

ِ ْبذُن ُمْصذَعِب ْبذِن َطاِلذِم ْبذِن  َ  َعْبذمُ  لو وم  او ين ،عيفين وهمذا: إسنام ال ميت ،عيف؛      ْ ذِم ْبذِن َّللا 
 وَهِبوا وهما م هوالن.  َطاِلٍم اْلُ َهِنأُّ 

قذذال  ذذمهنا َهْ َمذذُم ْبذذُن َعْمذذِ و ْبذذِن َعْبذذِم اْلَطذذاِلِق  َهَنذذا  ولل ذذميت حذذاهم عنذذم هبذذأ الحذذيخ ارصذذبهانأ      
َهِنأ َهبِ  ْ َماِء َهْ َمُم ْبُن ُعَبْيِم ْبِن ِإْسَ اَق  َ م  َهِنأ َهِبأ َقاَل  هَْعَطى اْبُن َهِبأ الذم  أ  َهَنا َعْمُ و ْبُن َهاِبٍ   َ م 

ْ َماِء  َعِن الن ِبأِّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم.  َعْبَم اْلَمِلِ  ِنَتاًكا َ َنَ  َهن ُ  َعْن َهِبيِ  َهِبأ الم 
ونذ ل  لذم  ْيِم ْبِن ِإْسَ اَق وهكاا لذم هقذف لهمذا علذى ت  مذة الن َهْ َمم ْبُن ُعبَ  وه ا الحاهم ،عيف      

 وبناء على  ل  ينون ال ميت ،عيفًا.وهللا هعلم . عم و بن هاب  وهبي   يتمي  للكا ت ناًل من:
 . (4)ارلكانأ :وممن ،ع ف ال ميت من العلماء     

                                                 

 33 قم 52ش6( ته يب الته يب البن     1)
 4610 قم  506ش2( مي ان االعتمال لل هبأ 2)
  316ش2فأ تميي  الص اكة ( ارصاكة 3)
 2053 قم  80ش5( سلسلة ار اميت ال،عيفة لأللكانأ 4)
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ِ َصل ى»)هذ( َوِفيِ        ذُم  َلَ ْم  هيُتنا َمَا َ ُسوِل َّللا  « َّللا ُ َعَلْيِ  َوَسذل َم َوَمذا لَنذا َطَعذاٌم ِإال  الُ ْبَلذة َوَوَ ق الس 
ُمِ  ُيْحك  اللُّوِبياء. َوِقيَ  ُهَو َهم  الِع،اا مِّ َوُسُنوِن اْلَكاِء: َهم  الس   .(1)الُ ْبَلة ِكال، 

 (197الحديث رقم )
 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهَنا      َهَنا ُحْعَكةُ  "َ م  َهَنا َوْهُب ْبُن َ ِ  ٍ   َ م  ِ ْبُن ُمَ م ٍم  َ م    (4)  َعْن َقذْيهٍ (3)  َعْن ِإْسَماِعي َ (2)َعْبُم َّللا 

الُ ْبَلذِة  َهِو  َ َهْيُتِنأ َساِكَا َسْكَعٍة َمَا الن ِبأِّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسذل َم  َمذا َلَنذا َطَعذاٌم ِإال  َوَ قُ »َعْن َسْعٍم  َقاَل: 
ا ُ  ُ ِنذأ(5)الَ َبَلِة  َ ت ى َيَ،َا َهَ ُمَنا َما َتَ،ُا الح    َطِسذْ ُ  (7)َعَلذى اِرْسذاَلمِ  (6)  ُهم  َهْصَكَ ْ  َبُنو َهَسٍم ُتَع ِّ

 .(8)«ِإً ا َوَ،   َسْعِيأ
 تخريج الحديث

 (9)وم مذذم بذذن كحذذ  هالهذذتهم وعبذذم هللا بذذن نميذذ   هط  ذذ  مسذذلم مذذن ط  ذذق المعتمذذ  بذذن سذذليمان      
 عن إسماعي  بن هبأ طالم ك  بن وا. وعبم هللا بن نمي ( وابن كح   )المعتم  

                                                 

 334ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  1)
 2730 قم  266ش1( حعكة بن ال  اج بن الو م العتكأ.ت   ب الته يب البن     2)
 438 قم  107ش1يب البن     ( إسماعي  بن هبأ طالم ار مسأ موالهم الب لأ.ت   ب الته 3)
 5566 قم  456ش1( قيه بن هبأ  ا م الب لأ هبو عبم هللا الكوفأ. ت   ب الته يب البن     4)
اُ :5) َهْي َيِصيُ  َكْعً ا اَل يْطَتلط من حم   اليكه الناحأء َعذْن َقَحذِف اْلَعْيو.فذتي الكذا ي البذن  ( َيَ،َا َهَ ُمَنا َما َتَ،ُا الح 

 6453 قم  230ش11    
ْسذاَلم ويعلمذوننأ َهْ َنامذ   َوَ ِلذَ  َهنهذم  ( تع  نأ:6) و  وى:يع  ونأ من الت ْعِ  ذ  ِكَمْعنذى الت ْأِميذب َهي:يؤمبذوننأ علذى اْرِ

ب  َوِلَهذَ ا ُيسذذمى َنذاُنوا وحذوا ِكذذِ  ِإَلذى عمذ   َ ِ،ذذأ هللا َتَعذاَلى َعنذُ   َ ت ذذى َقذاُلوا: اَل ي سذن ُيَصذذلِّأ  وهصذ  الت ْعِ  ذ  الت ْأِميذذ
ْ ب مون اْلَ م الت ْعِ   .عمم  ال ا ي للعينأ   51ش21ال، 

( ن   الَكاَلُ  ي فأ نتاك  فتو  البلمان: هن هه  الكوفذة سذعوا كسذعم ْبذن َهِبذأ وقذاص ِإَلذى ُعَمذ   وقذالوا: إنذ  ال ي سذن 7)
ِ َصذل   ُ َعَلْيذِ  َوَسذل َم  ال هطذ م عنها ه نذم فذأ اروليذين الصال  ف ال َسْعم: همذا هنذا فننذ  هصذلأ بهذم صذال  َ ُسذول َّللا  ى َّللا 

وه ذذ ف فذذأ ارطذذ  ين  ف ذذال ُعَمذذ :  ا  الظذذن كذذ  يذذا هكذذا اسذذ ق  فأ سذذ  ُعَمذذ    ذذااًل يسذذألون عنذذ  كالكوفذذة  ف علذذوا ال 
  ف ذال   ذ  مذنهم ي ذال يأتون مس مًا من مسا مها إال َقاُلوا طي ا وههنوا مع وفا َ ت ى هتوا مس مًا من مسذا م بنذأ عذكه

َهُبو سعم : هما إ ا سألتمونا عن  فين  نان ال ي سم كالسوية  وال يعمل فأ ال ،ذية َقذاَل  ف ذال َسذْعم. اللهذم إن نذان نا كذًا 
فأط  عم ا  وهمم ف  ا وهعم كص ا  وع ،  الفتن  َقاَل َعْبم المل  فأنا  هيتذ  كعذم يتعذ ض لإلمذاء فذأ السذن   فذي ا قيذ  

هنذذ  يذذا َهَكذذا سذذعم   َقذذاَل نبيذذ  مفتذذون هصذذابتنأ معذذو  َسذذْعم قال الَعك ذذاه الن سذذأ فذذأ غيذذ  َهذذَ ا ال ذذميت: إن لذذ : نيذذف 
 274ش1سعماً َقاَل ره  الكوفة اللهم ال ت ض عنهم همي ًا وال ت ،هم كأمي .فتو  البلمان الكال  ي 

 5412 قم  74ش7 َعَلْيِ  َوَسل َم َوَهْصَ اُكُ  َيْأُكُلوَن ( ص يي البطا ي   ارطعمة َكاُب َما َناَن الن ِبأُّ َصل ى هللاُ 8)
 2366 قم  2277ش4( ص يي مسلم   ال هم وال قا ق 9)
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 بن وا. (1)ون ل  هط ج ل  مسلم حاهمًا من ط  ق عتكة بن غ وان     
 دراسة رجال اإلسناد

 رجال اإلسناد كلهم ثقات.-     
))))) ))))) 

ِكَفذْتِي اْلَ ذاِء َواْلَكذاِء  َوُ ب َمذا  -الَ َبَلذة« ِعَنب الَكذْ م. َوَلِكذْن ُقولذوا الِعَنذب والَ َبَلذةاَل َتُ وُلوا ِلل»)هذ( َوِفي ِ      
 .(2)ارْص  َهِو الَ ِ،يب ِمْن َحَ ِ  ارْعناب -ُسنِّن 

 (198الحديث رقم )
 قال ارمام مسلم   م  هللا:     
َهَنا َعِلأُّ ْبُن َطْحَ ٍم  َهْطَبَ نَ        َعذْن ِسذَماِ  ْبذِن َ ذْ ٍب  َعذْن (3)ا ِعيَسى َيْعِنأ اْبَن ُيوُنَه  َعْن ُحذْعَكةَ "َ م 

َعِن الن ِبأِّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َقاَل:"اَل َتُ وُلوا: اْلَكْ ُم  َوَلِكْن ُقوُلوا اْلَ ْبَلذُة " (4)ْبِن َواِ ٍ   َعْن َهِبي اَعْلَ َمَة 
 َيْعِنأ اْلِعَنَب".

 يج الحديثتخر 
 ال ميت انف م بيط ا   مسلم مون البطا ي.     

 دراسة رجال اإلسناد
 .(5).سك   ت  مت ِسَماُك بُن َحْرِب بِن َأْوٍس الذ ْهِلي  الَبْكِري  -     
 فأ ال اوي هن   صموق. الطالصة قال الكا ت:     
 من الهالهة. ل كا  بن وا   هطو عبم ا  علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي الكندي الكوفي-     
 :"ه ة".(9)ال هبأو   (8)الع لأ  وقال (7)و ن ا ابن  كان فأ اله ا   (6)وه   ابن سعم     
 وقم اطتلف فأ سماع  من هبي  على قولين:     

                                                 

 2367 قم  2273ش4( ص يي مسلم   ال هم وال قا ق 1)
 334ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  2)
 2730 قم  266ش1ب البن     ( حعكة بن ال  اج بن الو م العتكأ.ت   ب الته ي3)
 3120 قم  466ش6( وا   بن     ارصاكة فأ تميي  الص اكة البن     4)
 (125( فأ  ميت  قم )5)
 2406 قم  311ش6( الطك ا  الكب ى البن سعم 6)
 4561 قم  203ش5( اله ا  البن  كان 7)
 1163 قم  341ش1( اله ا  للع لأ 8)
 4202 قم  442ش2( المغنأ فأ ال،عفاء لل هبأ 9)
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ونذ ل    (1)قذال ابذن معين:"عل مذة بذن وا ذ  لذم يسذما مذن هبيذ  حذي ًا" هن   لم يسذما مذن هبيذ   هواًل:     
 .(2)بن    :"صموق إال هن  لم يسما من هبي "قال ا
 .(5)وابن  كان  (4)والت م ي  (3)البطا ي  من: وقم بين  ل  ن    سما من هبي  هن   هانيًا:     
وقذم صذ   كالسذما  مذن هبيذ  فذأ عذم  ه اميذت  هبيذ   عذن سذماع  هبذ  الذ اوي ه ذة  قال الكا ت:     

ابذذن   ذذ   ف ذذم ينذذون تذذاكا ابذذن معذذين فذذأ قولذذ  كعذذمم سذذما  وهمذذا مذذا قالذذ    (6)وغيذذ ا  واهذذا لذذ  مسذذلم 
سذأل البطذا ي َعذْن َعْلَ َمذَة  هن  الت مذ ي من الكبي  العل  فأ وهما ما  اء عن الت م ي عل مة من هبي  

فذالم ام كالذ ي ولذم كعذم هبيذ    (7)ْبِن َواِ ٍ  َهْ  َسِمَا ِمَن َهِبيِ ا َفَ اَل: ِإن ُ  ُوِلَم َكْعذَم َمذْوِ  َهِبيذِ  ِكِسذت ِة َهْحذُه ٍ ا
 ولذيه عل مذة بذن وا ذ    (8)هذو هطذوا عبذم ال كذا  بذن وا ذ  نمذا قذال البطذا ي فذأ تا  طذ  كست  هحذه  

 نما هن للت م ي قول كسما  عل مة من هبي  نما ات،ي فأ السابق.
                                                 

 537 قم  240ش1(  اما الت صي  للعال أ 1)
 4684 قم  337ش1( ت   ب الته يب البن     2)
 178 قم  41ش7( التا  خ الكبي  للبطا ي 3)
 1454 قم  56ش4( سنن الت م ي 4)
 4561 قم  203ش5( اله ا  البن  كان 5)
ْقذذَ اِ  401 قذذم  301ش1ى اْلُيْسذذَ ى ( صذذ يي مسذذلم الصذذال  َكذذاُب َوْ،ذذِا َيذذِمِا اْلُيْمَنذذى َعَلذذ6) ِة اْرِ  و   ال سذذامة َكذذاُب ِصذذ  

 .1680 قم  1307ش3ِكاْلَ ْت ِ 
وهنذذذا   وايذذذا  عنذذذم هبذذذأ ماوم والنسذذذا أ والت م ي تفيذذذم كسذذذماع  مذذذن هبيذذذ  وهأ:هط ج هبذذذو ماوم مذذذن ط  ذذذق م مذذذم بذذذن 

  هبأ  قال: ف مهنأ عل مة بذن وا ذ  ابذن   ام    مهنأ عبم ال كا  بن وا   بن     قال: نن  غالما ال هع   صال
     عن هبيذ  قال:صذلي  مذا  سذول هللا صذلى هللا عليذ  وسذلم  فنذان إ ا نبذ   فذا يميذ   هذم الت ذف  هذم هطذ  حذمال  
بيمين   وهمط  يمي  فأ هوك   قال: في ا ه ام هن ي فا  هس  من ال نو    فا يمي  هم س م  وو،ا و ه  بين نفي   وا  ا 

مذن السذ وم هي،ذا  فذا يميذ   تذى فذ   مذن صذالت   وقذال الكا ت:إسذناما ص يي.سذنن هبذأ ماوم   الصذال    فا  هسذ 
 723 قم  132ش1كاب  فا اليمين فأ الصال  

وقال الت م ي فأ" سنن "كعم هن هط ج  ميت عل مذة بذن وا ذ   عذن هبيذ  ...:هذ ا  ذميت  سذن غ  ذب صذ يي  وعل مذة 
هكب  من عبم ال كا  بن وا    وعبذم ال كذا  لذم يسذما مذن هبي .سذنن الت مذ ي    ابن وا   بن     سما من هبي  وهو

 1454 قم  56ش4ال موم كاب ما  اء فأ الم ه  إ ا استك ه  على ال نى 
وقال النسا أ هطب نا سو م بن نص   قال: هنكأنا عبم هللا بن المكا    عن قيه بن سذليم العنبذ ي  قذال:  ذمهنأ عل مذة 

مهنأ هبأ قال: صلي  طلف  سول هللا صلى هللا علي  وسذلم  ف هيتذ  ي فذا يميذ  إ ا افتذتي الصذال   وا  ا بن وا    قال: 
 نا  وا  ا قال: سما هللا لمن  مما وهن ا  وهحا  قيه إلى ن و اال نين.سنن النسا أ   الصال  كاب  فا اليذمين عذن 

سناما ص يي1055 قم  134ش2ال فا من ال نو     قال الكا ت: وا 
 356 قم  200ش1( عل  الت م ي الكبي  7)
 1855 قم  106ش6( التا  خ الكبي  للبطا ي 8)



382 
 

ان هبوا ن   بيعة بن وا   بن يعم  ال ، مأّ  ابن ك،م المهملة وسنون ال يم  وائل بن حجر:-     
وفم هو على النبّأ صّلى َّللا  علي  وآل  وسّلم  واست طع  ه ،ًا فأقطع  إياها  وكعذت  من هقيال اليمن 

مع  معاوية ليتسلمها.وما  وا   فأ طالفذة معاويذة. قذال هبذو نعيم:هصذعما النبذّأ صذّلى َّللا  عليذ  وآلذ  
ّيم ارقيذذال.هم نذذ ل وا ذذ  الكوفذذة وع كذذ  وسذذّلم علذذى المنبذذ   وهقطعذذ   ونتذذب لذذ  عهذذمًا وقال: هذذ ا وا ذذ  سذذ

 . (1)بها
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-    

))))) ))))) 
أ ِكذِ  المْ ُمذول  َنَمذا ُسذمِّأ « َهن ذُ  َنهذى َعذْن َ َبذ  الَ َبَلذة»)هذ( َوِفيذِ        الَ َبذ  ِكالت ْ ِ  ذِ : َمْصذَمٌ  ُسذمِّ

ن َمذذا مَطلذذ  َعَلْيذذِ  الت ذذاُء لِ  ُل ُيذذ ام ِكذذِ  َمذذا ِفذذأ ُكطذذون كال ْمذذ   َواِ  إْلِْحذذَعاِ  ِكَمْعَنذذى ارُنوهذذِة ِفيذذِ   فالَ َبذذ  اْرَو 
ن َمذذا ُنِهذذأ َعْنذذُ  لمْعَنَيذذْين: ه ذذُمهما َهن ذذُ  َغذذ َ  ٌ  الُنذذوق ِمذذَن الَ ْمذذ   َواله ذذاِنأ َ َبذذ  ال ذذِ ي ِفذذأ ُكُطذذوِن النُّذذوِق. َواِ 

َهْن َيبيَا َما َسْوَف َيْ ِمُلذ  الَ ِنذين ال ذِ ي ِفذأ َكْطذِن الن اَقذِة  َعَلذى َتْ ذِميِ  َهْن  َوَبْيُا َحْأٍء َلْم ُيْطَلق َكْعُم  َوُهوَ 
 تكون هْنَهى  فهو َبْيا ِنتاج الّنتذايج. َوِقيذَ : َهَ اَم كَ ْبذ  الَ َبلذة َهْن َيِبيعذ  ِإَلذى هَ ذٍ  ُيْنذَتج فيذ  ال ْمذ  الذ ي

 .(2)وٌل َواَل َيِصيّ ِفأ َكْطِن الن اَقِة  َفُهَو هَ   َمْ هُ 
 (199الحديث رقم )

 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
ِ ْبُن ُيوُسذَف  َهْطَبَ َنذا َماِلذ ٌ       َهَنا َعْبُم َّللا  ِ ْبذِن ُعَمذَ  َ ِ،ذَأ َّللا ُ َعْنُهَمذا: (3)"َ م    َعذْن َنذاِفٍا  َعذْن َعْبذِم َّللا 

ِ َصل ى هللُا َعَليْ    َوَنذاَن َبْيًعذا َيَتَكاَيُعذُ  هَْهذُ  الَ اِهِلي ذِة  « َنَهى َعْن َبْيِا َ َبذِ  الَ َبَلذةِ »ِ  َوَسل َم  َهن  َ ُسوَل َّللا 
 .(4)َناَن ال  ُ ُ  َيْبَتاُ  الَ ُ وَ  ِإَلى َهْن ُتْنَتَج الن اَقُة  ُهم  ُتْنَتُج ال ِتأ ِفأ َكْطِنَها"

 تخريج الحديث
 عن نافا ك  كمهل .  (5)لليت بن سعمهط    مسلم من ط  ق ا     

 دراسة رجال اإلسناد
 رجال اإلسناد كلهم ثقات.-     

))))) ))))) 

                                                 

 3120 قم  466ش6( ارصاكة فأ تميي  الص اكة البن     1)
 334ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  2)
 6425 قم  516ش1 ( مال  بن هنه بن مال  ارصك أ هبو عبم هللا الممنأ.ت   ب الته يب البن    3)
 2143 قم  70ش3( ص يي البطا ي   البيو  َكاُب َبْيِا الَغَ ِ  َوَ َبِ  الَ َبَلِة 4)
 1514 قم  1153ش3( ص يي مسلم   البيو  َكاُب َتْ ِ  ِم َبْيِا َ َبِ  اْلَ َبَلِة 5)
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اعذذذة ْبذذذَن ُمذذذَ ا   الُ َبذذذ »َوِفيذذذِ        ُهذذذَو ِكَ،ذذذمِّ اْلَ ذذذاِء وَفذذذْتي « َهن  الن ِبذذذأ  َصذذذل ى َّللا ُ َعَلْيذذذِ  َوَسذذذل َم هْقَطذذذا ُم  
 .(1)اْلَكاِء:َمو،ا ِكاْلَيَماَمةِ 

 (211الحديث رقم )
 قال ارمام الطب انأ   م  هللا:     
هنا ِإْسذَماِعي  ْبذن هحذام الَ نفذأ       هنا ال ذا ت بذن ُمذ    الَ نفذأ قذال:  ذم  " مهنأ َقيه ْبن َ فذص:  ذم 

ِنأ الُغذذوَ َ   وَغ اَكذذَة  َعذذْن ُمّ اعذذة ْبذذن ُمذذ ا   ْبذذن ُسذذلَمأ  َقذذاَل: َهَتيذذُ  الن بذذأ  َصذذلى َّللا ُ َعَليذذ  وَسذذلم  َفذذَأقَطعَ 
  َفَمذذذذن  ا ذذذذ  فذذذذيلأ   هُذذذذذم َهَتيذذذذُ  َهكذذذذا َكنذذذذٍ   َكعذذذذم الن بذذذذذأِّ َصذذذذلى َّللا ُ َعَليذذذذ  وَسذذذذلم  َفذذذذذَأقَطَعِنأ (2)وال بذذذذ َ 

 .(4)  ُهم َهَتيُ  ُعَمَ   َكعم َهِبأ َكنٍ   َفَأقَطَعِنأ  ُهم َهَتيُ  ُعهماَن  َكعم ُعَمَ   َفَأقَطَعِنأ"(3)الَ ،َ َمةَ 
 تخريج الحديث

 .(5)هط    البطا ي فأ التا  خ الكبي  من ط  ق قيه بن  فص ك  كمهل      
عن ال ا ت بذن مذ   ال نفذأ   (6)وابن هبأ عاصم من ط  ق   ا  بن مطلم عن ي يى بن  احم      

 ك  بن وا.بمال من لفظ"ال بَ " "اْلَطْبَ ".
اَعَة ْبَن َمَ اَ َ  كألفاظ مطتلفة.ع  (7)هط    الطب انأ من ط  ق هالل بن س اجو       ن ُم  

 دراسة رجال اإلسناد
 ِإْسَماِعيل ْبن هشام الَحنفي.-     
 .(8) ن ا ابن  كان فأ اله ا      
 . (9)وقال هبو  اتم:"م هول"     

                                                 

 334ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  1)
و واا كع،ذذهم كال،ذذم هذذم السذذنون  والذذ اء  والهذذاء: مو،ذذا  ذذاء  نذذ ا فذذأ ارطكذذا  فيمذذا هقطعذذ   كفذذتي هولذذ  ( الَغذذْوَ ُ :2)

النبأ  صّلى هللا علي  وسّلم  مّ اعة بن مذ ا   مذن نذوا أ اليمامذة الغذو   وغ اكذة وال بذ .مع م البلذمان ليذاقو  ال مذوي 
 218ش4
هذذذا هكهذذذ  مذذذن سذذذا   التمذذذ  بذذذكالم ال  ذذذا  وهأ هذذذأ ممينذذذة عذذذام   بهذذذا مذذذ ا   ونطيذذذ  وتمذذذ  نهيذذذ  وتم   ( ال ،ذذذ مة:3)

و تص  كأ ض عمان من  هة الغ ب وما الحمال ه ض اليمامة. ن هة المحذتاق فذأ اطتذ اق اآلفذاق لحذ  ف ارم  سذأ 
 153ش1
 375 قم  33ش1( التا  خ اروسط للطب انأ 4)
 1134 قم  376ش1( التا  خ الكبي  للبطا ي 5)
 1686 قم  303ش3اصم ( اآل ام والمهانأ البن هبأ ع6)
 7100 قم  133ش7( المع م اروسط للطب انأ 7)
 1640 قم  16ش4( اله ا  البن  كان 8)
 684 قم  203ش2( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 9)
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 .(1)ه ا يطالفون ِفيِ  ِفأ اسم ِإْسَماِعي "وقال البطا ي:"     
 .(2)وقال عن : َقاَل ال  اِ ّي َمْ ُهول" ء والمت ونون و ن ا ابن ال و ي فأ ال،عفا     
 .(3)وقال ال هبأ:"م هول"     
 وقال عن :" تاكعأ ه س   ميهًا م هول". و ن ا ابن     فأ لسان المي ان      
 م هول. ال اوي  قال الكا ت:     
ى َّللا ُ َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم فأقطعذذ  الن ِبذذّأ وفذذم ُهذذَو وهبذذوا َعَلذذى الن ِبذذّأ َصذذل    مجاعللة ْبللن مللرارة ْبللن سلللمى-     

َصل ى َّللا ُ َعَلْيِ  َوَسل َم الغذو   وغ اكذة وال بذ   ونتذب َلذُ  نتاكًا َوَنذاَن مذن  ؤسذاء بنذأ  نيفذة  ولذ  هطكذا  
َن  السذًا ْبذن اْلَوِليذم  قذم هتينذا عليهذا ِفذأ الكامذ  هي،ذا  ومذن طبذ ا مذا َطاِلذم: َهن ذُ  َنذااِفأ ال م  ما َطاِلم 

معذذ   فذذ هى َطاِلذذم هصذذ اب مسذذيلمة قذذم انت،ذذوا سذذيوفهم  ف ذذال م اعذذة: فحذذ  قومذذ   َقذذاَل: ال  ولكنهذذا 
اليمانيذذة  ال تلذذين متونهذذا َ ت ذذى تحذذ ق  َقذذاَل َطاِلذذم: لحذذم  مذذا ت ذذب قومذذ   َقذذاَل: رنهذذم  ظذذأ مذذن ولذذم 

 .(4)آمم
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

 الحكم على إسناد الحديث
همذذذا  وهذذو ِإْسذذذَماِعي  ْبذذن هحذذام الَ نفذذأ  لو ذذوم  اٍو م هذذذول فذذأ السذذنم  إسذذنام ال ذذميت ،ذذعيف؛     

ذذِ  ِهذذاَلِل ْبذذِن  ِطيِ  ْبذذِن ِإَيذذاٍه  َعذذْن َعمِّ المتاكعذذة التذذأ  واهذذا الطب انذذأ فذذأ المع ذذم اروسذذط مذذن ط  ذذق الذذم 
اَعَة فهأ متاكعة ،عيفة   يذت لذم يوه ذ  إال  طي  بذن إيذاه رن فيها م هذول وهذو الذم ِسَ اٍج  َعْن ُم  

  ه ذمهما لذم يتميذ  عنذمي  رنذ  فيهذا  او ذين  المتاكعة عنم ابن هبأ عاصم ،ذعيفةون ل    ابن  كان
. وارط  لم ه م ل  ت  م   وهو   ا  بن مطلم  اِبِ يِّ  وهو َيْ َيى ْبُن َ اِحٍم َصاِ ُب الس 

))))) ))))) 
اَرْ َبن المستحفى  ِمَن الَ ذَبن « اًل َهْ َبَن َهَصاَب ام ه  ف لم كأهكول الّنطلةَهن  َ  ُ »)َ َبَن()هذ( ِفيِ       

 .(5)ِكالت ْ ِ  ِ : َوُهَو ِعَظم الَكْطن
 (211الحديث رقم )

      

                                                 

 1134 قم  376ش1( التا  خ الكبي  للبطا ي 1)
 424 قم  122ش1( ال،عفاء والمت ونون البن ال و ي 2)
 363 قم  252ش1هبأ ( مي ان االعتمال لل 3)
 4671 قم  57ش5( هسم الغاكة البن ارهي  4)
 335ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  5)
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 قال ارمام الحافعأ   م  هللا:     
َنذذذامِ (1)"َهْطَبَ َنذذذا ُسذذذْفَيانُ       ِنالُهَمذذذا َعْن َهِبذذذأ ُهَماَمذذذَة ْبذذذِن َسذذذْهِ  ْبذذذِن  (2) َعذذذْن َيْ َيذذذى ْبذذذِن َسذذذِعيٍم  َوَهِبذذذأ ال ِّ
  :َهن  َ ُ اًل  َقاَل: َهَ ُمُهَما َهْ َبُن  َوَقاَل اآلَطُ : ُمْ َعٌم َناَن ِعْنَم ِ َواِ  َسذْعٍم  َفَأَصذاَب اْمذَ هًَ  َ َبذ ٌ (3)ُ َنْيفٍ 

ى َّللا ُ َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم ِكذذِ  َقذذاَل َهَ ذذُمُهَما: َفُ ِلذذَم ِبِيْهَكذذاِل الن ْطذذِ   َفُ ِمَيذذْ  ِكذذِ   َفُسذذِ َ   َفذذاْعَتَ َف  َفذذَأَمَ  الن ِبذذأُّ َصذذل  
 .(4)َوَقاَل اآلَطُ : ِكُأْهُكوِل الن ْطِ "

 تخريج الحديث
 عن الحافعأ ك  كمهل . نالهما من ط  ق ال بيا بن سليمان   (6)والكغوي   (5)هط    البيه أ     

 دراسة رجال اإلسناد
 والطالصة في  هن  ه ة. .(7).سك   ت  مت سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون -     
 هبو همامة محهو  كننيت . أسعد بن سهل بن حنيف بن واهب األنصاري  -     
ولذم قبذذ  وفذذا  النبذذّأ صذذّلى َّللا  عليذ  وسذذلم كعذذامين  وهتذذى كذذ  النبذأ صذذّلى َّللا  عليذذ  وسذذلم ف ّننذذ        

ّمذ  هبذأ همامذة هسذعم بذن   ا  . وقذم  وى عذن النبذّأ صذّلى َّللا  عليذ  وسذلم ه اميذت وسّماا كاسم  ما ر
 .(8)هذ100ه سلها ما  سنة 

 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     
 الحكم على إسناد الحديث

 رن  ميا  وات  من اله ا . إسنام ال ميت ص يي؛     
))))) ))))) 

 
 

                                                 

 245ش1( سفيان بن عيينة بن هبأ عم ان.ت   ب الته يب 1)
 3302 قم  302ش1( عبم هللا بن  نوان ال  حأ.ت   ب الته يب البن     2)
و نمذذ : قذذال ابذذن الصذذال :هما م اسذذي  الصذذ اكة  نذذابن عكذذاه وهمهالذذ   ففذذأ  نذذم  ( هذذ ا ال ذذميت م سذذ  صذذ ابأ 3)

الموصول رنهم إنما ي وون عن الص اكة  والصذ اكة نلهذم عذمول  ف هذالتهم ال ت،ذ .وقال هبذو الفذماء الممحذ أ: وقذم 
 43ش1 نى كع،هم ار ما  على قبول م اسي  الص اكة. اطتصا  علوم ال ميت ربأ الفماء الممح أ 

 362ش1( مسنم الحافعأ 4)
 17008 قم  400ش8( السنن الكب ى للبيه أ 5)
 2530 قم  302ش10( ح   السنة للكغوي 6)
 (3( فأ  ميت  قم )7)
 414 قم  326ش1( ارصاكة البن     8)
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َتْحذذبيها َلذذُ  بهذذا. وهذذ ا مذذن « َ َهى كذذاَلاًل َوَقذذْم َطذذَ َج َكْطُنذذُ   َفَ ذذاَل: هَم ُ َبذذْين َهن ذذ ُ »)هذذذ( َوِمْنذذُ  اْلَ ذذِميُت      
 .(1)َمْ    َصل ى َّللا ُ َعَلْيِ  َوَسل مَ 

 (212الحديث رقم )
 قال الباحث:لم أعثر على تخريج له.     

))))) ))))) 
ذذذص ِفذذذأ َمم الُ ُبذذذون »ُهَمذذذا )ه( َوِفذذذأ َ ذذذِميِت اْبذذذِن َعك ذذذاٍه َ ِ،ذذذَأ َّللا ُ َعنْ      مامي   « َهن ذذذُ   ط  َوِهذذذَأ الذذذم 

اَل ِ   .(2)َواِ ُمَها ِ ْبٌن وِ ْبَنة كالَكْس : َهْي ِإن  َمَمها َمْعُفوٌّ َعْنُ  ِإَ ا َناَن ِفأ اله ْوِب َ اَلَة الص 
 (213الحديث رقم )

 قال ارمام الما قطنأ   م  هللا:     
َهَنا ُمَ م        ُل نا ُمَ م ُم ْبُن َهاُ وَن ْبِن ُ َمْيٍم نا َهُبو اْلَوِليذِم ه مذم بذن عبذم الذ  من "َ م  ُم ْبُن َطَلٍف اْلَطال 

ِ اْلُ َ ِحذأُّ نا اْلَوِليذُم   َقذاَل: َوَهْطَبَ ِنذأ َكِ ي ذُة َعِن اْبذِن ُ ذَ ْ ٍج   َعذْن َعَطذاٍء   َعذِن اْبذِن َعك ذاٍه َهن   َ  ُسذذوَل َّللا 
َماِميَ "َصل ى هللاُ   .(3) َعَلْيِ  َوَسل َم" َ ط َص ِفأ َمِم اْلُ ُبوِن َيْعِنأ:الم 

 تخريج الحديث
 عذن م مذم بذن (4)هط    هبو نعيم ارصفهانأ من ط  ق عبم هللا بن م مذم بذن عهمذان الواسذطأ     

 ها ون ك  كمهل .
 سلم ك  مهل . عن الوليم بن م(5)والبيه أ من ط  ق هبأ عام  موسى بن عام      

 دراسة رجال اإلسناد
اٍر الُبْسِري  -      ْحَمِن بِن َبكَّ َمْحِ أُّ   َأْحَمُد بُن َعْبِد الرَّ قيذ   هذذ  246ما  سذنة  هُبو الَوِلْيِم الُ َ ِحأُّ المِّ
 هذ.248
 .(6) ن ا ابن  كان فأ اله ا      
 .(7)"وقال هبو  اتم:" هيت  ي مت ولم هكتب عن  ونان صموقاً       

 
                                                 

 335ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  1)
 335ش1 ( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي 2)
 588 قم  283ش1( سنن الما  قطنأ 3)
 430 قم  504ش2( الطب النبوي ربأ نعيم ارصفهانأ 4)
 4036 567ش2( السنن الكب ى للبيه أ 5)
 12086 قم  23ش8( اله ا  البن  كان 6)
 83 قم  53ش2( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 7)
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 .(1)وقال النسا أ: "صالي"      
وقم انت ذما إسذماعي  بذن عبذم هللا السذن ي و،ذع ف  قذال: "لذم يسذما هبذو الوليذم الكسذ ي مذن الوليذم       

نمذا نذان م لذاًل ي لذ   ابن مسلم حي ًا  ولم ه ا عنما وقذم هقمذ  تسذا سذنين وننذ  هع فذ  حذك  قذاص  وا 
 .(2)و حهم عنمي وهنا قاض على تم تين لم ه   حهامت "النساء لل  ال ويعطى الحأء ليطلق  ول

قذال:" قلذ : وهبذو  ولكن الططيب الكغمامي تع ب قول السن ي ومافا عن ه مم بذن عبذم الذ  من      
الوليم ليه  ال  عنمنا ما  ن  َعْن َهَ ا الحيخ  ب  َناَن من ههذ  الصذمق  وقذم  ذم ت َعْنذُ  مذن ار مذة 

 .(3)النسا أ و سك  ِكِ   و ن ا َهْيً،ا ِفأ  ملة حيوط  ال ِ يَن بين ه والهم" َهُبو َعْبم ال  ْ َمن
 .(4)صموق تكلم في  كال   ة"وقال ابن    :"     
 صموق  سن ال ميت. ال اوي  قال الكا ت:     
 .(5).سك   ت  مت الوليد بن مسلم القرشي-     
وقذذم  ال اكعذذة التذذأ البذذم وهن تصذذ   كالسذذما   وهذذو مذذن الطك ذذة هن ذذ  ه ذذة مذذمله  :والطالصذذة فيذذ      

 فينون تمليس  هنا غي  م، . ص   فأ ه ا ال ميت كالسما  من ك ية بن الوليم 
 .(6).سك   ت  مت َبِقيَُّة بُن الَوِلْيِد بِن َصاِئدِ -     
 ميت ولم يص   فأ ه ا ال والطالصة في  هن   ،عيف رن  حميم التمليه يمله تمليه التسوية      

 كالسما  من حيط .
 .(7).سك   ت  مت اْبُن ُجَرْيٍج اأُلَمِوي  َعْبُد الَمِلِك بُن َعْبِد الَعِزْيِز بِن ُجَرْيجٍ -     
وم سذذ  نما قذذال عنذذ  ابذذن   ذذ  إال هن  علتذذا التذذمليه وار سذذال  والطالصذذة فيذذ  هن ذذ  ه ذذة مذذمله      

ْن لم يصذ   كالسذما  هنذا فين    منتفيتان عن  فأ ه ا ال ميت فأ عطاء  لذ  قذول يفيذم سذماع  فين ذ   وا 
ْن لذم هقذ   فأنذا سذمعت  منذ   إ ا قل :قذال عطذاء:من عطاء قال:"   وقذم بذين ارمذام ه مذم (8)سذمع " وا 

 .(9)هن  ابن    ج ههب  الناه فأ عطاء

                                                 

 66 قم  384ش1( ته يب الكمال للم ي 1)
 2283 قم  466ش4ام للططيب الكغمامي ( تا  خ كغم2)
 2283 قم  466ش4( تا  خ كغمام للططيب الكغمامي 3)
 65 قم  81ش1( ت   ب الته يب البن     4)
 (45( فأ  ميت  قم )5)
 (203( فأ  ميت  قم )6)
 (58( فأ  ميت  قم )7)
 758 قم  404ش6( ته يب الته يب البن     8)
 1687 قم  357ش5م ( ال    والتعمي  البن هبأ  ات9)
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 .(1).سك   ت  مت َعَطاُء بُن َأِبي َرَباٍح َأْسَلمَ -     
إال هن ذذ  لذم يذ ن  ه ذذم مذن العلمذاء إ سذذال  عذن ابذذن  وي هن ذ  ه ذة نهيذذ  ار سذال والطالصذة فذأ الذذ ا     
 .(2)عكاه

 الحكم على إسناد الحديث
ولذم يصذ   فذأ ال ذميت  لو ذوم  اٍو ،ذعيف مذمله وهذو ك يذة بذن الوليذم  إسنام ال ميت ،عيف؛     

َ ا َكاِطذٌ  َعذِن لذما  قطنأ:"َهذقال ا وقم انت م كعض العلماء ه ا ارسنام  كالسما  من حيط  ابن    ج 
َم ِكِ  َكِ ي ُة ْبُن اْلَوِليِم    (3)  َوَلَع   َكِ ي َة َمل َسُ  َعْن َ ُ ٍ  َ،ِعيٍف َوَّللا ُ هَْعَلمُ اْبِن ُ َ ْ جِ  وقال البيه أ:"َهَ ا َتَف  

و َهْ َمَم ْبُن َعِميٍّ اْلَ اِفُظ: َهَ ا اْلَ ذِميُت اَل ُيْعذَ ُف ِإال  َعِن اْبِن ُ َ ْ ٍج َهْنَكَأ َهُبو َسِعيٍم اْلَماِليِنأُّ َقاَل: َقاَل َهبُ 
َن  َهْو َكْعذذُض ِبَكِ ي ذذَة  َعذذِن اْبذذِن ُ ذذَ ْ ٍج َقذذاَل: َوُيْحذذِكُ  َهْن َيُنذذوَن َبذذْيَن َكِ ي ذذَة َوَبذذْيَن اْبذذِن ُ ذذَ ْ ٍج َكْعذذُض اْلَمْ ُهذذوِلي

َعَفاِء؛ ِرَن  َكِ ي َة َنِهيً ا مَ   .(4)ا َيْفَعُ  َ ِلَ "ال،ُّ
))))) ))))) 

ْنَسذاُن  ْ َلْيذذ  « َهن ذُ  َنهذى َعذِن االْ ِتَكذاء ِفذذأ هَذْوب واِ ذم»)َ َكذا()ه( ِفيذِ        ذّم اْرِ االْ ِتَكذاء: ُهذَو َهْن َي،ُّ
ا َعَلْيَها. َوَقْم َيُنوُن االْ ِتَكا ن ما ِإَلى َكْطن  بَهْوب َيْ َمَعُهما ِكِ  َمَا َظْه ا  وَيُحمُّ ء كالَيَمْين عَوض اله وب. وا 

 .(5)َنَهى َعْنُ  ِرَن ُ  ِإَ ا َلْم َيُنْن َعَلْيِ  إال  َهْوٌب واِ م ُ ب ما َت ّ   َهْو َ اَل اله وُب َفَتْبُمو َعْوَ ُت 
 (214الحديث رقم )

 قال ارمام البطا ي   م  هللا:     
َهَنا ُقَتْيَكُة ْبذُن َسذِعيٍم       ِ ْبذِن ُعْتَكذَة   "َ م  ِ ْبذِن َعْبذِم َّللا  َهَنا َلْيذٌت  َعذِن اْبذِن ِحذَهاٍب  َعذْن ُعَبْيذِم َّللا  َقذاَل: َ ذم 

ذم اءِ »َعْن َهِبأ َسِعيٍم الُطذْمِ يِّ  َهن ذُ  َقذاَل: ِ َصذل ى هللُا َعَلْيذِ  َوَسذل َم َعذِن اْحذِتَماِل الص    َوَهْن (6)َنَهذى َ ُسذوُل َّللا 
 .(7)«ل  ُ ُ  ِفأ َهْوٍب َواِ ٍم  َلْيَه َعَلى َفْ ِ ِ  ِمْنُ  َحْأءٌ َيْ َتِبَأ ا

 تخريج الحديث
 

                                                 

 (58( فأ  ميت  قم )1)
 228ش1( ت فة الت صي  البن الع اقأ 2)
 588 قم  283ش1( سنن الما  قطنأ 3)
 4036 567ش2( السنن الكب ى للبيه أ 4)
 335ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  5)
ذذم اء( اْحذذ6) لذذ  ال  ذذُ  بَهوكذذ  وَ ِتَماِل الص  اَل َيْ فذذا ِمْنذذُ  َ اِنًكذذا. النهايذذة فذذأ غ  ذذب ال ذذميت وارهذذ  البذذن ارهيذذ  : ُهذذَو َهْن يت  
 54ش3
 367 قم  82ش1( ص يي البطا ي   الصال  َكاُب َما َيْسُتُ  ِمَن الَعْوَ ِ  7)
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 .(1)عن هبأ سعيم الطم ي بن وا هط    البطا ي من ط  ق ي يى بن عم        
 .(2)وهط ج ل  البطا ي حاهمًا من ط  ق هبأ ه     بن وا     
 .(3)ن عبم هللا بن واون ل  مسلم هط ج ل  حاهمًا من ط  ق  اب  ب     

 دراسة رجال اإلسناد
 رجال اإلسناد كلهم ثقات.-

))) )) ))))) 
َمذاُم َيططذب»)ه( َوِمْنُ  اْلَ ِميُت       َنهذى َعْنَهذا ِرَن  االْ ِتَكذاء « َهن ُ  َنَهى َعِن الُ ْبذَو  َيذْوَم اْلُ ْمَعذِة َواْرِ

 .(4)َع ُِّض َطَهاَ َتُ  ِلاِلْنِتَ اضِ َيْ ِلُب الن وم َفاَل َيْسَما اْلُطْطَكَة  َويُ 
 (215الحديث رقم )

 قال ارمام هبو ماوم   م  هللا:     
َهَنا َسذِعيُم ْبذُن َهِبذأ َهيُّذوَب  َعذْن َهِبذأ َمْ ُ ذوٍم  َعذنْ       َهَنا اْلُمْ ِ ُئ  َ م  َهَنا ُمَ م ُم ْبُن َعْوٍف  َ م  َسذْهِ   "َ م 

ِ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َنَهى َعِن الُ ْبَو ِ »َعْن َهِبيِ    ْبِن ُمَعاِ  ْبِن َهَنٍه   َيْوَم اْلُ ُمَعِة  (5)َهن  َ ُسوَل َّللا 
 

                                                 

 1331 قم  43ش3( ص يي البطا ي   الصوم َكاُب َصْوِم َيْوِم الِفْطِ  1)
ْمُه ( ص يي البطا ي   مواقي  الصال  َكاُب 2) اَلِ  َكْعَم الَفْ ِ  َ ت ى َتْ َتِفَا الح   584 قم  120ش1الص 
اِء َوااِلْ ِتَكاِء ِفأ َهْوٍب َواِ ٍم 3) م   2033 قم  1661ش3( ص يي مسلم   اللكاه وال  نة َكاُب اْحِتَماِل الص 
 336ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  4)
ْنَساُن َعَلى َهْلَيَتْيِ  َوُ ْنَصَب َساَقْيِ  َوَيْ َتِوَي َعَلْيِهَما ِبَهْوٍب َهْو َنْ ِواِ ( ااِلْ ِتَكاُء ِكاْلمَ 5) َهْو ِبَيِمِا َوَهِ ِا اْلَ ْعذَمُ   مِّ َفُهَو َهْن َيْ ُعَم اْرِ

ِب ِفذأ َمَ اِلِسذِهْم َفذِيِن اْنَنَحذَف َمَعذُ  َحذْأٌء ِمذْن َعْوَ ِتذِ  ُيَ اُل َلَها اْلُ ْبَوُ  ِكَ،مِّ اْلَ اِء ونس ها َوَناَن َهذَ ا ااِلْ ِتَكذاُء َعذاَمً  ِلْلَعذ َ 
ُ هَْعَلُم.ح   النووي على مسلم   2033 قم  76ش14َفُهَو َ َ اٌم َوَّللا 

ُ َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم َعذذِن اْلَ ْبذذَوِ  َيذذ َمذذاُم وقذذال هبذذو  عفذذ  الط ذذاوي: َفِفذذأ َهذذَ ا اْلَ ذذِميِت َنَهذذى َ ُسذذوُل هللِا َصذذل ى َّللا  ْوَم اْلُ ُمَعذذِة َواْرِ
ُ َعَلْيِ  َوَسذل َم َهن ُهذْم َنذاُنوا يَ  َمذاُم َيْطُطُب  َوَقْم َوَ ْمَنا َعْن َ َماَعٍة ِمْن َهْصَ اِب َ ُسوِل هللِا َصل ى َّللا  ْ َتُبذوَن َيذْوَم اْلُ ُمَعذِة   َواْرِ

ُ َعَلْيِ  َوَسل َم َيْكُعُم َهْن َيْطَفى َعْن َ َمذاَعِتِهْم َفِفذأ اْسذِتْعَماِلِهْم َمذا َقذْم َ َوْ َنذاُا  َيْطُطُب  َوِمْهُ  َهَ ا ِمْن َنْهِأ َ ُسوِل هللِا َصل ى َّللا 
أ َ ِلذَ  َلذْيَه ُهذَو َلْيذِ  َوَسذل َم ِفذَعْنُهْم ِفأ َهِ ِا اآْلَهاِ  َما َقْم َمل  َعَلى َهن  َمْعَنى الن ْهِأ ال ِ ي َناَن ِمذْن َ ُسذوِل هللِا َصذل ى َّللا ُ عَ 

َماُم َيْطُطُب ؛ ِرَن ُهْم َمْأُموُنوَن َعَلى َما َفَعُلوا َنَما ُهْم َمذ ذا َنذاَن اْلَ ْبَوَ  ال ِتأ َناُنوا َيْفَعُلوَنَها   َواْرِ ْأُموُنوَن َعَلذى َمذا َ َوْوا   َوَلم 
اْلَ ْبذذَوِ  اْلُمْسذذَتْأَنَفِة ِفذذأ َ ذذاِل اْلُطْطَكذذِة ؛ ِرَن ذذُ  َمْنذذُ وٌا ِفذذأ اْلُطْطَكذذِة ااِلْحذذِتَغاُل َ ِلذذَ  َنذذَ ِلَ  َنذذاَن اْرَْوَلذذى ِبَنذذا َهْن َنْ ِمَلَهذذا َعَلذذى 

ْقَكذذاُل َعَلذذى َمذذا ِسذذَواَها   َوَتُكذذوُن اْلَ ْبذذَوُ  ال ِتذذأ َنذذاُنوا َيْفَعُلوَنَهذذا َ ْبذذَوً  َنذذاُنوا َيْسذذتَ  َكذذِة   َفَيْطُطذذُب ْعِمُلوَنَها َقْبذذَ  اْلُططْ ِكَغْيِ َهذذا   َواْرِ
َماُم   َوُهْم ِفيَهذا َ ت ذى َيْفذُ َ  ِمْنَهذا   َوُهذْم َعَلْيَهذا َوَيُنذوُن َمذا َنَهذاُهْم َعْنذُ  َ ُسذوُل هللِا َصذل ى َّللا ُ  ذا اْرِ  َعَلْيذِ  َوَسذل َم ِسذَوى َ ِلذَ  ِمم 

َمذذذاُمُهْم َيْطُطذذذُب   َفَيُنوُنذذذوَن ِبذذذَ ِلَ  مُ  ْقَكذذذاِل َعَلْيذذذِ    َوهللَا َنْسذذذَأُلُ  َيْسذذذَتْأِنُفوَنُ    َواِ  ْقَكذذذاِل َعَلذذذى َمذذذا ُهِمذذذُ وا ِكاْرِ َتَحذذذاِغِليَن َعذذذِن اْرِ
 2305 قم  343ش7الت ْوِفيَق.محن  اآلها  للط اوي 
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َماُم َيْطُطبُ   .(1)«َواْرِ
 تخريج الحديث

 عن سعيم بن هبأ هيوب ك  كمهل .  (2)هط    ه مم من ط  ق عبم هللا بن ي  م     
وهبذو يعلذى الموصذلأ   (3)والعكذاه بذن م مذم الذمو ي  ق م مم بن  ميذم هط    الت م ي من ط       

ذذذمنانأ  (4)مذذذن ط  ذذذق هذذذا ون بذذذن معذذذ وف وهبذذذو  عفذذذ    (5)وابذذذن ط  مذذذة مذذذن ط  ذذذق هبذذذأ  عفذذذ  السِّ
وال ذاكم مذن   (7)والطب انأ مذن ط  ذق كحذ  بذن موسذى ارسذمي  (6)الط اوي من ط  ق علأ بن حيكة

)م مم بذن  ميذم   همانيتهم  (9)ه أ من ط  ق ال ا ت بن هبأ هسامةوالبي  (8)ط  ق الس  ي بن ط  مة
منانأ  عل ذ ي العكاه بن م مم  ها ون بن مع وف  هبو  عف  السِّ  أ بن حيكة  كحذ  بذن موسذى  الس 

 بن ط  مة  ال ا ت بن هبأ هسامة( عن عبم هللا بن ي  م الم  ئ ك  كمهل .ا
 دراسة رجال اإلسناد

 هذ.143ما  سنة   يمون المدني أبو مرحوم المعافري عبد الرحيم بن م-     
 .(10) ن ا ابن  كان فأ اله ا       
 .(11)وقال النسا أ:"ه  و هن   ال كأه ك "     
 .(12)وقال هبو  اتم:"ُينتب  ميه  وال ي تج ك "     
 .(13)هما ابن معين ف م ،عف      
 .(14)وقال ابن     فأ الت   ب:"صموق"     

                                                 

َماُم َيْطُطُب 1)  1110 قم  230ش1( سنن هبأ ماوم   الصال  َكاُب ااِلْ ِتَكاِء َواْرِ
 15630 قم  333ش24( مسنم ه مم 2)
 514 قم  330ش2( سنن الت م ي   ال معة عن  سول هللا َكاُب َما َ اَء ِفأ َنَ اِهَيِة ااِلْ ِتَكاِء َواِرَماُم َيْطُطُب 3)
 1432 قم  64ش3( مسنم هبأ يعلى الموصلأ 4)
 1815 قم  158ش3( ص يي ابن ط  مة 5)
 2305 قم  343ش7( محن  اآلها  للط اوي 6)
 384 قم  173ش20 انأ ( المع م الكبي  للطب7)
 1063 قم  427ش1( المستم   على الص ي ين لل اكم 8)
 5312 قم  333ش3( السنن الكب ى للبيه أ 9)
 3336 قم  134ش7( اله ا  البن  كان 10)
 3410 قم  43ش18( ته يب الكمال للم ي 11)
 1537 قم  338ش5( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 12)
 606 قم  308ش6 ( ته يب الته يب البن    13)
 4053 قم  354ش1( ت   ب الته يب البن     14)
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 ال اوي فأ هف،  ه وال  صموق. :لكا تقال ا     
 من ال اكعة.  سهل بن معاذ بن أنس الجهني شامي-     
 .(1)قال ابن معين:"،عيف"     
هم قال   (2) ن ا ابن  كان فأ اله ا  وقال:"اَل يْعَتب  َ ِميه  َما َناَن من ِ َواَية  بان ْبن فا م َعنُ "     

فلس  َهْمِ ي هوقا الت ْطِليط ِفأ َ ِميه  ِمْنُ  َهْو من  بان ْبن َفاِيم َفِين  فأ الم  و ين:"ُمنن  اْلَ ِميت  ماً 
ن َما اْحتكَ  َهذَ ا ِرَن  او هذا َعذن سذه  اْبذن مَعذا   َناَن من َه مهَما فارطكا  ال ِتأ َ َواَها َه مهَما َساِقَطة َواِ 

ْأء" ْأء َكْعم الح   .(3) بان ْبن فا م ِإال  الح 
 .(4)قال الع لأ:"ه ة"و      
 .(5)وقال ابن    :"ال كأه ك  إال فأ  وايا   بان عن "     
  وَهُبذو ماوم  (6)وقم  وى ل  نكذا  العلمذاء مهذ  البطذا ي فذأ "ارمب" ال اوي صموق  :قال الكا ت     

 والتِّْ ِمِ ّي  وابن ما  .
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

 الحكم على إسناد الحديث
وهمذذا عبذذم الذذ  يم بذذن  لو ذذوم  او ذذين مذذن  واتذذ  نذذ  وا ذذم منهمذذا صذذموق  إسذذنام ال ذذميت  سذذن؛      

وممذن   (8)وابذن ط  مذة  (7)وممن ص ي ال ذميت مذن العلمذاء ال ذاكم وسه  بن معا   ميمون الممنأ 
ن  من العلماء الت م ي  .(11)حعيب ار نؤوف  (10)وارلكانأ  (9) س 

))))) ))))) 

                                                 

 453 قم  258ش4( ته يب الته يب البن     1)
 3122 قم  321ش4( اله ا  البن  كان 2)
 447 قم  347ش1( الم  و ين البن  كان 3)
 634 قم  203ش1( اله ا  للع لأ 4)
 2667 قم  258ش1( ت   ب الته يب البن     5)
 2621 قم  203ش12الكمال للم ي ( ته يب 6)
 1063 قم  427ش1( المستم   على الص ي ين لل اكم 7)
 1815 قم  158ش3( ص يي بن ط  مة 8)
 514 قم  330ش2( سنن الت م ي   ال معة عن  سول هللا َكاُب َما َ اَء ِفأ َنَ اِهَيِة ااِلْ ِتَكاِء َواِرَماُم َيْطُطُب 9)
  1017 قم  273ش4لكانأ ارم لأل –( ص يي هبأ ماوم 10)
 15630 قم  333ش24( مسنم ه مم 11)
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الَ ْبذذُو: َهْن يمحذذَأ َعَلذذى َيَمْيذذ  « َلذذْو َيعلمذذون َمذذا ِفذذأ الِعَحذذاء والَفْ ذذ  رَتْوُهمذذا وَلذذْو َ ْبذذوا» )ه( َوِفيذذ ِ      
: ِإَ ا َ َ َف َعَلى اْسِت  بأُّ  .(1)وُ ْنَبَتْي   َهِو اْست . وَ َكا الَكعيُ  ِإَ ا بَ   ُهم  َ  َف ِمَن ارْعياء. وَ َكا الص 

 (216الحديث رقم )
 ارمام البطا ي   م  هللا:قال      
ِ ْبُن ُيوُسَف  َقاَل: َهْطَبَ َنا َماِل ٌ       َهَنا َعْبُم َّللا    (3)  َعْن ُسذَمأٍّ َمذْوَلى َهِبذأ َكْنذٍ   َعذْن َهِبذأ َصذاِليٍ (2)"َ م 

ِ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َقاَل:  ِل  َلْو َيْعلَ »َعْن َهِبأ ُهَ ْ َ َ : َهن  َ ُسوَل َّللا  فِّ اَرو  َماِء َوالص  ُم الن اُه َما ِفأ النِّ
َلْيِ   َوَلْو َيْعَلُموَن َمذا ُهم  َلْم َيِ ُموا ِإال  َهْن َيْسَتِهُموا َعَلْيِ  اَلْسَتَهُموا  َوَلْو َيْعَلُموَن َما ِفأ الت ْهِ يِ  اَلْسَتَكُ وا إِ 

ْكِي  َرََتْوُهَما َولَ   .(4)«ْو َ ْبًواِفأ الَعَتَمِة َوالصُّ
 تخريج الحديث

ومسذذذذذذذلم مذذذذذذذن ط  ذذذذذذذق ي يذذذذذذذى بذذذذذذذن                                            (5)هط  ذذذذذذذ  البطذذذذذذذا ي مذذذذذذذن ط  ذذذذذذذق إسذذذذذذذماعي  بذذذذذذذن عبذذذذذذذم هللا     
 من ط  ق مال  بن هنه ك  كمهل . وي يى بن ي يى( )إسماعي  بن عبم هللا  نالهما  (6)ي يى

 دراسة رجال اإلسناد
 إلسناد كلهم ثقات.رجال ا-    

))))) ))))) 
َهاَل هْمَنُ ذ ا َهاَل َهْ ُبذو ا ُيَ ذاُل: َ َكذاا َنذَ ا َوِكَنذَ ا:ِإَ ا هْعَطذاا. »)هذ ه( َوِفأ َ ِميِت َصذاَلِ  الت ْسذِبيِي      

 .(7)والِ َكاء: الَعِطّية
 الحديث رقم )*(

 .(8)الحديث سبق تخريجه
))))) ))))) 

 

                                                 

  302ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  1)
 6425 قم  516ش1( مال  بن هنه بن مال  ارصك أ هبو عبم هللا الممنأ.ت   ب الته يب البن     2)
 1841 قم  203ش1     (  نوان هبو صالي السمان ال  ا  الممنأ. ت   ب الته يب البن3)
 615 قم  126ش1( ص يي البطا ي   ار ان َكاُب ااِلْسِتَهاِم ِفأ اَرَ اِن 4)
                                                                           2683 قم  182ش3( ص يي البطا ي   الحهاما  كاب َكاُب الُ ْ َعِة ِفأ الُمْحِناَلِ  5)
َقاَمِتَها ( ص 6) ُفوِف  َواِ   437 قم  325ش1يي مسلم   الصال  كاب َكاُب َتْسِوَيِة الصُّ
 336ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  7)
 (103( فأ  ميت  قم )8)
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 التاء  : الحاء معالمبحث الثاني
ذ   ال ذِ ي َتَ ذا   وَ ُقذ  ِمذَن »َوِمْنُ  اْلَ ِميُت       ذَ    الَطْ،ذ اء وْسذط الح  َ اِك  هللِا ِفأ الَغذاِفلين ِمْهذُ  الح 

ِ  ب ِ يا« (1)ال،  ِ  ب: الص   .(2)َهْي َتَساقط. وال، 
 (217الحديث رقم )

 :قال ارمام هبو علأ اْلَ َسُن ْبُن َعَ َفَة   م  هللا     
َها      َهَنا َيْ َيى ْبُن ُسَلْيٍم الط اِ ِفأُّ  َقاَل: َسِمْعُ  ِعْمَ اَن ْبَن ُمْسِلٍم  َوَعك اَم ْبَن َنِهيٍ   ُيَ مِّ  ِن َعْن "َ م 

ِ َصذل ى هللُا َعَلْيذ ِ  ِ ْبذِن ُعَمذَ   َقذاَل: َقذاَل َ ُسذوُل َّللا  ِ ْبِن ِميَناٍ   َعذْن َعْبذِم َّللا  َ اِكذُ  َّللا َ ِفذأ »َوَسذل َم:  َعْبِم َّللا 
ذَ َ ِ  اْلَطْ،ذَ اءِ  ذَ ِ   اْلَغاِفِليَن ِمْهُ  ال ِ ي ُيَ اِتُ  َعِن اْلَفا ِّ َن  َوَ اِكُ  َّللا َ ِفأ اْلَغذاِفِليَن ِمْهذُ  الح  ِفذأ َوْسذِط الح 

ِ  مِ   .(3)«ال ِ ي َقْم َتَ ا   َوَ ُقُ  ِمَن الص 
 تخريج الحديث

   ء من ال ميت. من ط  ق عبم هللا بن مسعوم   (4)الطب انأ هط        
 من ط  ق م مم بن ي  م ارممأ عن ي يى بن سليم ك  بن وا.  (5)وابن حاهين     
 عن ال سن بن ع فة ك  بن وا. من ط  ق  عف  بن ه مم بن المه  ان   (6)ارصيهانأو      
عذن ال سذن  مذن ط  ذق إسذماعي  بذن الصذفا   (8)نوهبو كن  قا،ذأ الما سذتا  (7)وهط    البيه أ    

 ابن ع فة ك  كمهل .
 دراسة رجال اإلسناد 

 هذ.257ما  سنة  المؤمب  الحسن بن عرفة بن يزيد أبو علي العبدي البغدادي-     
   (10)وقال م  :"ليه ك  كأه"  (9)وه   ابن معين     

 

                                                 

 لم ه م لفظ ابن ارهي  إنما و مت  كالمعنى ( قال الكا ت:1)
 337ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  2)
ِ  م:45 قم  66ش1ء ال سن بن ع فة العبمي (    3)  21ش3الب م النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي     الص 
 3737 قم  16ش10( المع م الكبي  للطب انأ 4)
 168 قم  60ش1( الت غيب فأ ف،ا   ارعمال البن حاهين 5)
 267ش4(  لية ارولياء لالصبهانأ 6)
  561 قم  83ش2( حعب اريمان للبيه أ 7)
 481 قم  1068ش3( ه اميت الحيوخ اله ا  )المحيطة الكب ى( 8)
 1243 قم  204ش6( ته يب الكمال للم ي 9)
 163 قم  543ش11( سي  هعالم النكالء لل هبأ 10)
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 :"ه ة".(3)ال هبأقال و   (2)ا و ن ا ابن  كان فأ اله   (1)وقال مسلمة بن قاسم: ه ة
:"ال كذذذذذذذذذذأه كذذذذذذذذذذ " وقال ابذذذذذذذذذذن (6) والذذذذذذذذذذما  قطنذذذذذذذذذذأ(5)والنسذذذذذذذذذذا أ  (4)وقذذذذذذذذذذال هبذذذذذذذذذذو  اتم:"صذذذذذذذذذذموق"     

 .(7)   :"صموق"
 ال اوي صموق نما قال ابن    . :قال الكا ت     
ة ما  سذن وي ال هبو  ن  ا المنأ ال  اء الط ا   هبو م مم   يحيى بن سليم القرشي الطائفي-     
 قي  كعمها. هذ 133
 .(11)و ن ا ابن  كان فأ اله ا   (10)والع لأ  (9)ابن معينو   (8)ابن سعم وه       
وقذذال البطذذا ي: فذذأ ت  مذذة عبذذم الذذ  من بذذن نذذاقا مذذا  ذذم ت ال ميذذمي عذذن ي يذذى بذذن سذذليم فهذذو      

 .(12)ص يي
 .(13)وال ي تج ك " حيخ صالي م ل  الصمق ولم ينن كال افظ ينتب  ميه وقال هبو  اتم:"     
َت ِمْن ِنَتاِكِ  َفَ ِميهُذُ  َ َسذٌن        َ ا َ م  وقال يع وب بن سفيان:"ُسنِّأٌّ َ ُ ٌ  َصاِلٌي َوِنَتاُكُ  اَل َكْأَه ِكِ  َواِ 

َت ِ ْفًظا َفُيْعَ ُف َوُ ْنَنُ " َ ا َ م   .(14)َواِ 
وقذال مذذ  : لذذيه   (15)بذن عمذذ و" وقذال النسذذا أ: لذيه كذذ  كذذأه وهذو مننذذ  ال ذميت عذذن عبيذذم هللا     

 .(16)كال وي 

                                                 

 523 قم  234ش2( ته يب الته يب البن     1)
 12852 قم  173ش8( اله ا  البن  كان 2)
 163 قم  547ش11 ( سي  هعالم النكالء لل هبأ3)
 128 قم  32ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 4)
 1243 قم  205ش6( ته يب الكمال للم ي 5)
 117 قم  158ش1( سؤاال  السلمأ للما قطنأ 6)
 1255 قم  162ش1( ت   ب الته يب البن     7)
 1647 قم  43ش6( الطك ا  الكب ى البن سعم 8)
 853 قم  226ش1ن الما مأ( ( تا  خ ابن معين ) واية عهما9)
 1803 قم  473ش1( اله ا  للع لأ 10)
 11731 قم  615ش7( اله ا  البن  كان 11)
 367 قم  227ش11( ته يب الته يب البن     12)
 367 قم  226ش1( ال    والتعمي  البن هبأ     13)
  51ش3( المع فة والتا  خ ليع وب بن سفيان 14)
 6841 قم  368ش31( ته يب الكمال للم ي 15)
 633 قم  180ش1( ال،عفاء والمت ونون للنسا أ 16)
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صذذموق يهذم فذذأ ال ذذميت وهططذذأ فذأ ه اميذذت  واهذذا عبيذذم هللا بذن عمذذ  لذذم ي مذذما  وقذال السذذا أ:     
 .(1)ه مم
 .(2)ف هيت  يطلط فأ ار اميت فت نت  وفي  حأء" وقال ه مم بن  نب :"هتيت  فنتب  عن  حي ًا     
 .                                                               (3)وقال الموالبأ:"ليه كال وي"    
 .(4)وقال الما قطنأ:"سأء ال فظ"    
 .(5)وقال هبو ه مم ال اكم: ليه كال افظ عنمهم    
قذذذذال   فذذذذأ  وايتذذذذ  عذذذذن عبيذذذذم هللا بذذذذن عمذذذذ و إال الذذذذ اوي صذذذذموق  سذذذذن ال ذذذذميت  قذذذذال الكا ذذذذت:    

ِ َيِهُم ِفيَها"ْبُن ُسلَ االبطا ي:"َيْ َيى   .(6)ْيٍم َيْ ِوي َهَ اِميَت َعْن ُعَبْيِم َّللا 
وقيذ  هذو الذ ي  وى عذن  مذن السامسذة  َهُبو كن  الَكْصِ ّي ال صذي    ِعْمران بن مسلم المنقري -     

 عبم هللا بن مينا  وقي  ب  هو غي ا وهو منأ.
 وه   عمم من العلماء منهم:     
و ام:"   نذ ا ابذن  كذان فذأ اله ذا    (10)ويع ذوب بذن سذفيان  (9)وهبذو ماوم  (8)ه مم  (7)ابن معين     

  (11)إال هن  فأ  واية ي يى بن سليم عن  كعض المناكي   ون ل  فأ  واية سو م بن عبم الع    عنذ 
ا َوَقال: فأم ا  واية هه  بلما عن  فمست يمة تحك   ميت ارهكا   وهم ا م و ن ا فأ "الم  و ين "هي،ا 

وهذو ممذذن   واا عنذ  الُ ْ َبذى مهذ  سذو م بذن عبذم الع  ذ   وي يذى بذن سذليم و و همذا ففيذ  منذاكي  نهيذ   
 .(12)هستطي  هللا في 

                                                 

 367 قم  227ش11( ته يب الته يب البن     1)
 2030 قم  405ش4( ال،عفاء الكبي  للع يلأ 2)
 6841 قم  368ش31( ته يب الكمال للم ي 3)
 367 قم  227ش11( ته يب الته يب البن     4)
 367  قم 227ش11( ته يب الته يب البن     5)
 333 قم  132ش1( العل  الكب  للت م ي 6)
 3376 قم  104ش4( تا  خ ابن معين ) واية المو ي( 7)
 2318 قم  237ش2( العل  ومع فة ال  ال لإلمام ه مم 8)
 4502 قم  352ش22( ته يب الكمال للم ي 9)
 240 قم  138ش8( ته يب الته يب البن     10)
 3873 قم  242ش7( اله ا  البن  كان 11)
 713 قم  123ش2( الم  و ين البن  كان 12)
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نمذذا  ن تذذ  رنذذ  يذذ وي هحذذياء ال ي و هذذا  نذذان مسذذت يم ال ذذميت  وقذذال ي يذذى بذذن سذذعيم ال طذذان:       وا 
    .(1)غي ا و نف م عن  قوم بتل  ار اميت

 .(2)سا أ:"ال كأه ك "وقال الن    
 وِعْمذ ان بذذن مسذذلم الذ ي  وى عذذن عبذم هللا بذذن مينذذا   وممذن فذذ ق بذين ِعْمذذ ان بذذن مسذلم ال صذذي      

 .(3)البطا ي قال: عمَ ان بن ُمسلم َعن عبم هللا بن ِميَنا  سما ِمْنُ  ي يى بن سليم ُمنن  الَ ِميت
ي وي عن عبم هللا بن مينا  سمع  هبأ ي ول ون ل  قال ابن هبأ  اتم ن   عن هبي :" فأ ال ي      

 .(4)هو منن  ال ميت وهو حك  الم هول"
 .(5)وقال ابن    :" صموق  بما وهم"     
نذذ ا فذذ ق بينهمذذا هي،ذذا ابذذن هبذذأ طيهمذذة ويع ذذوب بذذن سذذفيان وقذذال ابذذن   ذذ  فذذأ تهذذ يب الته يب:"    

عبذذم هللا بذذن مينذذا  عذذن ابذذن عمذذ  وابذذن عذذمي والع يلذذأ وهننذذ   لذذ  الذذما قطنأ فذذأ العلذذ  فذذأ ت  مذذة 
 .(6)كغي  ح  وقال:هو هو

عذن عبذم هللا بذن فالذ ي يذ وي   ل البطا ي وغي ا هنذا  فذ ق بينهمذاال ا ي هن   نما قا :قال الكا ت    
 وهو ال ي معنا فأ ه ا ال ميت.  مينا  عن ابن عم   ،عيف منن  ال ميت

 عباد بن كثير الثقفي البصري.-     
 .م ما على ت،عيف  لكا ت:قال ا      
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

 الحكم على إسناد الحديث
وعكذذام بذذن نهيذذ    وهذذم ِعْمذذ ان بذذن مسذذلم لو ذذوم هكهذذ  مذذن  اٍو ،ذذعيف  إسذذنام ال ذذميت ،ذذعيف؛     

 اله فأ.
قذذذال هبذذذو نعذذذيم  فهذذذو ،ذذذعيف وال يصذذذلي للمتاكعذذذة   الحذذذاهم لل ذذذميت مذذذن ط  ذذذق ابذذذن مسذذذعومهمذذذا      
َهذَ ا  بهانأ:"َغِ  ٌب ِمْن َ ِميِت َعْوٍن ُمت ِصاًل َمْ ُفوًعا  َلْم َيْ ِوِا َعْنُ  ِإال  ِمْ َصذٌن  َوَلذْم َنْنُتْكذُ  ِإال  ِمذنْ االص

                                                 

 240 قم  138ش8( ته يب الته يب البن     1)
 4502 قم  352ش22( ته يب الكمال للم ي 2)
 2081 قم  140ش2( التا  خ اروسط للبطا ي 3)
 1631 قم  305ش6( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 4)
 5168 قم  430ش1( ت   ب الته يب البن     5)
 240 قم  138ش8ته يب الته يب البن      (6)
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ذذذذُم ْبذذذُن ُعَمذذذذَ  اْلَواِقذذذِميُّ نمذذذا هن فذذذذأ إسذذذناما ُم َ   (1)اْلَوْ ذذذِ "   (2)متذذذ و  ال ذذذذميت" قذذذذال عنذذذ  النسذذذذا أ:  م 
 .(3)مت و    قال عن  ابن    :ِمْ َصِن ْبِن َعِلأٍّ و 

))))) ))))) 
 .(4)َهْي َتَساَقَطْ  « َتَ ات   َعْنُ  ُ ُنوك »)ه( َوِمْنُ  اْلَ ِميُت      

 (218الحديث رقم )
 قال ارمام هبو كن  الب ا    م  هللا:     
َهَنا ُمَ م ُم ْبُن ُعْ َكَة  َقاَل: نا َعْبُم اْلَعِ  ِ  ْبُن مُ       ِ ْبِن اْلَهاِم  َعْن ُمَ م ِم "َ م  َ م ٍم  َعْن َيِ  َم ْبِن َعْبِم َّللا 

ِ  َصذذل ى هللُا َعَلْيذذ ِإَ ا »ِ  َوَسذذل َم:اْبذذِن ِإْبذذَ اِهيَم  َعذذْن ُهمِّ ُنْلهُذذوَم ِبْنذذِ  اْلَعك ذذاِه  َعذذْن َهِبيَهذذا  َقذذاَل: َقذذاَل َ ُسذذوُل َّللا 
َ َ ِ  اْلَكاِلَيِة َوَ ُقَهااْقَحَع   ِ ْلُم  اْلَعْبِم ِمْن َطْحيَ  ِ  َتَ ات ْ  َعْنُ  َطَطاَياُا َنَما َتَ ا ُّ َعِن الح   .(5)«ٍ ِة َّللا 

 تخريج الحديث
 عن َيِ  َم ْبِن اْلَهاِم ك  كمهل .  (6)هط    البيه أ من ط  ق َعْبُم اْلَعِ  ِ  ْبُن ُمَ م ٍم      
وَ ِ  ذَم ْبذِن اْلَهذاِم كذ  بن وا.بذماًل مذن   (7)م اْلَعِ  ذِ  ْبذُن ُمَ م ذموهط     هبو كن  البذ ا  مذن ط  ذق َعْبذ     

 نلمة"ططاياا" " نوك " وبماًل من نلمة"الح    الكالية""الح    الياكسة".
 دراسة رجال اإلسناد 

 .(8)هم ن  النبّأ صّلى َّللا  علي  وسلم  أم كلثوم بنت العباس بن عبد المطلب الهاشمي ة-     
ونفى ابن   ذ  فذأ ارصذاكة هن تكذون هم نلهذوم بنذ  العكذاه إنمذا هذأ هم نلهذوم بنذ  ف،ذ  بذن      

 .(9)العكاه قال:" قل : وه ا نل  إنما هو رم نلهوم بن  الف،  بن العّكاه بن عبم المّطلب"
 .(10)ِلِ  ِهَ اٌ "ول ل  قال الهيهمأ:"َوَلْم هَْعِ ْفَها  َوَكِ ي ُة ِ َ ا م هولة  قال الكا ت: ال اوية     
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

                                                 

 267ش4(  لية ارولياء وطك ا  ارصفياء لالصبهانأ 1)
 531 قم  32ش1( ال،عفاء والمت ونون للنسا أ 2)
 6175 قم  438ش1( ت   ب الته يب البن     3)
 337ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  4)
 1322 قم  148ش4( مسنم الب ا  5)
 782 قم  236ش2( حعب اريمان للبيه أ 6)
 288 قم  287ش1( نتاب الفوا م )الغيالنيا ( ربأ كن  الحافعأ الب ا  7)
  7584 قم  376ش7( هسم الغاكة البن ارهي  8)
 446ش8( ارصاكة فأ تميي  الص اكة البن     9)
 18217 قم  310ش10( م ما ال وا م ومنكا الفوا م للهيهمأ 10)
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 الحكم على إسناد الحديث
وممن ،ع ف    م م هول وهأ هم نلهوم بن  العكاهلو وم  اٍو فأ ارسنا إسنام ال ميت ،عيف؛     

 .(1)من العلماء ارلكانأ
))))) ))))) 

ِ َفُهذَو َحذِهيمٌ  َمْن َمذاَ  َ ْتذَف هْنِفذ  ِفذأ َسذِبي ِ »)َ ْتٌف(]هذ[ ِفيِ        ُهذو هْن َيمذو  َعَلذى ِفَ اِحذ  َنَأن ذُ  « َّللا 
َسَ ط رْنف  َفما . والَ ْتف: اْلَهاَلُ . َناُنوا َيَتَطي ُلون َهن  ُ و  اْلَمِ  ِض َتْطُ ج ِمْن هْنف  َفذِيْن ُ ذ   َط َ ذْ  

 .(2)ِمْن ِ َ اَ ِت 
 (219الحديث رقم )

 قال هبو ماوم   م  هللا:     
َهَنا َكِ ي ُة ْبُن اْلَوِليِم  َعِن اْبِن َهْوَكاَن  َعذْن َهِبيذِ   َيذُ مُّ       َهَنا َعْبُم اْلَوه اِب ْبُن َنْ َمَ   َ م   ِإَلذى َمْنُ ذوٍل  "َ م 

ِ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  ِإَلذذى َعْبذذِم الذذ  ْ َمِن ْبذذِن ُغذذْنٍم اْرَْحذذَعِ يِّ  َهن  َهَكذذا َماِلذذٍ  اْرَْحذذَعِ ي  َقذذاَل: َسذذِمْعُ   َ  ُسذذوَل َّللا 
ِ َفَمذاَ   َهْو ُقِتذَ  َفُهذَو َحذِهيٌم  َهْو َوَقَصذُ  َفَ ُسذُ   َهْو َكِعيذُ ُا َهْو َلَمَغْتذُ  »َوَسل َم َيُ وُل: َمذْن َفَصذَ  ِفذأ َسذِبيِ  َّللا 

ن  َلُ  اْلَ ن َة"َهام ٌة  َهْو َماَ  َعَلى ِفَ اِحِ   َهْو ِكَأيِّ َ ْتٍف َحاَء َّللا ُ  َفيِ   .(3)ن ُ  َحِهيٌم  َواِ 
 تخريج الحديث

 ك  كمهل . (4)هط    ابن هبأ عاصم من ط  ق عبم الوهاب بن ن م      
 عن ك ية بن الوليم ك  ب  ام .  (5)والطب انأ من ط  ق  يو  بن ح  ي ال مصأ     
ن  عذن عبذم الوهذاب بذن ن ذم  كذ  مذن ط  ذق م مذم بذن م مذم بذن سذليما  (7)والبيه أ  (6)وال اكم     
 كمهل .

 دراسة رجال اإلسناد
َنْعذذِب بذذِن َ ِ ْ ذذٍ  َهُبذذو ُيْ ِمذذَم الِ ْمَيذذِ يُّ  الَكاَلِعذذأُّ  هُذذم  الَمْيَتِمذذأُّ   َبِقيَّللُة بللُن الَوِلْيللِد بللِن َصللاِئِد بللنِ -     

 هذ.137ما  سنة  الِ ْمِصأُّ 
 همو :هط  علي  العلماء عم   ل م قال الكا ت:     

                                                 

 2342 قم  365ش5سلة ار اميت ال،عيفة لأللكانأ ( سل1)
 337ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  2)
 2433 قم  3ش3( سنن هبأ ماوم   ال هام َكاٌب ِفيَمْن َماَ  َغاِ ً ا 3)
 235 قم  576ش2( ال هام البن هبأ عاصم 4)
 3418 قم  282ش3( المع م الكبي  للطب انأ 5)
 2416 قم  88ش2   على الص ي ين لل اكم ( المستم6)
 3343 قم  110ش6( حعب اريمان للبيه أ 7)
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 وا  ا  م ت عن ال،عفاء والم هولين ف،عيف. إ ا  م ت عن اله ا  فهو ه ة -1     
َت َعذْن       ذا ِإَ ا َ ذم  َت َعِن الهَِّ اِ  ِمْهِ  َصْفَواَن بِن َعْمذٍ و  َوَغْيذِ ا فذاقبلوا   َوَهم  قال ابن معين:"ِاَ ا َ م 

َ ا َنن    .(1)ى ال  ُ َ  َهْو َلْم ُيَسمِّ اْسَمُ   َفَلْيَه ُيَساِوي َحْي ًا"ُهْوَلِ َ  الَمْ ُهْوِلْيَن  َفاَل  َواِ 
ْسَماِعْيَ   َفَ اَل:َكِ ي ُة َهَ بُّ إِ       َ ا وقال َعْبُم هللِا بُن َهْ َمَم بِن َ ْنَبٍ   َقاَل:"ُسِ َ  َهِبأ َعْن َكِ ي َة  َواِ  َلذأ   َواِ 

َت َعْن َقْوٍم َلْيُسوا ِكَمْعُ وْ   .(2)ِفْيَن  َفاَل َت َبُلْوُا"َ م 
ُت َعذذْن َقذذوْ       َت َعذذِن الَمْعذذُ ْوِفْيَن  َوُيَ ذذمِّ ٍم وقذذاَل َيْعُ ذذْوُب بذذُن َحذذْيَكَة:"َكِ ي ُة: ِهَ ذذٌة  َ َسذذُن الَ ذذِمْيت ِإَ ا َ ذذم 

ذْن َمْتُ ْوِنأ الَ ِمْيِت  َوُ،َعَفاَء  َوَيِ ْيُم َعْن َهْسَماِ ِهم ِإَلى ُنَناُهم  َوَعذْن نُ  ُت َعم  َنذاُهم ِإَلذى َهْسذَماِ ِهم  َوُيَ ذمِّ
 .(3)ُهَو َهْصَغُ  ِمْنُ "

َواَيِة َعِن الهَِّ اِ   َ،ِعْيفًا ِفأ ِ َواَيِتِ  َعْن َغْيِ  الهَِّ ا ِ        .(4)وَقاَل اْبُن َسْعٍم: َناَن َكِ ي ُة ِهَ ًة ِفأ ال ِّ
:"ِهَ ٌة ما  و        .(5)ى َعِن الَمْعُ ْوِفْيَن  وما َ َوى َعْن َمْ ُهْوٍل  َفَلْيَه ِكَحْأٍء"َوَقاَل َهْ َمُم الِعْ ِلأُّ
ت َعذذْن َقذذْوٍم اَل ُيعَ ُفذذْوَن       َ ذذاِ   َفُهذذَو ِهَ ذذٌة  َوُيَ ذذمِّ َواَل  َوَقذذاَل َهُبذذو ُ ْ َعَة:"َكِ ي ذذُة َعَ ذذٌب  ِإَ ا َ َوى َعذذِن الهِّ

ْمِق"َي،ِكُطْوَن َوَقاَل: َما َلُ  َعيٌب  ِإال   ْمُق  َفاَل ُيْؤَتى ِمَن الصِّ  .(6)َنْهَ ُ  ِ َواَيِتِ  َعِن الَمْ ُهْوِلْيَن  َفَأم ا الصِّ
:"َ ِ َم هللُا َكِ ي َة  َما َناَن ُيكاِلأ ِإَ ا َوَ َم ُطَ اَفًة َعم ْن َيْأُطُ ا        َت وَقاَل َهُبو ِإْسَ اَق الُ ْوَ َ اِنأُّ َفِيْن َ ذم 

 .(7)ِ   َفاَل َكْأَه ِكِ "َعِن الهَِّ ا
إنمذا  وى عذن   ك ية بن الوليم عن ،عيف هو م هولهما فأ ه ا ال ميت فلم ي و  :قال الباحث     

فذذال بذذم مذذن   هن ذذ   وى عذذن ابذذن هوكذذان كالعنعنذذةولكذذن المحذذنلة فذذأ ال اويذذة  ابذذن هوكذذان وهذذو صذذموق 
 التص  ي كالسما  طاصة وهن  متهم كالتمليه نما سيأتأ.

 
 
 

                                                 

 738 قم  137ش4( ته يب الكمال للم ي 1)
 1727 قم  435ش2( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 2)
 133 قم  522ش8( سي  هعالم النكالء لل هبأ 3)
 878 قم  475ش1( ته يب الته يب البن     4)
 153 قم  83ش1للع لأ ( اله ا  5)
 334 قم  338ش10( تا  خ ممحق البن عساك  6)
 312 قم  238ش1( ه وال ال  ال لل و  انأ 7)
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و نذ ا ابذن   ذ  فذأ   (2)وابذن سذكط الع مذأ  (1)ممذن وصذف  كالتذمليه ابذن الع اقذأ لتمليه:ا-2     
وهأ الم تكة التأ قال عنها:"من اتفق علذى هنذ  ال ي ذتج كحذأء   (3)الم تكة ال اكعة من م اتب التمليه

 .(4)ة بن الوليم"من  ميههم إال كما ص  وا في  كالسما  لكه   تمليسهم على ال،عفاء والم اهي  نك ي
 ون ل  ممن قال بتمليس :     
َواٍم اْبذذُن ِ ك ذذاَن قال:"َسذذِمَا َكِ ي ذذُة ِمذذْن ُحذذْعَكَة  َوَماِلذذٍ   َوَغْيِ ِهَمذذا َهَ اِمْيذذَت ُمْسذذتِ ْيَمًة  هُذذم  َسذذِمَا ِمذذْن َهْقذذ-    

َعَفاِء"َن  اِبْيَن َعْن ُحْعَكَة  َوَماِلٍ   َفَ َوى َعِن الهَِّ اِ  ِكالت ْملِ   .(5)يِه َما َهَطَ  َعِن ال،ُّ
: َهَ اِمْيُت َكِ ي َة َلْيَسْ  َنِ ي ًة  َفُنْن ِمْنَها َعَلى َتِ ي ةٍ -     اِنأُّ  .(6)وَقاَل َهُبو ُمْسِهٍ  الَغس 
ُت الَمَنذذاِكْيَ  ِإال  َعذذِن -     ُت وقذذال َهْ َمذذَم بذذَن َ ْنَبٍ :َتَوه مذذُ  َهن  َكِ ي ذذَة اَل ُيَ ذذذمِّ الَمَ اِهيذذِ   َفذذِيَ ا ُهذذَو ُيَ ذذذمِّ

 .(7)الَمَناِكْيَ  َعِن الَمَحاِهْيِ   َفَعِلمُ  ِمْن َهْيَن ُهِتأَ 
ذذأ َحذذْأُن َكِ ي ذذَة َفَتَتك عُ  َ ِمْيهَذذ   َوَنَتبذذُ  النُّ -     َسذذَخ َقذذاَل َهُبذذو َ ذذاِتٍم بذذُن ِ ك ذذاَن: َمَطْلذذُ  ِ ْمذذَص  َوَهْكَبذذُ  َهمِّ

َملِّسذًا  َتَتك عُ  َمذا َلذْم َهِ ذْم ِكُعُلذوٍّ ِمذْن ِ َواَيذِة الُ ذَمَماِء َعْنذُ   َفَ ْهْيتُذُ  ِهَ ذًة  َمْأُمْونذًا  َوَلِكن ذُ  َنذاَن مُ َعَلى الَوْ ِ   وَ 
ذ ِ يِّ بذِن َعْبذِم ُيَملُِّه َعَلى ُعَبْيِم هللِا بِن ُعَمَ   َوُحْعَكَة  َوَماِلٍ   َما َهَطَ ا َعْن ِمْهِ  ُمَ اِحِا بِن َعْمٍ و  َوالس 
ِليِه َمذا َسذِمَا الَ ِمْيِم  َوُعَمَ  بِن ُمْوَسى الَمْيَتِمأِّ  َوَهحذَكاِهِهم  َفذَ َوى َعذْن ُهْوَلِ ذَ  الهَِّ ذاِ  ال ذِ ْيَن َ آُهذم ِكالت ذمْ 

ذذَعَفاِء َعذذْنُهم  َفَنذذاَن َيُ ذذْوُل: َقذذاَل ُعَبْيذذُم هللِا  َوَقذذاَل َماِلذذٌ   فَ  َ َمُلذذوا َعذذْن َكِ ي ذذَة  َعذذْن ُعَبْيذذِم هللِا  ِمذذْن َهذذؤاَُلِء ال،ُّ
 .(8)الَوسِط"َوَعْن َكِ ي َة بِن َماِلٍ   َوَسَ َط الَواِهأ َبْيَنُهَما  َفالَتَ َق الَمْوُ،ْوُ  ِبَكِ ي َة  َوَتَطل َص الَواِ،ُا ِمَن 

ذَعَفاِء  َوَيْسذتِبْيُي َ ِلذَ   َوَهذَ ا ِإْن َصذي    وَقاَل الَ اِفُظ َهُبذو الَ َسذِن بذُن الَ ط ذاِن: َكِ ي ذُة ُيذَملُِّه -     َعذِن ال،ُّ
 .(9)ُمفِسٌم ِلَعَماَلِت .وتع ب ال هبأ قول ابن ال طان ف ال:" ُقْلُ : َنَعْم  َتَيَ ن ا َهن ُ  َناَن َيْفَعُل "

فتكذذون  ولذذم يصذذ   كالسذذما  مذذا العلذذم بتمليسذذ  فينذذ   وى عذذن ابذذن هوكذذان كالعنعنذذة  :قللال الباحللث     
  وايت  عن  ،عيفة.

 يطالف فأ كعض  وايات  عن اله ا :-3     

                                                 

 4 قم  37ش1( المملسين البن الع اقأ 1)
 5 قم  16ش1( التبيين رسماء المملسين البن سكط الع مأ 2)
 117 قم  43ش1( طك ا  المملسين البن     3)
 14ش1بن     ( طك ا  المملسين ال4)
 156 قم  200ش1( الم  و ين البن  كان 5)
 1728 قم  435ش2( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 6)
 1250 قم  332ش1( مي ان االعتمال لل هبأ 7)
 156 قم  200ش1( الم  و ين البن  كان 8)
 1250 قم  333ش1( مي ان االعتمال لل هبأ 9)
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ونذ ل  قذال الذ هبأ:" َفَ اِصذُ  اَرْمذِ :   (1)قال ابن عمي:"يطالف فذأ كعذض  واياتذ  عذن اله ذا "     
 .(2)َهن  ِلَكِ ي َة َعِن الهَِّ اِ  َهْي،ًا َما ُيْنَنُ   َوَما اَل ُيَتاَكُا َعَلْي ِ 

لذذ ا هعت ذذم هن هذذ ا  لذذم ه ذذم ه ذذمًا مذذن الذذ وا  تذذاكا ك يذذة بذذن الوليذذم فذذأ هذذ ا ال ذذميت  :كا ذذتقذذال ال    
 ال ميت مما ينن  علي .

 ،عف  وايت  عن غي  هه  الحام:-4     
"صذذذالي فيمذذذا  وى عذذذن ههذذذ  الحذذذام وهمذذذا عذذذن ههذذذ  ال  ذذذا  والعذذذ اق ف،ذذذعيف قذذذال ابذذذن الممينأ:     
 .(3) مًا"
وا  ا  وى عذذن  وا  ا  وى عذن غيذذ هم طلذط  وى عذذن ههذ  الحذذام فهذو هبذذ  وقذال ابذذن عذمي:"وا  ا        

وك ية صا ب  ميت و  وي عن الصغا  والككا  و  وي عن  الككا   الم هولين فالعهم  منهم ال من  
 .(4)من الناه وه ا صفة ك ية"

 هنا عن حامأ وهو ابن هوكان الممح أ. قال الكا ت :و وايت     
 نه   الوهم: -5     

رنذ  ال يذم ي  وا  ا قذال عذن فذالن فذال يؤطذ  عنذ ؛ "إ ا قال  مهنا وهطب نذا فهذو ه ذة :وقال النسا أ     
 .(5)عمن هط ا"

وقال ال و  انأ:"إ ا تف م كال واية فغي  م تج ك  لكه   وهم  ما هن  مسلمًا و ماعة من ار مة قم     
 .(6)هصاًل"هط  وا عن  اعتكا ًا واستحهامًا إال هنهم  علوا تف ما 

 وقم تف م ك ية بن الوليم فأ  واية ه ا ال ميت ولم ه م ل  متاكعًا. قال الكا ت:     
 رنذ  ممله يذمله تذمليه التسذوية َوصذو ت  ِعْنذم قال الكا ت: الطالصة فأ الذ اوي هن ذ  ،ذعيف؛     

ْأن َهن يعمم ال  اِوي ِإَلذى ِإْسذَ اف  او مذن َبذين َحذيْ  ط  َوَبذين مذن َ َواُا َعنذُ  َحذْيط  َهو مذن َبذين َهِ م ة َهَ ا الح 
ن َمذذا يفعذذ  مذذن َيْفَعلذذ  ِمذذْنُهم ِفذذأ َ اِوَ ذذْيِن علذذم  ْسذذَنام َواِ  َحذذْيط  َومذذن َ َواُا َعنذذُ  حذذيخ َحذذْيط  لي ذذ ب بذذ ل  اْرِ

ُ  ِفأ َ ِميت َهن الت اؤهما واحته   ِ َواَية َه مهَما َعن اآلط  َ ت ى يصي  َمْعُلوم السما  ِمْنُ  هم  يت فق لَ 
ْسذذَنام َظذذاه  ااِلتَِّصذذال  ي ويذذِ  َعذذن   ذذ  َعنذذُ  فيعمذذم َ ِلذذ  المسذذوي ِإَلذذى َ ِلذذ  ال  ذذ  فيسذذ ط  َفيك ذذى اْرِ
ْسَنام ُنل  ِهَ ا  َوَهَ ا َحّ  َهقَسام الت ْمِليه ِرَن الهَِّ ة ارول قم اَل ينون َمْعُ وفاً كالتمليه و  ما  فيسوي اْرِ

                                                 

  878 قم  476ش1( ته يب الته يب البن     1)
 133 قم  527ش8( سي  هعالم النكالء لل هبأ 2)
 3561 قم  123ش7( تا  خ كغمام للططيب الكغمامي 3)
 302 قم  276ش2( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 4)
 738 قم  138ش4( ته يب الكمال للم ي 5)
 878 قم  478ش1( ته يب الته يب البن     6)
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ِة" اْلَواِقف على ذ   (1)اْلمسنم َنَ ِل  كعم الت ْسذِوَية قذم َ َواُا َعذن ِهَ ذة آطذ  َفذي نم َلذُ  ِكالصِّ
نمذا و ؤطذ  علذى ، 

 ك ية بن الوليم نه   وهم  ومطالفت  لله ا .
 هذ.165ما  سنة  َهُبو َعْبم َّللا  الممح أ   َعْبد الرحمن ْبن ثابت ْبن ثوبان العنسي-     
 وهبذو  ذاتم  (2)ي مى كال م   نتذب إليذ  اَرو اِعذّأ  فذال هم ي هي حذأء  م عليذ وقال:" وه   م يم      

و ن ا ابن  كان   (3)وهو مست يم ال ميت"  وتغي  ع ل  ِفأ آط   يات  وقال:" يحوك  حأء من ال م  
 .(4)فأ اله ا 

ابذن المذمينأ  وعلأ  (6)وقال م  :"ليه ك  كأه"  (5)وقال:"صالي ال ميت" وتوسط في  ابن معين      
وقذذال هبذذو   (7)نذذان  سذذن الذذ هي فيذذ  قذذال: ابذذن هوكذذان   ذذ  صذذمق ال كذذأه كذذ  وقذذم  مذذ  عنذذ  النذذاه"

وقذذال صذالي بذن م مم:"حذذامأ صذموق إال هن  م هكذ  ال ذذم    (8)ماوم:"نذان فيذ  سذالمة ولذذيه كذ  كذأه"
 .(10)يت صال ة"َوَقال اْبن عمي:"ل  ه ام  (9)وهنن وا علي  ه اميت ي و ها عن هبي  عن من ول"

 :ال كأه ك ".(12)وهبو   عة ال ا ي   (11)وقال الع لأ    
 .(13)وقال ابن    :"صموق يططىء و مأ كال م  وتغي  كأط  "    
 ه ا وقم ،ع ف  عمم من الن ام:-     
 .(15)وقال م  :"لم ينن كال وي ِفأ اْلَ ِميت"  (14)ه اميه  مناكي " قال ه مم ْبن  نب :     

 
                                                 

 105ش2  المين ال  نحأ ( النن  على م ممة ابن الصال  لبم1)
 3775 قم  16ش17( ته يب الكمال للم ي 2)
 306 قم  151ش6( ته يب الته يب البن     3)
 3151 قم  82ش7( اله ا  البن  كان 4)
 1031 قم  213ش5( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 5)
 5307 قم  463ش4( تا  خ ابن معين ) واية المو ي( 6)
 5356 قم  222ش10الكغمامي ( تا  خ كغمام للططيب 7)
 5356 قم  221ش10( تا  خ كغمام للططيب الكغمامي 8)
 306 قم  151ش6( ته يب الته يب البن     9)
 1103 قم  462ش5( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 10)
  337 قم  283ش1( اله ا  للع لأ 11)
 306 قم  151ش6( ته يب الته يب البن     12)
 3820 قم  337ش1البن      ( ت   ب الته يب13)
 1031 قم  213ش5( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 14)
 3775 قم  14ش17( ته يب الكمال للم ي 15)
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 .(2)وقال م  :"ال حأء"  (1)ل ابن معين:"،عيف"وقا     
 .(3)وقال ابن ط او:"لين"     
 .(6)وقال م  :"ليه به ة"  (5)وقال م  :"ليه كال وي"  (4)وقال النسا أ:"،عيف"     
همذا  هما كالنسكة لل م  فهو غي  ماعية فذأ هذ ا ال ذميت إلذى بمعتذ   ال اوي صموق  قال الكا ت:     

 نما هن  ال ي هصاك  تغي  وليه اطتالطًا وحتان بينهما. ا ال ي،  فأ اميه  مست يمة تغي ا فهو هي،
 .(7)ما  سنة ك،ا عح   وما ة ه ة ف ي  نهي  ار سال  مكحول الشامي أبو عبد هللا-     
همذا كالنسذكة إلذذى إ سذال  فلذم ي ذ  ه ذذم مذن العلمذاء كأنذذ  ه سذ  عذن عبذذم  ه ذذة  الذ اوي  قذال الكا ذت:     

 .(8)  من بن غنم ارحع ي ال
   َعَلْيِ  َوَسل َم ل  ص كةقمم فأ السفينة ما ارحع  ين على النبأ َصل ى َّللا ُ   أبو مالك األشعري -     

اطتلف فأ اسم   ف يذ : نعذب بذن مالذ   وقيذ : نعذب بذن عاصذم  وقيذ : عبيذم وقيذ : عمذ و  وقيذ : 
 .(9)ال ا ت.يعم فأ الحاميين

 سناد ثقات.بقية رجال اإل-     
 الحكم على إسناد الحديث

لو ذوم  اٍو فذأ ارسذذنام ،ذعيف مذتهم كالتذذمليه وهذو ك يذة بذذن الوليذم ولذذم  إسذنام ال ذميت ،ذذعيف      
نمذذا هن  فذذأ السذذنم ان طاعذذًا فعبذذم الذذ  من بذذن غذذنم لذذم يم نذذ  من ذذول وبذذين وفاتيهمذذا  يصذذ   كالسذذما  

( فذذذأ قذذذول  وسذذذنة 112ومن ذذذول تذذذوفأ سذذذنة )  (78سذذذنة؛ رن ابذذذن غذذذنم تذذذوفأ سذذذنة ) ق اكذذذة ه بعذذذين
 .(10)( فأ قول آط .وممن ،ع ف  من العلماء ارلكانأ118)

))))) ))))) 

                                                 

 1103 قم  460ش5( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 1)
 306 قم  151ش6( ته يب الته يب البن     2)
 306 قم  151ش6( ته يب الته يب البن     3)
 3775 قم  16ش17كمال للم ي ( ته يب ال4)
 103 قم  313ش7( سي  هعالم النكالء لل هبأ 5)
 306 قم  151ش6( ته يب الته يب البن     6)
 6875 قم  545ش1( ت   ب الته يب البن     7)
 314ش1( ت فة الت صي  البن الع اقأ 8)
 6218 قم  267ش6( انظ  هسم الغاكة البن االهي  9)
  5361 قم  533ش11،عيفة لأللكانأ ( سلسلة ار اميت ال10)
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ني ة َوِمْنُ  َ ِميُت َعاِمِ  ْبِن ُفَهْي  :والَمْ ء َيأتأ َ ْتُف  مْن َفْوق .َهْي ِإن  ِ ْ َ ا وُ ْبن  َغْيُ  َماِفٍا َعْنُ  المَ      
ماء ِإَ ا َ ل   ِكِ . ُل َمن َقاَل َ ِلَ  َعْم و ْبُن َماَمة ِفأ ِحْع ا  ُي  م َهن  الَمْوَ  َي ي   من الس   .(1)َوَهو 

 (211الحديث رقم )
 قال ارمام ه مم   م  هللا:     
َهَنا ُيذذوُنُه       َهَنا َلْيذذتٌ (2)"َ ذذم  َكْنذذِ  ْبذذِن ِإْسذذَ اَق ْبذذِن   َعذذْن َيِ  ذذَم َيْعِنذذأ اْبذذَن َهِبذذأ َ ِبيذذٍب  َعذذْن َهِبذذأ (3)  َ ذذم 

ذذا َقذذِمَم الن ِبذذأُّ َصذذل ى هللُا َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم (4)َيَسذذاٍ   َعذذْن َعْبذذِم هللِا ْبذذِن ُعذذْ َوَ   َعذذْن ُعذذْ َو َ   َعذذْن َعاِ َحذذَة َقاَلذذْ : َلم 
ْوَلى َهِبذذأ َكْنذذذٍ   َوِكذذاَلٌل  َفاْسذذذَتْأَ َنْ  اْلَمِميَنذذَة اْحذذَتَكى َهْصذذذَ اُكُ   َواْحذذَتَكى َهُبذذذو َكْنذذٍ   َوَعذذذاِمُ  ْبذذُن ُفَهْيذذَ َ   َمذذذ

 ُمَ ا َفَ اَل:َعاِ َحُة الن ِبأ  َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم ِفأ ِعَياَمِتِهْم  َفَأِ َن َلَها  َفَ اَلْ  ِرَِبأ َكْنٍ : َنْيَف َت ِ 
 اِ  َنْعِلِ  ُن ُّ اْمِ ٍئ ُمَصك ٌي ِفأ هَْهِلِ  ... َواْلَمْوُ  َهْمَنى ِمْن ِح َ 

 َوَسَأَلْ  َعاِمً ا  َفَ اَل:
 ِإنِّأ َوَ ْمُ  اْلَمْوَ  َقْبَ  َ ْوِقِ  ... ِإن  اْلَ َكاَن َ ْتُفُ  ِمْن َفْوِقِ  

 َوَسَأَلْ  ِكاَلاًل  َفَ اَل:
 َيا َلْيَ  ِحْعِ ي َهْ  َهِبيَتن  َلْيَلًة ... ِكَفجٍّ َوَ ْوِلأ ِإْ ِطٌ  َوَ ِليُ   

ذَماِء  َوَقذاَل: اللُهذم  َ بِّذْب  َفَأَت ِ  ِإَلْيَنذا اْلَمِميَنذَة  الن ِبأ  َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َفَأْطَبَ ْتُ  ِكَ ذْوِلِهْم  َفَنَظذَ  ِإَلذى الس 
َها   َواْنُ ذ ذَة َوَهَحذم   اللُهذم  َكذاِ ْ  َلَنذا ِفذأ َصذاِعَها  َوِفذأ ُمذمِّ ْ  َوَكاَءَهذا ِإَلذى َمْهَيَعذَة "َوِهذَأ َنَما َ ب ْبَ  ِإَلْيَنا َمن 

 .(5)اْلُ ْ َفُة َنَما َ َعُموا"
 تخريج الحديث

  مذذن ط  ذذق هحذذام بذذن عذذ و  عذذن هبيذذ  كذذ  (8)وهبذذو الوليذذم ار  قذذأ  (7)وال ميذذمي  (6)هط  ذذ  مالذذ      
 بن وا.

 
 

                                                 

 337ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  1)
 7314 قم  614ش1( يونه بن م مم بن مسلم الكغمامي.ت   ب الته يب البن      2)
 5684 قم  464ش1( الليت بن سعم بن عبم ال  من الفهمأ. ت   ب الته يب البن     3)
 7302 قم  573ش1العوام ارسمي. ت   ب الته يب البن     ( ع و  بن ال بي  بن 4)
 24360 قم  413ش40( مسنم ارمام ه مم 5)
 3318 قم  1310ش5( موطأ مال    ال اما َما َ اَء ِفأ َوَكاِء اْلَمِميَنِة 6)
 225 قم  268ش1( مسنم ال ميمي 7)
 156ش2( هطكا  منة ربأ الوليم اال  قأ 8)
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نالهما   (2)ل بياوابن  كان من ط  ق غسان بن ا  (1)وهط    النسا أ من ط  ق قتيكة بن سعيم     
 وغسان بن ال بيا( عن الليت بن سعم ك  كمهل . بن سعيم ا)قتيكة 

 دراسة رجال اإلسناد
 .(3)سك   ت  مت   يزيد بن أبي حبيب المصري -     
 .(4)ولم ي   ه م من العلماء بي سال  عن هبأ كن  بن إس اق  ال اوي ه ة :قال الكا ت      
 موالهم هطو م مم بن إس اق صا ب المغا ي. ار المطلبيأبو بكر بن إسحاق بن يس-     
 .(6)  وقال هبو  اتم:"ال يع ف اسم "(5)قال البطا ي:" ميه  منن "      
 .(7)وقال ابن    :"م بول"     
 ال اوي ،عيف. قال الكا ت:     
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

 الحكم على إسناد الحديث
ولكذن ال ذميت ي ت ذأ   وهو هبو كنذ  بذن إسذ اق و وم  او في  ،عيف ل إسنام ال ميت ،عيف؛     

 كالمتاكعة الص ي ة عنم ارمام مال  المو وم  فأ التط  ج. كالمتاكعا  من ال،عيف إلى ال سن 
))))) ))))) 

ا َتْ ِمذذذ  َ،ذذذأُن ِإن  صذذذاِ بَها َقذذذاَل َلهذذذا: ُنْنذذذ  َهَنذذذا وهْنذذذ  َنَمذذذا ِقيذذذَ : َ ْتَفهذذذ»]هذذذذ[ َوِفذذذأ َ ذذذِميِت َقْيلذذذَة      
  َهَ ا مَه . َوَهْصُلُ : َهن  َ ُ اًل َناَن َ اِ ًعا ِكاْلَبَلِم الَ ْف   فَو م َحاً  َوَلْم َيُنْن َمَع  َما َيذْ َكُ ها ِكذ ِ « كأْظاَلفها

ذذذا  ار َض فَظَهذذذ  ِفيَهذذذا ُمْمَيذذذٌة فذذذ َك ها ِبَهذذذا  فَصذذذا  مذذذَهاًل لُكذذذّ  َمذذذن هَعذذذاَن َعَلذذذى َنفْ  ِسذذذ  كُسذذذوء فَك هَذذذ  الح 
 .(8)َتْمبي ا

 (211الحديث رقم )
     
 

                                                 

 7477 قم  64ش7سا أ ( السنن الكب ى للن1)
 5600 قم  414ش12( ص يي ابن  كان 2)
 (23( فأ  ميت  قم )3)
  343ش1( ت فة الت صي  فأ  ن   وا  الم اسي  لولأ المين ابن الع اقأ 4)
 7223 قم  83ش33( ته يب الكمال للم ي 5)
 1545 قم  346ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 6)
 7362 قم  622ش1( ت   ب الته يب البن     7)
 338ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  8)
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 قال ارمام الطب انأ   م  هللا:     
أُّ       َهَنا َهُبو ُمْسِلٍم اْلَكحِّ َهَنا ُمَعذاُ  ْبذُن (1)"َ م  ذِ  ُ  اْلَ ْوِ،ذأُّ   َوَ ذم   هنذا َ ْفذُص ْبذُن ُعَمذَ  َهُبذو ُعَمذَ  ال، 

َهُبذذو َطِليَفذذَة  َقذذااَل: هنذذا َعْبذذُم هللِا ْبذذُن َسذذو اِ  ْبذذِن ُقَماَمذذَة ْبذذِن َعَنذذَ َ  اْلَعْنَبذذِ يُّ     اْلُمَهن ى َواْلَفْ،ذذُ  ْبذذُن اْلُ َكذذابِ 
َهَنا ُمَ م ُم ْبُن َ َنِ   ذا ا َهَنا َيْعُ وُب ْبُن ِإْسَ اَق اْلُمَط ِِّمأُّ  هنا َعف اُن ْبُن ُمْسِلٍم    َوَ م  ْلَغاَلِبذأُّ  هنذا َعْبذُم َوَ م 

َمْيِ  اْلُمْسَتْمِلأ  هنا ُعَبْيُم هللاِ هللاِ  َهَنا ُمَ م ُم ْبُن ِهَحاِم ْبِن َهِبأ المُّ اِنأُّ   َوَ م  ذِم اْبذِن  ْبُن َ َ اٍء اْلُغم   ْبذُن ُمَ م 
ذذاٍن اْلَعْنَبذذِ يُّ َهُبذذو اْلُ َنْيذذِم  َهُطذذو َبِنذذ َهْتِنأ َعاِ َحذذَة الت ْيِمذذأُّ  َقذذاُلوا: هنذذا َعْبذذُم هللِا ْبذذُن َ س  أ َنْعذذٍب اْلَعْنَبذذِ يُّ َ ذذم 

َتاْي َصذذِفي ُة َوُمَ ْيَكذذُة اْبَنتَذذا ُعَلْيَكذذَة َوَناَنتَذذا َ ِبيَبتَذذْأ َقْيَلذذَة  َهن  َقْيَلذذَة ِبْنذذَ  َمْطَ َمذذَة  َ ذذم   َهْتُهَما َهن َهذذا و ن   َ ذذم 
َيا ُغذاَلُم  َصذَمْقِ  اْلِمْسذِنيَنُة  اْلُمْسذِلُم  ميها مطواًل في  ... َفَ اَل  سول هللا صلى هللا علي  وسلم: اْمِسْ  

َ ُ  َوَ َتَعاَوَناِن َعَلى اْلِ َياِن  َفَلم ا َ َهى َ ِلَ  ُ َ ْ ٌت ابن ه ه  َقْم ِ يَ  ُموَن  َهُطو اْلُمْسِلِم َيَسُعُهَما اْلَماُء َوالح 
: ُنْنذذذُ  َهَنذذذا َوَهْنذذذِ  َنَمذذذا َقذذذاَل: َوَ ْتَفَهذذذا َتْ ِمذذذُ  َ،ذذذْأٌن ِنَتاِكذذذِ  َ،ذذذَ َب ِبِيْ ذذذَمى َيَمْيذذذِ  َعَلذذذى اْرُْطذذذَ ى هُذذذم  َقذذذالَ 

 .(2)ِكَأْظاَلِفَها...."
 تخريج الحديث

 والت مذ ي مذن ط  ذق عفذان  (3)هط    هبو ماوم من ط  ق  فص بن عم  وموسى بن إسذماعي      
بذذم هللا بذذن عذذن ع وعفذذان بذذن مسذذلم(  وموسذذى بذذن إسذذماعي  )  فذذص بذذن عمذذ   هالهذذتهم (4)بذذن مسذذلما

  سان العنب ي ك    ء من ال ميت.
 دراسة رجال اإلسناد

 هذ.220ما  سنة  اركب  الَكْصِ ّي  حفص بن ُعَمر، َأُبو ُعَمر الضرير-     
 .(5)صموق  صالي ال ميت  عامة  ميه  ي فظ  قال َهُبو  اتم:     
وال سذاب  والحذع   وهيذام النذاه  و ن ا ابن  كان فأ اله ذا  وقال:"نذان مذن العلمذاء كذالف ا ض       

 .(6)والف    ولم وهو هعمى"
 .(7)وقال ابن    :"صموق"     

                                                 

كفذذتي الكذذاف وتحذذميم الحذذين المع مة هذذ ا النسذذكة إلذذى نذذو: ق  ذذة علذذى هالهذذة ف اسذذخ مذذن    ذذان علذذى  ( الكّحذذأ:1)
 3443 قم  113ش11ال ب .ارنساب للسمعانأ 

 8ش25( المع م الكبي  للطب انأ 2)
 3070 قم  177ش3 اج وارما   والفئ َكاٌب ِفأ ِإْقَطاِ  اْرََ ِ،يَن ( سنن هبأ ماوم   الط3)
 2814 قم  120ش5( سنن الت م ي   ارمب عن  سول هللا َكاُب َما َ اَء ِفأ اله ْوِب اَرْصَفِ  4)
 787 قم  183ش3( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 5)
 12371 قم  133ش8( اله ا  البن  كان 6)
 1421 قم  173ش1ته يب البن     ( ت   ب ال7)
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 صموق. قال الباحث:الراوي      
   هبو  عف .محمد بن زكريا الغالبى البصري االخباري -     

َ ذذذا  ِرَن ذذذُ  ِفذذذ أ ِ َواَيتذذذ  َعذذذن  نذذذ ا ابذذذن  كذذذان فذذذأ نتذذذاب اله ذذذا   وقذذذال: يْعَتبذذذ  َ ِميهذذذ  ِإ ا  وى َعذذذن الهِّ
 .(1)الم اهي  كعض اْلَمَناِكي "

 :متكلم في .(3)والطليلأ (2)وقال ابن منم      
 .(4)وقال الما قطنأ: ي،ا ال ميت     
 .(5)وقال ال هبأ:"،عيف"     
 ال ا ي فأ ال اوي هن   ،عيف :قال الكا ت     
 .(6).سك   ت  مت عبد هللا بن َرَجاء الُغَداني-     
وقذذذم  وى عنذذذ  البطذذذا ي طمسذذذة عحذذذ   ف ذذذم وه ذذذ  عذذذمم مذذذن العلمذذذاء   الذذذ اوي ه ذذذة قذذذال الكا ذذذت:     
 .(7) ميهاً 
 ل ك  عت  ه. هبو ال نيم العنب ي   عبد هللا بن حسان التميمي-     
 .(8)قال ابن    :"م بول"     
نمذذا فذذأ هذذ ا  صذذموق  سذذن ال ذذميت ف ذذم  وى عنذذ   مذذا نهيذذ  مذذن الذذ وا  اله ذذا    :قذذال الكا ذذت     

 نما ولم ُيْ ن  فأ ال اوي    .  (9)وقم  ن ا ابن  كان فأ اله ا  ال ميت 
ِ ْبن  سان العنب ي.دحيبة بنت عليبة العنبرية-         هط  صفية بن  عليكة  وهما  متا َعبم َّللا 
 .(10) ن ها ابن  كان فأ اله ا      
 .(11)وقال ابن    :"م بولة"     

                                                 

 15737 قم  154ش3( اله ا  البن  كان 1)
 7537 قم  550ش3( مي ان االعتمال لل هبأ 2)
  528ش2( ار حام فأ مع فة علماء ال ميت ربأ يعلى الطليلأ ال  و نأ 3)
 483 قم  131ش3( ال،عفاء والمت ونون للما قطنأ 4)
 7537قم    550ش3( مي ان االعتمال لل هبأ 5)
 (135( فأ  ميت  قم )6)
 363 قم  210ش5( ته يب الته يب البن     7)
 3273 قم  300ش1( ت   ب الته يب البن     8)
 13756 قم  337ش8( اله ا  البن  كان 9)
 7833 قم  168ش35( ته يب الكمال للم ي 10)
 8573 قم  746ش1( ت   ب الته يب البن     11)
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 وقذم تاكعتهذا فذأ ال اويذة عذن قيلذة بنذ  مط مذة  ال اوية فذأ ه سذن ه والهذا صذموقة  قال الباحث:     
 .(1)و وى لها البطا ي فأ "ارمب"  وهبو ماوم  والتِّْ ِمِ ّي" هطتها صفية بن  عليكة 

 هط  م يكة بن  عليكة  وهما  متا َعبم هللا بن  سان العنب ي. صفية بنت عليبة،-     
 .(2)أ اله ا  ن ها ابن  كان ف     
 .(3)وقال ابن    :"م بولة"     
 وقذم تاكعتهذا فذأ ال اويذة عذن قيلذة بنذ  مط مذة  ال اوية فذأ ه سذن ه والهذا صذموقة  :قال الكا ت     

 .(4)و وى لها البطا ي فأ "ارمب"  وهبو ماوم  والتِّْ ِمِ ّي" هطتها م يكة بن  عليكة 
 رنذذ  قذذم قيذذ  فيهذذا: وهذذو الصذذ يي  وقيذذ  العنب  ذذة   ذذة وقيذذ  العن   قيلللة بنللت مخرمللة الغنويللة،-    

 .(5)التميمية  والعنب  من تميم
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-

 الحكم على إسناد الحديث
وهم من عليهم مما  ارسنام وهم عبم هللا بن  لو وم هكه  من  اٍو صموق  إسنام ال ميت  سن؛     

ن  من العلماء ارلكانأ ن  عليكة صفية بو  م يكة بن  عليكة و   سان التميمأ   . (6)وممن  س 
))))) ))))) 

ذف ة َوَعَلْيذِ  »)َ ْتٌ ()هذ( ِفذأ َ ذِميِت الِعْ َبذاض       ِ َصذل ى َّللا ُ َعَلْيذِ  َوَسذل َم َيْطذُ ج ِفذأ الصُّ َنذاَن َ ُسذوُل َّللا 
َسمُّوَنَها ِبَهَ ا ااِلْسِم. َوِقيَ  ُهذو ُمَ،ذاٌف ِإَلذى َ ُ ذٍ  ُيَسذم ى ِقيَ  ِهَأ ِعَماَمٌة َيَتَعم ُمَها اْرَْعَ اُب يُ « الَ ْوَتِكي ة

 .(7)َ ْوَتًكا َناَن َيَتَعم م َهِ ِا الِعم ة
 (212الحديث رقم ) 

 قال ارمام ه مم   م  هللا:     
َهَنا ِإْسَماِعيُ  ْبُن َعي اٍو  َعْن َ،       َهَنا اْلَ َنُم ْبُن َناِفٍا  َ م  ْمَ،ِم ْبِن ُ ْ َعَة  َعْن ُحَ ْ ِي ْبذِن ُعَبْيذٍم  "َ م 

ف ِة وَ   َعَلْيَنا اْلَ ْوَتِكي ُة  َقاَل: َقاَل اْلِعْ َباُض ْبُن َساِ َ َة:َناَن الن ِبأُّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َيْطُ ُج ِإَلْيَنا ِفأ الصُّ
 

                                                 

 7833 قم  168ش35( ته يب الكمال للم ي 1)
 8682 قم  480ش6( اله ا  البن  كان 2)
 8626 قم  743ش1( ت   ب الته يب البن     3)
 7878 قم  218ش35( ته يب الكمال للم ي 4)
 7231 قم  238ش7( هسم الغاكة البن ارهي  5)
  2124 قم  157ش5( سلسلة ار اميت الص ي ة لأللكانأ 6)
 338ش1ه  البن ارهي  ( النهاية فأ غ  ب ال ميت وار7)
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ومُ ا َ ِ ْنُتْم َعَلى َما ُ ِوَي َعْنُنْم  َوَلُيْفتَ َفَيُ وُل:"َلْو َتْعَلُموَن َما ُ ِطَ  َلُكْم مَ   .(1)"َ ن  َلُكْم َفاِ ُه َوال ُّ
 تخريج الحديث

عن إسماعي  بن عياو ك    (2)هط    هبو نعيم ارصبهانأ من ط  ق عبم ال  من بن ال، ا      
 كمهل .
 .(3)وهط    الهيهمأ من ط  ق الع باض بن سا  ة كمهل     

 اإلسناد دراسة رجال
 .(4)هبو عتكة ال مصأ.سك   ت  مت   إسماعيل بن عيا  بن سليم العنسي-     
وفذأ هذ ا  و،ذعيف فذأ  وايتذ  عذن غيذ هم  والطالصة في  هن   صموق فأ  وايت  عن الحذاميين      

 ال ميت ي وي عن حامأ وهو ،م،م بن   عة.
 السامسة. من  َضْمَضِم بِن ُزْرَعَة بن ثوب الحضرمي الحمصي-     
 .(7)ون   ابن طلفون عن ابن نمي  توهي    (6)و ن ا ابن  كان فأ اله ا   (5)وه   ابن معين     
:"،م،ذذم بذذن   عذذة بذذن مسذذلم بذذن م بذذن عيسذذى صذذا ب تذذا  خ "ال مصيين"وقذذال ه مذذم بذذن م مذذ     

 .(8)سلمة بن نهي  ال ، مأ ال كأه ك "
 .(9)وقال ابن    :"صموق يهم"     
 .(10)هبو  اتم:"،عيف" وقال     
 ال ا ي فأ ال اوي هن   صموق. :قال الكا ت     
  وهبذو الصذواب ال مصذأ هبذو الطيذب   شري  بن عبيد بن شري  بن عبد الحضرمي المقرائلي-    

 .(11)ما  كعم الما ة. وهو ه ة إال هن   نهي  ار سال

                                                 

 17161 قم  333ش28( مسنم ارمام ه مم 1)
 14ش2(  لية ارولياء وطك ا  ارصفياء ربأ نعيم ارصبهانأ 2)
 17835 قم  260ش10( م ما الفوا م ومنكا ال وا م للهيهمأ 3)
 (156( فأ  ميت  قم )4)
 443 قم  135ش1( تا  خ ابن معين ) واية عهمان الما مأ( 5)
 8637 قم  485ش6له ا  البن  كان ( ا6)
 808 قم  462ش4( ته يب الته يب البن     7)
  2342 قم  328ش13( ته يب الكمال للم ي 8)
 2332 قم  280ش1( ت   ب الته يب البن     9)
 2055 قم  468ش4( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 10)
 2775 قم  265ش1( ت   ب الته يب البن     11)
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وتذذذوفأ الع بذذذاض سذذذنة طمذذذه   وسذذذنن الحذذذام  يننذذذى هكذذذا ن ذذذيي عربلللاض ْبلللن سلللارية السللللمي-     
َبْي   .(1)وسكعين  وقي : توفأ ِفأ فتنة اْبُن ال ُّ

 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     
 الحكم على إسناد الحديث

قذذذال ابذذذن هبذذذأ  إسذذذنام ال ذذذميت ،ذذذعيف؛ السذذذنم فحذذذ  ي بذذذن عبيذذذم لذذذم يذذذم   الع بذذذاض بذذذن سذذذا  ة      
هكذذا همامذذة  وال ال ذذا ت بذذن ال ذذا ت وال   اتم:"سذذمع  هبذذأ ي ذذول: ُحذذ  ي بذذن عبيذذم ال ،ذذ مأ لذذم يذذم  

 .(2)الم مام  وسمعت  ي ول: ح  ي بن عبيم عن هبأ مال  ارحع ي م س "
وهذو ه ذمت  -هذذ87تذوفأ سذنة -: ح  ي بن عبيم لم يسما من الم ماُم بن معم ينذ بقال الكا ت     

مذذن الع بذذاض بذذن   فمذذن كذذاب هولذذى هال ينذذون سذذما -هذذذ75تذذوفأ سذذنة -وفذذاً  مذذن الع بذذاض بذذن سذذا  ة
 سا  ة.
 .(3)وممن ،ع ف  من العلماء: حعيب ار نؤوف وعامل م حم     

))))) ))))) 
ِ ُم الواِ ذب ال ذِ ي اَل ُبذم  « الذِوت  لذْيه كَ ذْتٍم نَصذال  المْنُتوكذة»ِفأ َ ِميِت الِوْت  -)َ ْتٌم(      الَ ذْتم: الذال 

 .(4)ِمْن ِفْعل ِ 
 (213الحديث رقم )

 مام الت م ي   م  هللا:قال ار     
َهَنا َهُبذذذو ُنَ ْ ذذذبٍ       َهَنا َهُبذذو ِإْسذذذَ اَق  َعذذذْن َعاِصذذذِم ْبذذذِن  (5)"َ ذذم  َهَنا َهُبذذو َكْنذذذِ  ْبذذذُن َعي ذذذاٍو َقاَل:َ ذذذم  َقذذذاَل: َ ذذذم 

ِ َصذذل ى َّللا ُ َعَلْيذذِ  َ،ذذْمَ َ   َعذذْن َعِلذذأٍّ  َقذذاَل:الِوْتُ  َلذذْيَه ِكَ ذذْتٍم َنَصذذاَلِتُكُم الَمْنُتوَكذذِة  َوَلِكذذْن َسذذن   َ  ُسذذوُل َّللا 
َوِفذذذأ الَكذذذاِب َعذذذْن اْبذذذِن ُعَمذذذَ   َواْبذذذِن « ِإن  َّللا َ ِوْتذذذٌ  ُيِ ذذذبُّ الذذذِوْتَ   َفذذذَأْوِتُ وا َيذذذا هَْهذذذَ  الُ ذذذْ آنِ »َوَسذذذل َم  َوَقذذذاَل: 

 .(6)«َ ِميُت َعِلأٍّ َ ِميٌت َ َسنٌ »َمْسُعوٍم  َواْبِن َعك اٍه: 
 تخريج الحديث

                                                 

 13ش4كة البن ارهي  ( هسم الغا1)
 142 قم  30ش1( الم اسي  البن هبأ  اتم 2)
  ت  يق حعيب ار نؤوف وعامل م حم17161 قم  333ش28( مسنم ارمام ه مم 3)
  338ش1( النهاية فأ غ  ب ال ميت واره  البن ارهي  4)
 6204 قم  500ش1( م مم بن العالء بن ن  ب الهممانأ.ت   ب الته يب البن ال    5)
 453 قم  316ش2( سنن الت م ي   الصال  َكاُب َما َ اَء َهن  الِوْتَ  َلْيَه ِكَ ْتٍم 6)
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مذذذن ط  ذذذق سذذذفيان  (4)وهبذذذو يعلذذذى الموصذذذلأ  (3)وه مذذذم  (2)وابذذذن هبذذذأ حذذذيكة  (1)هط  ذذذ  النسذذذا أ     
 الهو ي  عن هبأ إس اق عم و بن عبم هللا بن عبيم ك  بن وا.

  وحذذذذذذعكة بذذذذذذن ال  ذذذذذذاج نالهما) ن  ذذذذذذا وهط  ذذذذذذ  هبذذذذذذو ماوم مذذذذذذن ط  ذذذذذذق  ن  ذذذذذذا بذذذذذذن هبذذذذذذأ  ا ذذذذذذم       
 ك  بن وا. عن عم و بن عبم هللا بن عبيم (5)وحعكة(
وال اكم من ط  ق عبذم هللا   (6)وم مم بن الصكا  وهط    ابن ما   من ط  ق علأ بن م مم      

عذن هبذأ  وعبذم هللا بذن سذعيم الكنذمي( وم مذم الصذكا   هالهتهم)علأ بذن م مذم   (7)سعيم الكنمي بنا
 كن  بن عياو ك  بن وا.

عذن عاصذم بذن ،ذم     (8)الهذو ي نالهمذا وسفيان وهط    الصنعانأ من ط  ق معم  بن  احم      
 ك  بن وا.

 عن هبأ كن  بن عياو ك  بن وا.  (9)وهط    الما مأ من ط  ق عبم هللا بن سعيم الكنمي     
 دراسة رجال اإلسناد

مذا   اَرْ ذَمِب  َمذْوَلى َواِصذ ٍ    الَ ن ذاُف الُمْ ذِ ُئ َأُبو َبْكلٍر بلُن َعيَّلاِ  بلِن َسلاِلٍم اأَلَسلِدي  الُكلْوِفي  -     
 وقي  غي   ل . 134سنة 
 وه    عمم من العلماء منهم:     
  (11)وابذذذن معذذذين  (10)و ام:"نذذذان صذذذموقًا عا فذذذًا كال ذذذميت والعلذذذم إال هن ذذذ  نهيذذذ  الغلذذذط" ابذذذن سذذذعم      
   (14)والع لأ  (13)وقال م  :"صموق"  (12)وه مم

                                                 

 1676 قم  223ش3( سنن النسا أ   قيام اللي  وتطو  النها  كاب ارم  كالوت  1)
 6856 قم  32ش2( مصنف ابن هبأ حيكة 2)
 651 قم  80ش2( مسنم ه مم 3)
 618 457ش1( مسنم هبو يعلى الموصلأ 4)
 1416 قم  61ش2( سنن هبأ ماوم   الصال  كاب است كاب الوت  5)
 1163 قم  370ش1( سنن ابن ما     إقامة الصال  والسنة فيها كاب ما  اء فأ الوت  6)
 1118 قم  441ش1( المستم   على الص ي ين لل اكم 7)
 4563 قم  3ش3( مصنف الصنعانأ 8)
 1620 قم  386ش2ت  ( سنن الم امأ   الصال  كاب فأ الو 9)
 2630 قم  360ش6( الطك ا  الكب ى البن سعم 10)
 131 قم  437ش4( سي  هعالم النكالء لل هبأ 11)
 7252 قم  132ش33( ته يب الكمال للم ي 12)
 ش  قم 12( ته يب الته يب البن      13)
 1313 قم  432ش1( اله ا  للع لأ 14)
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 .(1)و ن ا ابن  كان فأ اله ا 
وهبذذى ار ذذوص قال:مذذا  ن بذذن هبذذأ  اتم:"سذذأل  هبذذأ عذذن هبذذأ كنذذ  بذذن عيذذاو وقذذال عبذذم الذذ  م     

وهبى كن  بن عياو هيهما ه فظا قال:همذا  وقال س   هبى عن ح     هق بهما  ال هكالى كأيهما بمه  
وعبذذم هللا بذذن كحذذ   وقلذذ  ربأ:هبذذو كنذذ  بذذن عيذذاو  فذذأ ال فذذظ سذذواء غيذذ  هن  هكذذا كنذذ  هصذذي نتاكذذًا 

 .(2)كن  هوهق من  وه فظال قىا قال: هبو 
 (3).يهم وقال السا أ: صموق      
وهذذو عنذذمهم فذذأ هبذذأ  وابذذن مهذذمي يهنذذون عليذذ   وقذذال ابذذن عبذذم الب :"نذذان الهذذو ي وابن المكذذا        

 .(4)وهبأ ار وص إال هن   يهم فأ  ميه  وفأ  فظ  حأء" إس اق مه  ح    
 وقم ،ع ف  من العلماء:     
 ليسذا عياو ابنا وال سن كن   وعهمان الما مأ قال:"هبو  (6)وعلأ بن الممينأ  (5)ي يى ال طان     
نيذف  ال ميت  قال:وسمع  م مم بن عبم هللا بن نميذ  ي،ذعِّف هكذا كنذ  فذأ ال ذميت قلذ : فأ ب ا 

 .(7)هو ،عيف فأ ارعمو وغي ا  ال  فأ ارعموا قال:
كالفا و  قذال ابذن  كان:"َوَنذاَن َيْ َيذى اْلَ ط ذان ال اوي صموق هما سوء  فظ  فليه  قال الكا ت:     

َوعلذذأ ْبذذن اْلَمذذِميِنّأ يسذذي ان الذذ  ْهي ِفيذذِ  َوَ ِلذذَ  َهن ذذُ  لمذذا نبذذ  سذذن  َسذذاَء  فظذذ  َفَنذذاَن يهذذم ِإ ا  وى َواْلَطَطذذأ 
َصذَواك  اَل يْسذَت ق م انكذة  َوالوهم َحْيَ اِن اَل َيْنَفّ  َعْنُهَما اْلكح  َفَلو نه  ططؤا َ ت ذى َنذاَن اْلَغاِلذب علذى

ة   واياتذذذ  َفَأمذذذا ِعْنذذذم اْلذذذَوهم يهذذذم َهو اْلَطَطذذذأ يططذذذىء اَل يْسذذذَت ق تذذذ   َ ِميهذذذ  كعذذذم ت ذذذمم َعَماَلتذذذ  َوِصذذذ  
 .(8)َسَماع .."

 
 

                                                 

 12018 قم  668ش7( اله ا  البن  كان 1)
  1565 قم  348ش3    والتعمي  البن هبأ  اتم ( ال2)
 151 قم  37ش12( ته يب الته يب البن     3)
 151 قم  37ش12( ته يب الته يب البن     4)
 12018 قم  663ش7( اله ا  البن  كان 5)
 151 قم  36ش12( ته يب الته يب البن     6)
 7252 قم  133ش33( ته يب الكمال للم ي 7)
 12018 قم  663ش7ن  كان ( اله ا  الب8)
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وقذذذذم  وى عنذذذذ  مذذذذن الككذذذذا   وقذذذذال ابذذذذن عذذذذمي:"َوهو يذذذذ وي عذذذذن ه لذذذذة النذذذذاه و ميهذذذذ  فيذذذذ  نهذذذذ        
و ل  هن أ لم ه م ل   ميهًا مننذ ًا  يات  عن ن  من  وى عن  ال كأه ك  وهو فأ ن   وا ...(1) ماعة

 .(2)إ ا  وى عن  ه ة إال هْن ي وي عن ،عيف
بيعي-       .(3).سك   ت  مت عمرو بن عبد هللا أبو إسحاق السَّ
 والطالصة في  هن   ه ة واطتالط  ال ي،  رن  يسي .     
ُلْوِليَّ -      هذ.174الكوفأ  ما  سنة  (4)عاصم بن ضمرة السَّ
 .(9)وابن حاهين  (8)والت م ي  (7)والع لأ  (6)وعلأ بن الممينأ  (5)وه    ابن سعم     
 وممن توسط في  من العلماء:     
 .(12)وقال ابن     :"صموق"  (11) وقال النسا أ:"ال كأه ك "(10)الب ا  قال:"صالي ال ميت"     
-علذى  ذميت ال ذا ت سفيان الهو ي: ننا نع ف ف،   ميت عاصم  وَقال ي يى بن َسِعيم عن     

 .(13)-يعنأ االعو 
 .(14)َوَقال ه مم بن  نب : عاصم هعلى من ال ا ت     

 
 

                                                 

 830 قم  44ش5( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 1)
 830 قم  46ش5( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 2)
 (133( فأ  ميت  قم )3)
هذذ ا النسذذكة إلذذى بنذذى سذذلول وهأ قبيلذذة ن لذذ  الكوفذذة فصذذا    كفذذتي السذذين المهملذذة و،ذذم الذذالم ارولذذى  ( الَسذذُلولى:4)

 2132 قم  188ش7فة بها لن ولهم إياها.ارنساب للسمعانأ م لة مع و 
 2217 قم  245ش6( الطك ا  الكب ى البن سعم 5)
 1310 قم  345ش6( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 6)
 733 قم  241ش1( اله ا  للع لأ 7)
ُ َعَلْيذذِ  َوَسذذل َم ِكالن َهذذاِ  ( سذذنن الت مذذ ي   ال معذذة عذذن  سذذول هللا َكذذاُب َنْيذذَف َنذذاَن َتَطذذوُُّ  الن ِبذذأِّ َصذذ8)  قذذم  434ش2ل ى َّللا 

533 
 833 قم  151ش1( اله ا  البن حاهين 9)
 77 قم  45ش5( ته يب الته يب البن     10)
 3012 قم  438ش13( ته يب الكمال للم ي 11)
 3063 قم  285ش1( ت   ب الته يب البن     12)
 3052 قم  482ش6( التا  خ الكبي  للبطا ي 13)
 1310 قم  345ش6( ال    والتعمي  البن هبأ  اتم 14)



414 
 

وِ يُّ  َسَأل  ي يى َهّيَما هع ب ِإَلْيذ  اْلَ ذاِ ت َعذن علذى َهو َعاِصذم بذن َ،ذمَ   َعذن       َوَقال َعكاه المُّ
 .(1)َ  "على َفَ اَل َعاِصم بن َ،م

 وقم ،ع ف  عمم من العلماء منهم:     
وابن  كان قال:" َناَن َ ِميء اْلِ ْفظ َفذا و اْلَطَطذأ ي فذا َعذن َعلذّأ َقْولذ  نهيذ ا َفَلم ذا   (2)ال و  انأ     

بذن وابذن عذمي قال:عاصذم   (3)ف و َ ِل  ِفأ ِ َواَيت  اْست ق الّتْ   على َهن   ه سن َ ااًل مذن اْلَ ذاِ ت"
،م   لم ه ن  ل   ميًها لكه   ما ي وي عن علأ مما ال يتاكع  الناه علي   وال ي ي وي  عذن عاصذم 

 .(5)  و ن ا ابن ال و ي فأ ال،عفاء(4)قوم ه ا   البلية من عاصم  ليه ممن ي وون عن "
 ال اوي فأ ه سن ه وال  صموق. :قال الكا ت     
 بقية رجال اإلسناد ثقات.-     

 إسناد الحديثالحكم على 
عاصذم بذذن  و  َهُبذذو َكْنذٍ  بذُن َعي ذذاِو  لو ذوم  او ذذين نذاًل منهمذا صذذموق وهمذا: إسذنام ال ذميت  سذذن؛     

 ،م  .
))))) ))))) 

 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 

                                                 

 1260 قم  268ش3( تا  خ ابن معين ) واية المو ي( 1)
 77 قم  46ش5( ته يب الته يب البن     2)
 713 قم  126ش2( الم  و ين البن  كان 3)
 1380 قم  387ش6( الكام  فأ ،عفاء ال  ال البن عمي 4)
 1754 قم  63ش2 و ي ( ال،عفاء والمت ونون البن ال5)
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 الخاتمة
 والصال  والسالم على هح ف المطلوقا  وكعم: ال مم هلل ال ي بنعمت  تتم الصال ا        
وكعم االطال  على    اميت نتاب ابن ارهي    م  هللا  م اسة   ء من هف م تم ك مم هللا ون م      

يمنن للكا ت هن يس   هب     وتط   ها وم استها وال نم عليها ار اميت التأ استمل بها فأ نتاك  
 وهبذذ   التوصذذيا  التذذأ يوصذذأ بهذذا طلكذذة العلذذم  النتذذا ج التذذأ توصذذ  إليهذذا مذذن طذذالل هذذ ا الم اسذذة 

 ن فأ إتمام م اسة ه اميت نتاب ابن ارهي  مو، ًا من طالل الن اف التالية:وطاصة ال اغبي
 أواًل: النتائج التي توصل إليها الباحث خالل الدراسة:

ههمية علم غ  ب ال ميت عنم علماء المسلمين ال ي  علهم يهتمون ك   ومن هؤالء  .1
 ابن ارهي    م  هللا

  فأو م  اميت الص ي ة ب  توسا فأ  ل ارلم يلت م ابن ارهي    م  هللا بيي ام  .2
ولعل  قصم استيعاب ار اميت الغ  كة كغض  والمو،وعة  ار اميت ال،عيفة ب 
 النظ  م  ة ص تها.

 هن نهي ًا من ار اميت التأ اعتمم عليها ابن ارهي    م  هللا هلفاظها ال تتطابق تماماً  .3
 و م  فيها. ما هلفاظ ه ا ار اميت فأ المصام  والم ا ا التأ

ب  ي ن  الحاهم ال ي ي  م من  هن يبين  ب ن  ال ميت نامالً  غالكاً  ارهي لم يلت م ابن  .4
 الغ  ب.

  م  هللا يطلق لفظ ال ميت على ار اميت الم فوعة والموقوفة  ارهي ابن  ات،ي هن   .5
 وكعض آها  السلف وال يمي  بينها فأ  ل .

  قم اطلا على مصام  وم ا ا  بما كع،ها لم   م ارهي ابن  تبين من الم اسة هن   .6
  م. هو هن كع،ها فُ إلينايطكا كعم هو هن كع،ها لم يص  

 
 :ار اميتوه ا  مول تفصيلأ يبين طالصة م اسة الكا ت له ا 

 
 عدد األحاديث تصنيف األحاديث

 213 بم استها الكا ت قام التأ ار اميت عمم
 102 ه مهما فأ هو نالص ي ي فأ و م  التأ ار اميت عمم

 32 عمم ار اميت الص ي ة التأ هأ طا ج الص ي ين
 23 ال سنة ار اميت عمم
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 31 ال،عيفة ار اميت عمم
 16 والمو،وعة  ًما ال،عيفة ار اميت عمم
 17 لها تط  ج على يعه  لم التأ ار اميت عمم

 3 عمم ار اميت المن   
 

 ثانيا:التوصيات:
 ال ميت الح  ف بم اسة السنة النبوية لبيان ص ي ها من س يمها  عناية طالب و وب .1

 وت ميم  ل  لعامة الناه.
م اسة ه اميت ه ا الكتاب ال ي يفتي الم ال همام الطلكة لم اسة  بيتمام إطوانأهوصأ  .2

 .ارط ى ه اميت نتب غ  ب ال ميت 
  لطلكة العلم ه ا الكتاب  تى يتمي إط اجهوصأ المعنيين به ا المو،و  العم  على  .3

 االستفام  من ال هوم المب ولة فأ ه ا الكتاب.
 هو   ء هصي  فأ فهم  ال ميت الح  ف. إ االهتمام كعلم غ  ب ال ميت  .4
الغ  كة  لأل اميت حامالً  السعأ لعم  موسوعة طاصة كغ  ب ال ميت تكون م  عاً  .5

  تى يستفيم من  ل  طلكة العلم الح عأ والعامة.
علأ ال مي  ال بول والتوفيق والسمام وصلى هللا على سيمنا م مم وعلى آل  وص ك  ه ا وهسأل هللا ال

 إلى يوم المين. بي سانومن تكعهم 
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 الفهارس
 : فهرس اآليات القرآنيةأوالً 
 : فهرس األحاديث النبويةثانياً 
 وتعديالً  : فهرس الرواة المترجم لهم جرحاً ثالثاً 
 : فهرس المصادر والمراجعرابعاً 
 : فهرس الموضوعاتامساً خ
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 فهرس اآليات القرآنية
  

اسم  اآلية
 السورة

رقم 
 اآلية

رقم 
 الصفحة

 53 255 الك    { ...قَيُّومُللَّهُ لَا إِلََٰهَ إِلَّا هُوَ ٱحلَيُّ ٱلٱ}

 123 102 الك    { ...لُواْ ٱلشَّيََٰطِنيُوَٱتَّبَعُواْ مَا تَت}

 140 181 الك    { ...ۥعَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۥهُفَإِنَّمَا إمِثُ ۥهُمَا سَمِعَ دَبَع ۥفَمَن بَدَّلَهُ}

 231 267 الك    { ...هُ تُنفِقُونَوَلَا تَيَمَّمُواْ ٱخلَبِيثَ مِن}

 73 33 آل عم ان { ...كُنتُمْ صَادِقِني  فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن}

 301 103 آل عم ان { ... ا وَلَا تَفَرَّقُواْهِ جَمِيعلِ ٱللَّوَٱعتَصِمُواْ بِحَب}

 104 23 النساء { ...الَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِالَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ}

 132 1 النساء { ...حِدَةٍ}يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَا

 112 38 الما م  {...أَيْدِيَهُمَا  }وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ

 124 164 ارنعام  {...}وَالَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

 183 103 ارنعام {...}وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ

 72 111 ارع اف {...هُ}قَالُواْ أَرْجِهْ وَأَخَا

 210 111 التوكة {...}إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِنيَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ اجلَنَّةَ

 278 60 التوكة  {...}وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِنيَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ

 44 36 يوسف {...}أَعْصِرُ خَمْرًا

 ب 7 إب اهيم  {لَئِن شَكَرتُم لَأَزِيدَنَّكُم أَذَّنَ رَبُّكُموَإِذ تَ}

 74 12 النو  {...}لَوْالَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا

 104 61 النو  {...}أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ

 24 30 ال وم {...}فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا الَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
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 184 5 ار  اب {...}فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

 41 171 الصافا  سَلِني{}وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْ

 267 41 الحو ى  }وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيل{

 26 13 م مم {...}وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِننِيَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

 234 7 ال ا  ا    {بُكِوَٱلسَّمَاءِ ذَاتِ ٱحلُ} 

 166 3 الن م نِ الْهَوَى{}وَمَا يَنطِقُ عَ

 132 18 ال ح  {...}اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

 151 4 الت   م {...}إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا

 183 13 ال لم }عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيم{

 237 1 ال ن {}إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا

 237 2 ال ن {...}يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ

 144 22 ال يامة }وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَة{

 144 23 ال يامة }إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَة{

 177 1 ارعلى }سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ األَعْلَى{

 177 1 الحمه }وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا{

 20 1 ال ل لة زِلْزَالَهَا{ }إِذَا زُلْزِلَتِ األَرْضُ

 20 7 ال ل لة }فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه{

 20 8 ال ل لة }وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه{
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 فهرس األحاديث النبوية
 

رقم  اسم الراوي  طرف الحديث
 الحديث

 151 هبو    الغفا ي  ِظْ  َهْبِ ْم َهْبِ ْم َهْو َقاَل:اْنَتِظِ  اْنتَ 
 27 عبم هللا بن عم و َهَتْمُ وَن َما َهَ اِن الِكَتاَكانِ 

 160  اب  بن عبم هللا َهَتْمُ وَن َما َهِ ِا ال ِّ ُيا َهِ ِا ِ  ُي ال ِ يَن َيْغَتاُبوَن اْلُمْؤِمِنيَن"
 167 عا حة َّللا ِ  ُ ُمومِ  ِمنْ  َ مٍّ  ِفأ َهَتْحَفاُ 
 14 ي  م بن سلمة  ِفيَما َتْعَلمُ ات ِق َّللا َ 

 105   يفة بن اليمان َماالً  هللاُ  آَتااُ  ِعَكاِماِ  ِمنْ  ِكَعْبمٍ  هللاُ  ُهِتأَ 
يقٌ  َهوْ  َنِبأٌّ  ِإال   َعَلْي َ  َفَلْيَه  ِ َ اءُ  اْهُبْ   َلِمأِّ  ال  ْ َمنِ  ْبمِ عَ  َهِبأ َحِهيمٌ  َهوْ  ِصمِّ  133 السُّ
 176 عبم هللا بن عم  َهَمَ َتَها بِّ ْ َوسَ  َهْصَلَها  اْ ِكْه 

ُقوا ِكَما َكِ أَ  ِطُ وا الهُُّلَت   َوَتَصم   23 عا حة ام 
 7  اب  بن عبم هللا ِإَ ا َهْ َمْ ُتُم اْلَميَِّ   َفَأْ ِمُ وُا َهاَلًها

 58  اب  بن عبم هللا ِإَ ا اْسَتْ َنَي الل ْيُ   َهْو َقاَل: ُ ْنُي الل ْي ِ 
 208 العكاه َّللا ِ  َطْحَيةِ  ِمنْ  اْلَعْبمِ   ِ ْلمُ  اْقَحَع    اِإ َ 
ْأ َ  ِإَ ا َ ا َفاْنَتِهْ   َتَو،   4 سلمة بن قيه َفَأْوِت ْ  اْسَتْ َمْ  َ  َواِ 
 134 هبو ه     اَرْ َباِ  ُحَعِبَها َبْينَ  َ َلَه  َ اإ

 62 بم هللا بن عكاهع َعَلْي ِ  َتْ َمُموا َفالَ  ِكَأْ ضٍ  ِك ِ  َسِمْعُتمْ  ِإَ ا
 23 هنه بن مال  ِإَ ا َناَن َيْوُم الِ َياَمِة َماَج الن اُه 

لِ  َفِهأَ  اْلَوِلي انِ  َنَنيَ  ِإَ ا  110 سم   بن  نمب ِمْنُهَما ِلأْلَو 
 32 عم  بن الططاب اْمَ ًءا َّللا َ  ُهَ نِّ ُ 

 61 عا حة اْ َتَلفَ  ِمْنَها َتَعاَ فَ  َفَما ُمَ ن َم ٌ  ُ ُنومٌ  اَرْ َوا ُ 
 80 هنه بن مال  اْسِ َنا َغْيًها ُمِغيًها َمِ   ا َمِ  ًعا َغَمًقا

نِ  َوَهِطيُعوا  اْسَمُعوا  181 هنه بن مال  َ َكِحأٌّ  َعْبمٌ  َعَلْيُنمْ  اْسُتْعِم َ  َواِ 
وا  164 م مم بن  كان َعَلأ   اْحَتمُّ
 180 ن مط مةالمسو  ب َعَلأّ  الن اُه  َهيَُّها َهِحيُ وا

 13 عبم هللا بن عم و اْقَ ْه َهاَلًها ِمْن َ َواِ  ال 
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 20 هبو ه     َهُك ُّ َتْمِ  َطْيَبَ  َهَنَ ا
 111  ا هة بن وهب الَ ن ةِ  هَْه ِ  َعَلى َهُملُُّكمْ  َهالَ 
 121 عياض بن  ما  َ ِهْلُتمْ  َما هَُعلَِّمُنمْ  َهنْ  َهَمَ ِنأ َ بِّأ ِإن   َهاَل 
 188 علأ بن هبأ طالب ِفْتَنةٌ  َسَتُكونُ  ِإن َها اَل هَ 

 130 عاتكة بن  طالم ِكَحا ٍ  ِإَلْيِهمْ  َفَكَعْه ُ  َلْ مٍ  ِمنْ  َه ْ  َهاَل 
نِّأ َتاِ ٌ  ِفيُنْم َهَ َلْينِ   187   م بن ه قم َهاَل َواِ 

 30 اْلُ  ِّ  ْبنِ  َطَ َحةَ  َيَساِ   َعنْ  َ َهْي َ  ال ِتأ الطُُّ قُ  َهم ا
 177 عبم هللا بن عكاه َّللا ِ  َسِبي ِ  ِفأ َنانَ  َعَلْي ِ  َهْ َ ْ َتَها َلوْ  ِإن  َ  َهَما
 136   م بن طالم َوَ     َع    َّللا ِ  ِنَتابُ  اْلَ ِميتِ  َهْصَمقَ  َفِين   َكْعمُ  َهم ا
َمَقةِ  َوَسل مَ  َعَلْي ِ  هللاُ  َصل ى َّللا ِ  َ ُسولُ  َهَم َ   174 ه    هبو  ِكالص 

 211 قيلة بن  مط مة اْلِمْسِنيَنةُ  َصَمْق ِ  ُغاَلُم  َيا اْمِس ْ 
 26 عبم هللا بن مسعوم ِإن  َهَ َمُنْم ُيْ َمُا َطْلُ ُ  ِفأ َكْطِن ُهمِّ ِ 

 38 عا حة ِإن  الت ْلِبيَنَة ُتِ مُّ ُفَؤاَم الَمِ  ضِ 
امَ  ِبأَ  اْسَتْ َب َ  هللاَ  ِإن    37 هبو همامة اْلَيَمنَ  َظْهِ ي  َوَول ى الح 
َهْ   َما ُهم ِتأ َعنْ  َتَ اَو َ  َّللا َ  ِإن    104 هبو ه     َهْنُفَسَها ِك ِ  َ م 

 213 علأ بن هبأ طالب ِإن  َّللا َ ِوْتٌ  ُيِ بُّ الِوْتَ   َفَأْوِتُ وا َيا هَْهَ  الُ ْ آنِ 
 173 هبو ه     ُهَ ْ َ  َ  ُبوهَ  َهْكَه َ  َيُ وُلونَ  َناُنوا الن اَه  َهن  

ِنينَ   87  اب  بن عبم هللا َهن  الن ِبأ  َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َنَهى َعْن َبْيِا السِّ
 73 هبو ه     اْلِ نّ  َ َكاِ يِ  َعنْ  َنَهى َوَسل مَ  َعَلْي ِ  َّللا ُ  َصل ى الن ِبأ َهن  

 135 هبو ه     يَ : َهْبَ َص َوَهْقَ َ  َوهَْعَمىِإن  َهاَلَهًة ِفأ َبِنأ ِإْسَ ا ِ 
 130 هبو ه     َوهَْعَمى َوَهْقَ َ   َهْبَ َص : ِإْسَ اِ ي َ  َبِنأ ِفأ َهاَلَهةً  ِإن  

 30 عبم هللا بن عكاه ِإْن َ اَءْ  ِكِ  ُهَصْيِهَب ُهَ ْ ِصَي ُهُهْيِبجَ 
 55 عبم هللا بن مال   َف  جَ  َصل ى ِإَ ا َنانَ  مَ َوَسل   َعَلْي ِ  هللاُ  َصل ى هللاِ  َ ُسولَ  َهن  

ِ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َنَهى َعِن الُ ْبَو ِ   205 معا  بن هنه َهن  َ ُسوَل َّللا 
 51  عتي  بن  ب  َحَهاَم ٌ  َّللا ِ  َسِبي ِ  ِفأ اْلَ ْت ُ  َلَ ِليٌ   ِإً ا ُهم ِتأ ُحَهَماءَ  ِإن  
ن   ِسْ ً ا  الَبَيانِ  ِمنَ  ِإن    147 ب  م  َ ْهاًل  اْلِعْلمِ  ِمنَ  َواِ 

َ ِ  َحَ َ ً   َمَهُلَها َنَمَهِ  الُمْسِلمِ   3 عبم هللا بن عم   ِإن  ِمَن الح 
 33 الِمْسَوِ  ْبِن َمْطَ َمةَ  ِإن ا َلْم َنِ ْئ ِلِ َتاِل َهَ ٍم  َوَلِكن ا ِ ْ َنا ُمْعَتِمِ  نَ 
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 86  اب  بن عبم هللا ِرَِبي َ  ُل َ َوَما َهْن َ 
 84 هنه بن مال  َطْلَ ةَ  ِرَِبأ اْنُحْ َها
 112 عا حة الَمَ اَعة ِمنَ  ال  َ،اَعةُ  َفِين َما ِإْطَواُنُنن   َمنْ  اْنُظْ نَ 
ُلونَ  ِإن ُنمْ   144 طولة بن   نيم َوُتَ هُِّلونَ  َوُتَ بُِّنونَ  َلُتَبطِّ
 184 هبو سعيم الطم ي  َعَلْيُنمْ  ُيْفَتيُ  َما َكْعِمي ِمنْ  ْيُنمْ َعلَ  َهْطَحى ِإن َما

 76 هنه بن مال  ِإن َما اْلَمْ ُنوُن اْلُمِ يُم َعَلى اْلَمْعِصَيةِ 
 113 عبم هللا بن عم  َهن ُ  اْنَتَهى ِإَلى اْلَكْعَكِة َوَقْم َمَطَلَها الن ِبأُّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل مَ 

اَل ِ  ِفأ َرَْمُط ُ  أِإنِّ   106 هنه بن مال  ِإَطاَلَتَها ُهِ  مُ  َوَهَنا الص 
 33 عبم هللا بن عكاه الَطط ابِ  اْبنَ  َيا َهْن َ  َهَ ا َهَوِفأ

َعْ   َعْ   َكْعَم ُ ُمَعٍة ُ مِّ ُل ُ ُمَعٍة ُ مِّ  24 عبم هللا بن عكاه َهو 
ُل ُ ْمَ ٍ  َتِلُج الَ ن َة ُصوَ ُتُهمْ   8 هبو ه     َعَلى ُصوَ ِ  الَ َم ِ  َهو 

 78 عم و بن اال وص َهَ اا َيْومٍ  َهيُّ 
 102 عبم هللا بن عكاه ِنَتاًكا َلُكمْ  َهْكُتْب  ِكِنَتابٍ  اْ ُتوِنأ
 74 سعيم بن المسيب ِ ن ةٌ  ِك ِ  َهمْ  َهَيْحَتِكأ

 17 غ،يف بن َهبأ سفيان  َهي َما اْمَ ه  َماَتْ  ُ ْمًعا  
 140 هبو ه     َسْكًعا ِكاَرْعَمالِ  ُ واَكامِ 

 163 هنه بن مال  َلْيَلِتُكَما َغاِب ِ  ِفأ َلُكَما هللاُ  َكاَ  َ 
 157 هبأ بن نعب بن مال  َنَفً ا ُسَلْيمٍ  َبِنأ ِإَلى َوَسل مَ  َعَلْي ِ  هللاُ  َصل ى هللاِ  َ ُسولُ  َكَعتَ 

َمِنأ الن ِبأُّ َصل    21 عبم هللا بن عكاه ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َكَعَهِنأ َهْو َقم 
 36 عا حة َتَ و َ ِنأ الن ِبأُّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َوَهَنا ِبْنُ  ِس ِّ ِسِنينَ 

ُ وا َ اءِ  َوَمَ  ِ  الَكاَلِء  َ ْهمِ  ِمنْ  ِكا  ِ  َتَعو   132 هبو ه     الح 
 138 وا   بن     اْلَ ْبَلةُ  وُلواقُ  َوَلِكنْ  اْلَكْ ُم : َتُ وُلوا

 116 هبو ه     اْلُطُلقِ  َوُ ْسنُ  الت ْ َوى 
 132  اب  بن عبم هللا اْلَمْوِقفَ  َهَتى َ ت ى َوَسل َم  َعَلْي ِ  هللاُ  َصل ى هللاِ  َ ُسولُ  َ ِنبَ  ُهم  

 131 هبو ه      َتُعولُ  ِكَمنْ  َواْبَمهْ  اْلُمِ  ِّ  ُ ْهمُ 
 82 عم  بن هللا عبم اآْلِط ِ  الل ْي ِ  َ ْوفُ 
 117 عم و بن عكسة ِحْ  َ  َما َفَص ِّ  اآْلِطُ   الل ْي ِ  َ ْوفُ 
ُ وا  120  اب  بن عبم هللا اَرْسِ َيةَ  َوَهْوُنوا اآلِنَيَة  َطمِّ
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 33 عا حة َطْيٌ   َيْ ِ ُا َ ْوُ ِ  َعَلْيِ  ِإْن َحاَء َّللا ُ َتَعاَلى َصاِلً ا
 23 عبم هللا بن عكاه اُغُ  َطُهوُ اُ ِمكَ 

 37 طل ة بن عبيم هللا ُموَنَنَها  َيا َطْلَ ُة  َفِين َها ُتِ مُّ اْلُفَؤامَ 
 207 عبم هللا بن عم  اْلَفا ِّ نَ  َعنِ  ُيَ اِت ُ  ال ِ ي ِمْه ُ  اْلَغاِفِلينَ  ِفأ َّللا َ  َ اِك ُ 

 13  هبو هيوب ارنصا ي  َ ِلَ  َلُ  َسْهُم َ ْماٍ 
 171 مط ف بن عبم هللا َ آُهْم َوَ َماِ ُمُهْم َتْغِلأ َوَقْم َغي َ ِ  الن اُ  ِ َبَ ُا  َوِسَبَ اُ 

 18 عبم هللا بن س  ه َ َهْيُ  الن ِبأ  َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َوَهَكْلُ  َمَع ُ 
 137 سعم بن هبأ وقاص َوَسل مَ  َعَلْي ِ  هللاُ  َصل ى الن ِبأِّ  َماَ  َسْكَعةٍ  َساِكاَ  َ َهْيُتِنأ

 203 عبم هللا بن عكاه َ ط َص ِفأ َمِم اْلُ ُبونِ 
 166 عا حة َفَغَلَبْتَها َفَسب ْتَها  "ُسبِّيَها"

 156 طل ة بن عبيم هللا َسَتُكوُن ِفْتَنٌة  اَل َيْهَمُه ِمْنَها َ اِنبٌ 
 153 هبو ه     اْلَ ن ةِ  َهْنَها ِ  ِمنْ  ُن ٌّ  ي ُ َوالنِّ  َواْلُفَ ا ُ  َوَ ْيَ اُن  َسْيَ انُ 

 3 هبو ه     ِسيُ وا َهَ ا ُ ْمَماُن َسَبَق اْلُمَف ُِّمونَ 
 124  اب  بن سم   اْرُوَلى َصاَل َ  َوَسل مَ  َعَلْي ِ  هللاُ  َصل ى هللاِ  َ ُسولِ  َماَ  َصل ْي ُ 
ْل ُ   65 أ بن هبأ طالبعل َهْنُظ ُ  َفَ َهْب ُ  َّللا ِ  َ ُسولَ  َغس 
 201 هسعم بن سه  ِك ِ  َوَسل مَ  َعَلْي ِ  َّللا ُ  َصل ى الن ِبأُّ  َفَأَم َ 
 66 هبو لكاكة اْلِ ن انِ  َقْت ِ  َعنْ  َنَهى َوَسل مَ  َعَلْي ِ  هللاُ  َصل ى هللاِ  َ ُسولَ  َفِين  

 45 النواه بن سمعان َ مَ َفَبْيَنَما ُهَو َنَ ِلَ  ِإْ  َكَعَت هللُا اْلَمِسيَي اْبَن َم ْ 
ةَ  َوَهَنا َبْيِتأ َسْ فُ  ُفِ جَ   54 هنه بن مال  ِكَمن 
ةَ  َوَهَنا َبْيِتأ َسْ فِ  َعنْ  ُفِ جَ   135 هبو    الغفا ي  ِكَمن 

ِ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل مَ   16  اب  بن عتي  َفَصاَ  ِكِ  َ ُسوُل َّللا 
 200   ا  مُ  ْبن ُمّ اعة فيلأ    ا   َفَمن
ْيفُ »ُقْلُ : َفَما اْلِعْصَمُة ِمْن َ ِلَ ا َقاَل: « َنَعمْ »َقاَل:   150   يفة بن اليمان «الس 
 125 هنه بن مال  الَمِميَنةَ  َفاْ َتَوْوا ُعَ ْ َنَة  َهوْ  ُعْن ٍ  ِمنْ  ُهَناٌه  َقِممَ 

 25  بن عكاهعبم هللا َناَن ِإَ ا َمَحى  َمَحى ُمْ َتِمًعا  َلْيَه ِفيِ  َنَس ٌ 
 182 هنه بن مال  َوِ قٍ  ِمنْ  َوَسل مَ  َعَلْي ِ  هللاُ  َصل ى هللاِ  َ ُسولِ  َطاَتمُ  َنانَ 
ًما َفْطًما َوَسل مَ  َعَلْي ِ  هللاُ  َصل ى َّللا ِ  َ ُسولُ  َنانَ   154 َهاَلةَ  َهِبأ ْبنَ  ِهْنمَ  ُمَفط 

ِ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوسَ   12 عا حة ل َم َيْسَتِ بُّ َناَن َ ُسوُل َّللا 
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 122 عا حة َناَن ِللن ِبأِّ َصل ى َّللا ُ َعَلْيِ  َوَسل َم ِمْ َولٌ 
 83 هبأ الطفي  ِكال  َ،مِ  َناَنِ  اْلَكْعَكُة َمْبِني ةً 

 1 هبو ه     َناَنْ  َبُنو ِإْسَ اِ يَ  َيْغَتِسُلوَن ُعَ ا ً 
ِ َصل ى   35 هنه بن مال  هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم ُ م ٌة َ ْعَم ٌ َناَنْ  ِلَ ُسوِل َّللا 

 137 هبو ه     الُمَ اِهِ  نَ  ِإال   ُمَعاًفى ُهم ِتأ ُن ُّ 
 115 ال سن بن يسا  اْلَ ن ةَ  َيْمُط َ  َهنْ  ُيِ بُّ  ُنلُُّكمْ 

ِطُ وا َهاَلًها  23 عا حة ُنُلوا  َوام 
 38 و سعيم الطم ي هب الَعْح َ  َهِ اِ  ُهَ اِو ُ  ُنْن ُ 
 31 عا حة َ ْ  ٍ  ِرُمِّ  َ ْ  ٍ  َنَأِبأ َل ِ  ُنْن ُ 
 123 ال ا ت بن عم و َقَ،اءٌ  َل َ  َعَ َض  ِإَ ا َتْ ِ،أ َنْيفَ 
اُ ونَ  َهْنُتمُ  َب ْ  اَل   158 عبم هللا بن عم  اْلَعن 

 60 عبم هللا بن عكاه اَل َتْأُكُلوا َهْمَواَلُكْم َبْيَنُنْم ِكاْلَكاِط ِ 
 47 علأ بن هبأ طالب ُ ُنبٌ  َواَل  َنْلبٌ  َواَل  ُصوَ  ٌ  ِفي ِ  َبْيًتا اْلَماَلِ َنةُ  َتْمُط ُ  اَل 
 127 هبو ه     اْلَ ْهَ ااُ  َل ُ  ُيَ الُ  َ ُ  ٌ  َيْمِل َ  َ ت ى َوالل َياِلأ  اْرَي امُ  َتْ َهبُ  اَل 

 41 عبم هللا بن عكاه ُنمْ اَل َتْفَعُلوا  َوَلِكِن اْ َمُعوا ِلأ ِمْن َهْ َوامِ 
اَعةُ  َتُ ومُ  اَل   63 هبو ه     التُّْ  َ  اْلُمْسِلُمونَ  ُيَ اِت َ  َ ت ى الس 
 43 عم و بن هللا عبم ُموِ ِهمْ  ِفأ ِإال   َصَمَقاُتُهمْ  ُتْؤَط ُ  َواَل  َ َنَب  َواَل  َ َلَب  اَل 
َساءِ  ُسوَ  ِ  َكْعمَ  َ ْكَه  اَل   175 عبم هللا بن عكاه النِّ

 114 عم ان بن ال صين اَل َ،ْيَ  اْ َتِ ُلوا
َ ا َوِني ٌة  ِ َهامٌ  َوَلِكنْ  الَفْتيِ  َكْعمَ  ِهْ َ  َ  الَ   128 هبو ه     َفاْنِفُ وا اْسُتْنِفْ ُتمْ  َواِ 

 40 ال ا ت بن  بعأ اَل ُهْلَ  َعَلْيُنمْ 
ْنَسانُ اَل َيْ ُنُب اْلَماُء  َواَل اله ْوُب  َواَل اْرَْ ُض  وَ   48 عبم هللا بن عكاه اَل اْرِ
 31 عبم هللا بن مسعوم اَل َيْمُطُ  اْلَ ن َة َمْن َناَن ِفأ َقْلِكِ  ِمْهَ اُل َ    ٍ 

ن  اْلُ ُ وُق ِإَلى هَْهِلَها  34 هبو ه     َلُتَؤمُّ
ُ وُم َفَ م ُلوَها  28 هللا بن عكاه عبم َلَعَن َّللا ُ الَيُهوَم  ُ  َِّمْ  َعَلْيِهُم الحُّ

 126 عبم هللا بن مسعوم َوِعيَسى َوُموَسى  ِإْبَ اِهيَم  ِبأ ُهْسِ يَ  َلْيَلةَ  َلِ ي ُ 
 68 عا حة َوَسل مَ  َعَلْي ِ  هللاُ  َصل ى الن ِبأِّ  َعْهمِ  َعَلى َساِ قٍ  َيمُ  ُتْ َطاْ  َلمْ 
 113 هنه بن مال  َيْتُ َن ُ  َهنْ  هللاُ  َحاءَ  َما َتَ َن ُ  اْلَ ن ةِ  ِفأ آَممَ  هللاُ  َصو  َ  َلم ا
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 152 هنه بن مال  اْلَ ن ةِ  ِفأ َوَسل مَ  َعَلْي ِ  هللاُ  َصل ى َّللا ِ  ِبَنِبأِّ  ُعِ جَ  َلم ا
 36 عم  بن هللا عبم الِمْصَ انِ  َهَ انِ  ُفِتيَ  َلم ا
 123 هنه بن مال  لأ قال  سليم هم ولم  لما

ِتأ  َوِقل َة ِ يَلِتأاللُهم  ِإَلْيَ  َهْحنُ   143 عبم هللا بن  عف  و َ،ْعَف ُقو 
ِتَ   ِفأ ُفاَلنٍ  ْبنَ  ُفاَلنَ  ِإن   الل ُهم    183 واهلة بن ارس ا اْلَ ْب ِ  ِفْتَنةَ  َفِ  ِ  ِ م 
 35 عبم هللا بن عكاه ِعْنِم َ  ِمنْ  َ ْ َمةً  َهْسَأُل َ  ِإنِّأ الل ُهم  
ةَ  ِإَلْيَنا َ ب ْب َ  َنَما اْلَمِميَنَة  َناِإَليْ  َ بِّْب  اللُهم    210 عا حة َوَهَحم   َمن 
 73 هنه بن مال  َعَلْيَنا َوالَ  َ َواَلْيَنا الل ُهم  
 53 هبو ه      َلَطَ َنْتَها َتْنُفْ،َها َوَلمْ  َ ْ َيْيَها  ِفأ َما َهَطَ ْ   َلوْ 
 212 الع باض بن سا  ة َعْنُنمْ  ُ ِويَ  َما َعَلى ْنُتمْ َ  ِ  َما َلُكمْ  ُ ِط َ  َما َتْعَلُمونَ  َلوْ 
 77 ف،الة بن عبيم  َتْ َماُموا َهنْ  َرَْ َبْبُتمْ  َّللا ِ  ِعْنمَ  َلُكمْ  َما َتْعَلُمونَ  َلوْ 
 172 هبو موسى ارحع ي  ِلِ َ اَءِت َ  َهْسَتِماُ  َوَهَنا اْلَكاِ َ َة  َ َهْيُتِنأ َلوْ 

لِ  َلْو َيْعَلُم الن اُه  فِّ اَرو  َماِء َوالص   206 هبو ه     َما ِفأ النِّ
 100 عا حة اْلَكْعَكةَ  َلَهَمْم ُ  ِكاْلُكْف ِ  َقْوِم ِ  َ َماَهةُ  َلْواَل 

 46 عبم هللا بن عم و َما َتِ ُموَن ِفأ ِنَتاِكُنمْ 
أُ « َما َلُكْما  142  اب  بن عبم هللا َقاُلوا: َلْيَه ِعْنَمَنا َماٌء َنَتَو، 

 15 هبو ه     َما ِمْن َمْوُلوٍم ِإال  ُيوَلُم َعَلى الِفْطَ  ِ 
ِق  الَبِطي ِ  َمَه ُ   72 هبو ه     َ ُ َلْينِ  َنَمَه ِ  َوالُمَتَصمِّ
قِ  اْلُمْنِفقِ  َمَه ُ   72 هبو ه     َواْلُمَتَصمِّ
 63  اب  بن عبم هللا َناً ا َهْوَقمَ  َ ُ  ٍ  َنَمَه ِ  َوَمَهُلُكمْ  َمَهِلأ
 138 عبم هللا بن  معة ِللن اهِ  ُيَصلِّأ َمنْ  ُمُ وا

 42 معاوية بن هبأ سفيان َمْن َهَ ب  َهْن َيْسَتِ م  َلُ  ال َِّ اُل ِقَياًما َوَ َبْ  َلُ  الن ا ُ 
اَلَ   َهِ اِ  َمَعَنا َهْمَ  َ  َمنْ   131 ع و  بن م، ه َعَ َفا َ  َوَهَتى الص 
 71 هبو ه     َّللا َ  َهَطا َ  مْ َف َ  َهَطاَعِنأ َمنْ 
 158 عبم هللا بن عم  اْلَف  اُ ونَ  َنْ نُ : ُقْلَنا"  اْلَ ْوُما َمنِ 
 183 ال صيب بن ب  م  َعَمُل ُ  َ ِكطَ  َفَ مْ  الَعْص ِ  َصاَل َ  َتَ  َ  َمنْ 
 56 هبو الم ماء ِعْلًما ِفي ِ  َيْطُلبُ  َطِ  ً ا َسَل َ  َمنْ 
 81      بن عبم هللا َهْ ُ َها َفَل ُ  َ َسَنًة  ُسن ةً  ْساَلمِ اْرِ  ِفأ َسن   َمنْ 
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 64 هبو ه     َوَ ا َ  الَمْسِ مِ  ِإَلى َغَما َمنْ 
 203 هبو مال  ارحع ي  َحِهيمٌ  َفُهوَ  ُقِت َ  َهوْ  َفَماَ   َّللا ِ  َسِبي ِ  ِفأ َفَص َ  َمنْ 
 133 هبو قتام  ارنصا ي  َسَلُك ُ  َفَل ُ  َبيَِّنةٌ  َعَلْي ِ  َل ُ  َقِتياًل  َقَت َ  َمنْ 
 101 هبو ح  ي العموي  َ اَ اُ  َفْلُيْنِ مْ  اآلِط ِ  َوالَيْومِ  ِكا  ِ  ُيْؤِمنُ  َنانَ  َمنْ 

َياَم َقْبَ  اْلَفْ  ِ   22  فصة َمْن َلْم ُيْ ِمِا الصِّ
 133 هبو همامة َغاِ ً ا َيْطُلْف  َهوْ  َغاِ ً ا  ُيَ هِّْ   َهوْ  َيْغ ُ  َلمْ  َمنْ 
 118 عم و بن   م ُحَ ْ ِبي َ  ِإَلى َوَسل مَ  َعَلْي ِ  هللاُ  َصل ى الن ِبأِّ  ُمَ م مٍ  ِمنْ 

 11 هبو ه     ُنِصْ ُ  ِكال ُّْعِب َعَلى اْلَعُموِّ 
م اءِ  ِ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َعِن اْحِتَماِل الص   204 هبو سعيم الطم ي  َنَهى َ ُسوُل َّللا 

 185 سه  بن  نيف الُ ْعُ و  َعنِ  َوَسل مَ  َعَلْي ِ  هللاُ  َصل ى َّللا ِ  َ ُسولُ  ىَنهَ 
 133 عبم هللا بن عم  الَ َبَلةِ  َ َب ِ  َبْياِ  َعنْ  َنَهى
 168 هنه بن مال  َوُنِ كُّ ُ  ُيِ بَُّنا َ َب ٌ  َهَ ا
 134 قيه بن عاصم اْلَوَب ِ  هَْه ِ  َسيِّمُ  َهَ ا

 10  اب  بن عبم هللا وٌنا َهْ  َهْ َصْن َ َهْ  ِكَ  ُ نُ 
ونَ  َه ْ   170 هبو ه     الَبْم ِ  َلْيَلةَ  الَ َم ِ  ِفأ ُتَ،ا ُّ
ْمهِ  ُ ْؤَيةِ  ِفأ ُتَ،اُ ونَ  َه ْ   88 هبو سعيم الطم ي  َصْ ًوا َناَنْ   ِإَ ا َوالَ َم ِ  الح 
 108 هبو ه     َسَ ابٌ   ُ ُمونَ  َلْيَه  الَبْم ِ  َلْيَلةَ  الَ َم ِ  ِفأ ُتَماُ ونَ  َه ْ 
 165 هبو ه     َسَ ابٌ  ُموَن ُ  َلْيَه  الَبْم ِ  َلْيَلةَ  الَ َم ِ  ِفأ ُتَماُ ونَ  َه ْ 

 155 عبم هللا بن عم  َوَهَنا َهْنُظُ  ِإَلى َوْ ِ  الن ِبأِّ َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم َيْسَتْسِ أ
 178 ع و  بن  ويم َواَل ُيْ َطُا َسْ ُ ُنمْ 

 153 هنه بن مال  َيا َهَكا َ ْهِ  ْبَن ِهَحاٍم َيا ُهَمي َة ْبَن َطَلٍف َيا ُعْتَكَة ْبَن َ ِبيَعةَ 
ِ ا ِإن َ  اْمُ ٌؤ ِفيَ  َ اِهِلي ةٌ   148 هبو    الغفا ي  َيا َهَكا َ  ٍّ هََعي ْ َتُ  ِكُأمِّ

ن   َتِ ي ًة  ِلْلَمْسِ مِ  ِإن   َ  ٍّ  َهَكا َيا  33 هبو    الغفا ي  َ ْنَعَتانِ  َتِ ي َت ُ  َواِ 
 33 هبو    الغفا ي  َيا َهَكا َ  ٍّ  َهْ  َصل ْيَ ا

 50 هبو ه     اْرَْنَصا َ  ِلأ اْم ُ  ُهَ ْ َ َ   َهَكا َيا
 141 عبم هللا بن عم  َكَغى ِفيَمنْ  َّللا ُ  َ َنمَ  َنْيفَ  َتْمِ ي  َه ْ  َعبم ُهمِّ  ابن يا
 83 هنه بن مال  َ ْ َمةٌ  ِإن َها فٍ َعوْ  اْبنَ  َيا
 34 وعم   بن هللا عبم اْلَ اِهِلي ةِ  ِفأ ِ ْلفٍ  ِمنْ  َنانَ  َما ِإن  ُ  الن اُه  َهيَُّها َيا
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 44 عا حة َيا َعاِ َحُة اْ َمِمي َّللا َ  َفَ ْم َب  َهِ  َّللا ُ 
 6 عا حة َناَكةً  َ  َحَعَ  ٍ  ُن ِّ  َعَلى َهن   َعِلْم ِ  َهَما َعاِ َحةُ  َيا
 103 عبم هللا بن عكاه هُْعِطي َ  َهاَل  َعم اُا  َيا َعك اُه  َيا
 107  اب  بن عبم هللا  َهْن َ  َهَفت انٌ  ُمَعاُ   َيا
 146 عا حة َهَ ااُ  َبَلغَ  َقمْ  َ ُ  ٍ  ِمنْ  َيْعِ ُ ِنأ َمنْ  اْلُمْسِلِمينَ  َمْعَح َ  َيا

 103 هبو ه     ْفِسَهانَ  ِفأ ُتْسَتْأَم ُ  الَيِتيَمةُ 
ْومُ : َوَ     َع    َّللا ُ  َيُ ولُ   70 هبو ه     ِك ِ  َهْ ِ ي  َوَهَنا ِلأ الص 
 163 هبو ه     المس   كاب مه   ح اً  ينون 
 173  افا َهُبو كح  َسَي ٍ  ُ ْكهِ  ِمنْ  َنا ٌ  َتْطُ جَ  َهنْ  ُيوِح ُ 
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 فهرس الرواة
 

 
 اسم الراوي 

 
 رقم الحديث

 11 َكاَن ْبِن َتْغِلبَ هَ 

 97 اَرَسِميُّ  هللاِ  َعْبمِ  بنِ  الُمْنِ  ِ  بنُ  ِإْبَ اِهْيمُ 

 79 م مم بن  م   بن إب اهيم

 42 ِإْبَ اِهْيُم بُن َطْهَمانَ 

 47 إب اهيم بن م  وق ارموي 

 11 إب اهيم بن هحام الغسانأ

 11 إب اهيم بن ي  م النطعأ

 199 اَرعو  ال ا ت هطأ ابن

 89 اْبُن ُ َ ْ ٍج اُرَمِويُّ 

 21 هبو الطفي 

 199 الطا أ المطتا  َهُبو

 79 الكاهلأ همامة َهُبو

 412 المطلبأ إس اق بن كن  هبو

 82 ارَْنَصاِ ي   َ ي ةَ  وَهبَ 

 182 التميمأ هللا عبم هبو

 94 ِقاَلَكةَ  َهُبو

 66 ارنصا ي  لكاكة َهُبو

 427 ارحع ي  مال  هبو

 92 الِمْنَ ِ يُّ  الُمْ َعمُ  َمْعَم ٍ  وَهبُ 

 122 ال ه ي  َهْ َمم بن َهبأ َكْن 

 118 َهْ َمم بن إس اق بن اْلُ َصْين المطوعأ

 92 بن ُطَهْيمٍ   حم بن ه مم

 17 َهْ َمُم بُن َصاِلٍي ْبُن الط َبِ يِّ 

 421  َهْ َمُم بُن َعْبِم ال  ْ َمِن الُكْسِ يُّ 
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 142 مْمانأالهَ  نص  بن هسكاف

 161 العالء بن إب اهيم بن إس اق

 421 ارنصا يّ  سه  بن هسعم

 21 الَطْلَ انىإسماعي  بن  ن  ا 

 186 إسماعي  بن عياو ال مصأ

 19 ِإْسَماِعيُ  ْبُن ُمَ م ٍم الط ْلِ أُّ 

 421 الَ نفأ هحام ْبن ِإْسَماِعي 

 9 اَرْعَمُو 

 429 العكاه بن  نلهوم هم

 1 ي ُة ْبُن ِكْسَطاَم اْلَعْيِحأُّ ُهمَ 

 166 هللا عبم بن  همية

 191 ارسلمأ َّللا   عبم نب ال صيب بن ب  م 

 197  افا َهُبو كح 

 427 الَوِلْيمِ  بنُ  َكِ ي ةُ 

 411 الُكْوِفأُّ  َعي اوِ  بنُ  َكْن ٍ هبو 

 119 ارسمي ارسوم ْبن  معة ْبنعبم هللا 

 91 ي  م بن هو 

 16 بن عتي  اب  

 2      بن عبم ال ميم ال،بأ 

 91 الب لأ  اب  بن هللا عبم بن     

 174  ال  حأ ُمَ م مِ  بن  عف 

 182 اْلِعْ ِلأُّ  ُعَم َ  ْبنُ  ُ َمْياُ 

 199 الطاَ فأ َّللا ِ  َعبم بن ال ا ت

 147 اله فأ عم و بن ال ا ت

 142 المعلم  بيب

 112 اِعأُّ اْلُط َ  َطاِلمٍ  ْبنُ  ُ َبْيُو 

 112 طالم بن هحام بن   ام

 196 الك مانأ إب اهيم بن  سان
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 41 ال سن بن هبأ ال سن الكص ي 

 429 ع فة بن ال سن

 118 الم و ي  ال سن بن ال سين

 62 الم و ي  واقم بن ال سين

َلِمأُّ   124  ُ َصْيُن بُن َعْبِم ال  ْ َمِن السُّ

 411 ال،    ُعَم  بن  فص

 121 العمنأ هكان بن ال نم

 69 ال  حأ   م بن هسامة بن  مام

 2  مام بن   م ار مي

 199 ال  ا   بيب بن  م  

 99 بن قيه ارع ج المنأ  ميم

 117 بن مسعم  السامأ الكاهلأ  ميم

 99 الطوالنأ هانئ بن  ميم

 49  يأ بن هانئ

 96 طالم بن طماو بن ع الن

 162 ُعْ ُفطة بن طالم

 26 ال طوانأُم بُن َمْطَلٍم َطالِ 

 94 الُمَناِ لِ  َهُبو ِمْهَ انَ  بنُ  اِلمُ طَ 

 6 ُطَصْيُف بُن َعْبِم ال  ْ َمِن الِطْ،َ ِمأُّ 

 121 صط  ْبن عم و ْبن طو لم

 48 َماُوَم ْبِن َهِبأ ِهْنمٍ 

 86 َماُوم بن  مي 

 172 الحامأ َعِلأِّ  بن َماُوم

 116 ل عاف ي ا اَروِميّ  ي  م بن َماُوم

 411 العنب  ة عليكة بن  م يكة

 67  نوان

 197 الّسلِمأّ  كح  بن َ افا

 176 كنا  بن ال بي 
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 29 َ اِ َم َ  َهِبأ بنُ  َ َنِ   ا

 12 بن م مم التميمأ الط اسانأ  هي 

 189  ميج بن معاوية بن  هي 

 111 هنيسة هبأ بن   م

 62   م بن هسلم العموي 

 124 ارح عأ  افا ال عم هبأ بن سالم

 182 طالم بن سبيا

 121 الم ب ي  سعيم هبأ بن سعيم

 126 الَعَمِويُّ  ِمْهَ انَ  َعُ ْوَكةَ  َهِبأ بنُ  َسِعْيمُ 

 99 الليهأ هالل هبأ بن سعيم

 12 سعيم بن عم و الهممانأ

 129 الَ ْ ِمأُّ م َسِعيْ  بنِ  ُمَ م مِ  بنُ  َسِعْيمُ 

 198 الَواِسِطأُّ  ُ َسْينِ  بنُ  ُسْفَيانُ 

 7 سفيان بن عيينة

 182 ال واسأ ونيا بن سفيان

 112 الط اعأ سعيم هبو مطيا هبأ بن سالم

ِعْيِ يُّ  بنُ  َسْلمُ   188 ُقَتْيَكَة الح 

 2 ارح عأ سلمة بن قيه

 119 الكص ي  معا  هبو ه قم بن سليمان

 128 ار مي  يان بن سليمان

 22 العتكأ ماوم بن سليمان

 71 الممح أ ال  من عبم بن سليمان

 99   ا ي  عتيق بن سليمان

 99 ال حمأ ار وص بن عم و بن سليمان

 198 الَعْبِميُّ  نهي  بن سليمان

 148 ال ُّْهِلأُّ  َهْوهٍ  بنِ  َ ْ بِ  بنُ  ِسَما ُ 

ِمْينُ   61 هللاِ  َعْبمِ  َهُبو الس 

 198 سه  بن  نيف بن واهب
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 428 سه  بن معا  بن هنه 

 19 ُسَوْ ُم بُن َسِعْيِم بِن َحْهَ َ ا َ 

 24 حكاكة بن سوا  المما نأ

 414 ح  ي بن عبيم بن ح  ي

 6 َحِ ْ ُ  بُن َعْبِم هللِا الن َطِعأُّ 

 27  َّللا ِ  َعْبمِ  ْبنِ  ُمَ م مٍ  ْبنُ  ُحَعْيبُ 

 81 اَرْحعِ يُّ  َسِعْيمٍ  َهُبو َ ْوَحبٍ  بنُ  َحْه ُ 

 22 ال كطأ حيكان بن ف وخ

 96 صالي بن كحي  الم ي 

 129 بن عبم هللا الم و ي  صط 

ِعقُ   172 َ ْ نٍ  بنُ  الص 

 411 عليكة بن  صفية

 79 الفلسطينأ  بيعة بن ،م  

 414 ُ ْ َعةَ  بنِ  َ،ْمَ،مِ 

 9 َطْلَ ُة بُن َناِفٍا اِرْسَنافُ 

 184 ار ول الن،  بن عاصم

 86 عاصم بن   اء بن  يو 

ُلْوِلأ   ،م   بن عاصم  411 الس 

 199 ار ول الوا م عبم بن عام 

 429 اله فأ نهي  بن عكام

 12 عكام بن منصو  النا أ

 99 ال كا  عبم بن العالء بن ال كا  عبم

 81  َبْهَ امَ  بنُ  الَ ِمْيمِ  َعْبمُ 

 149 ارنصا ي   عف  بن ال ميم عبم

 427 هوكان ْبن هاب  ْبن ال  من َعْبم

 11 عبم ال  من بن عبم هللا المسعومي

 188 عبم ال  من بن عبم هللا بن مينا  العموي 

 112 الكاهلأ  بلة بن َعْم و بن ال  من عبم
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 47 عبم ال  من بن َوْعلة

 428 المعاف ي  عبم ال  يم بن ميمون 

 1 َعْبُم ال    اِق بُن َهم امِ 

 162 التميمأ الوا ت عبم بن الصمم عبم

 79 الم ا بأ  ا م هبأ بن الع    عبم

 79 عبم الع    بن م مم الم او مي

 124 َعْبُم الَعِ ْ ِ  بُن ُمْسِلٍم الَ ْسَمِلأُّ 

 7 عبم هللا بن هبأ ن يي

 129 عبم هللا بن هاب  الم و ي 

 114 ال  قِّأُّ  غيالن بن  عف  بن هللا عبم

ِ ْبن َ ْعَف   ي ال نا ين  129 َعْبم َّللا 

 411 التميمأ  سان بن هللا عبم

 118 الُغَمانأ   اء بن هللا عبم

 148 ال  مأ عم و بن   م بن هللا عبم

 19 ْبُم هللِا بُن َسْ ِ َه الُمَ ِنأُّ ع

 72 ارس ا يلأ سالم ْبن َّللا ِ  َعْبم

 21 عبم هللا بن عهمان بن طهيم

 91 ه ينة بن عطا م بن هللا عبم

 44 ِهْيَعةَ َعْبُم هللِا بُن لَ 

 88 ك ينة بن مال  بن هللا عبم

 96 عبم هللا بن م مم الكغمامي

 176 اْلُ َهِنأُّ  ُمْصَعبِ  ْبنُ  َّللا ِ  ْبمُ ع

 176 الصا غ نافا بن هللا عبم

 29 ن أ بن هللا عبم

 12 عبم المل  بن عم و الَ ْيِسأُّ 

 19 َعْبُم الَواِ ِم بُن ِ َ اٍم الَعْبِميُّ 

 92 َ ْنَوانَ  بنِ  َسِعْيمِ  بنُ  لَواِ تِ ا َعْبمُ 

 111 ارسمي عم و بن هللا عبيم
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 11 ُعَبْيِم ْبِن اْلَطْحَطاوِ 

 16 عِتيِ  ْبِن اْلَ اِ ِت ْبِن َعِتي ٍ 

 47 عهمان بن عم  العبمي

 199 ُعْ َوُ  بُن ُ َوْيٍم الل ْطِمأُّ اُرْ ُمِنأُّ 

 414 ع باض ْبن سا  ة السلمأ

 89 ُن َهِبأ َ َبا ٍ َعَطاُء ب

 17 َعِفيَف ْبَن َعْمِ و ْبِن اْلُمَسيِّبِ 

 1 الُ َ ِقأ العالء بن عبم ال  من

 179 ال ، مأ وا   بن عل مة

 62 َعِلأُّ بُن الُ َسْيِن بِن َواِقمٍ 

 166  معان بن   م بن علأ

 92 َعِلأُّ ْبُن َسِعيٍم ال  اِ يُّ 

 24 علأ بن معبم الكغمامي

 162 غ  ة بن عما  

 161 ال حي ي  الس ستانأ الططاب بن ُعَم 

 188 الططاب بن عم  بن هللا عبم بن  م   بن عم 

 118 اِرَياِميُّ  َ ِبْيَعةَ  بنُ  ُعَم ُ 

 78 .الكوفأ ُمَ م م بن ِعْم ان

 429 المن  ي  مسلم بن ِعْم ان

 99 ال حمأ ار وص بن عم و

 161 ال، ا  بن ال ا ت بن َعْم و

 119 ارنصا ي    م بن عم و

 142 ال نام طل ة بن  مام بن عم و

ْهِمأُّ  ُحَعْيبِ  بنُ  َعْمُ و  27 الس 

بيعأ هللا عبم بن عم و  111 الس 

 79 الحيكانأ هللا عبم بن عم و

 119 َعْم و ْبن عكسة

 117 الِ ْمِصأّ  ُعْهَمانَ  بنُ  َعْمُ و
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 94 كني  بن م مم بن عم و

 199 م الممح أعم و بن واق

 82 ارموي  الن ام هبأ بن طالم بن عنكسة

 112 اَرْعَ اِبأُّ  َعْوُف بُن َهِبأ َ ِمْيَلَة الَكْصِ يُّ 

 141  ما  ْبن عياض

 198 لهيعة بن عيسى

 11 عيسى بن هالل الصمفأ

 19 غ،يف بن َهبأ سفيان الطا فأ

 16 َفْ َوُ  ْبُن َهِبأ الَمْغَ اءِ 

 99 ارَْنَصاِ يُّ  ُعَبْيمِ  بنُ  َفَ،اَلةُ 

 22 ُفَلْيُي بُن ُسَلْيَمانَ 

 117 الحامأ ال  من عبم بن ال اسم

 162 عم  بن هللا عبم بن ال اسم

 172 مطيب بن ال اسم

َواِ أُّ  ُعْ َكةَ  بنُ  َقِبْيَصةُ   124 السُّ

 9 الكوفأ بن عبم الع    قطكة

 172 بن سنان قيه بن عاصم

 142 ا نأالم حنظي  بن نهي 

 86 بن قيه نهي 

 121 نوه  بن  نيم

 186 ارَْبناوي  الصكا  بن المهنى

 422 سلمى ْبن م ا   ْبن م اعة

 7 المط ومأ م اهم بن  ب 

 122 التيمأ بن ها ون  م   

 189 الط اعأ بن إب اهيم بن م مم

 122 الطا فأ اله فأ سو م َهبأ بن ُمَ م م

 19 لِ ْيِ يُّ ُمَ م ُم بُن َهْ َمَم ا

 27 َيَسا ِ  بنِ  ِإْسَ اقَ  بنُ  ُمَ م مُ 
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 191 التو ي  ن الصل ُمَ م م ب

ُمْوِسأُّ   41 ُمَ م ُم بُن الَفْ،ِ  الس 

 18 م مم بن ال اسم ارسمي

 29 م مم بن كح  العبمي

 91 اله لأ  عف  بن م مم

 411 الغالبى  ن  ا بن م مم

 129 البطت ي  بن عكام  بن م مم

 78 ارنصا ي  ليلى هبأ بن ال  من عبم بن م مم

 119 ال ه ي  مم مم بن عبم هللا بن مسل

 26 ُمَ م ُم ْبُن ُعْهَماَن ْبِن َنَ اَمةَ 

 78 ارنصا ي  ليلى هبأ بن عم ان بن م مم

 127 الليهأ عم و بن م مم

 122 ُعَمَ  الَعَمِنأُّ  َهِبأ بنِ  َيْ َيى بنُ  ُمَ م مُ 

 17 ل نمم وان بن ا

 197 اُرَمِوي   نا  بن م وان

 92 ال،بأ نيسان بن مسلم

 141 الَكْصِ يُّ  َسْنَب ٍ  هللاِ  َعْبمِ  َهِبأ بنِ  ِهَحامِ  بنُ  ُمَعا ُ 

 1 معم  بن  احم ار مي

 124 المط ومأ ال  من عبم بن المغي  

 24 الُمِغْيَ ُ  بُن ُمْسِلٍم الَ ْسَمِلأُّ الس   اجُ 

 427 مأالحا من ول

 119 ال كحأ ارسوم ممطو 

 91 الكوفأ الب لأ      بن المن  

 146 الحيكانأ َعَفا   بن ُمْؤِه 

 94 لمن  ي اِإْسَماِعْيَ   بنُ  ُمْوَسى

 121 ال نكا ي  العمنأ الع    عبم بن موسى

 29 ال ، مأ ن أ

 182 الليهأ عاصم بن نص 
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 116 الَهْمَماِنأُّ  ِإْسَ اقَ  بنُ  َهاُ ْونُ 

ْسُتَواِ أُّ  ِهَحامٌ   122 الَكْصِ يُّ  َسْنَب ٍ  بنُ  َكْن ٍ  َهُبو الم 

 112 ُ َبْيو بن هحام

َبْي ِ  بنِ  ُعْ َو َ  بنُ  ِهَحامُ   69 الَعو امِ  بنِ  ال ُّ

 98 َعم ا ِ  بنُ  ِهَحامُ 

 11 ِهَحاِم بن ي يى بن ي يى

 146 السلمأ كحي  بن هحيم

 2 الكوفأ هالل بن ِيساف

 118 اُم بُن َيْ َيى بِن ِمْيَناٍ  الَعْوِ يُّ الُمَ لِِّمأُّ َهم  

 182 َهاَلةَ  َهِبأ ْبنَ  ِهْنمَ 

 162 عيينة هبأ مولى واص 

 179     بن وا  

 28 الوليم بن مسلم ال  حأ

 94 الَكَ اِبْيِسأُّ  َطاِلمِ  بنُ  ُوَهْيبُ 

 191 َنِهْي ٍ  َهِبأ بنُ  َيْ َيى

 44 الغاف أ يْ َيى ْبُن َهيُّوبَ 

 28 بن  اب  الطا أ ي يى

 119 ال ، مأ واقم بن  م   بن ي يى

 194  هكان ْبن َسِعيم ْبن َيْ َيى

 429 الطا فأ ال  حأ سليم بن ي يى

 99 ُكَنْي ٍ  بنِ  هللاِ  َعْبمِ  بنُ  َيْ َيى

 47 ي  م بن هبأ  بيب المص ي 

 189 الهاحمأ   ام هبأ بن ي  م

 116 ال عاف ي  اَروِميّ  بن  منال   َعْبم بن ي  م

 124 ال ه ي  م مم بن يع وب

 69 َ اِحمٍ  بنِ  ُمْوَسى بنُ  ْوُسفُ يُ 

 77 ُيْوُنُه بُن ُكَنْيِ  بن واص  الحيكانأ

 12 ُيْوُنُه بُن َيِ ْ َم اَرْيِلأُّ 
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 فهرس المصادر والمراجع
 

ي المعذذذذ وف كذذذذابن َكط ذذذذة العنبذذذذ ي   اركانذذذذة الكبذذذذ ى البذذذذن كطة لعبيذذذذم هللا بذذذذن م مذذذذم الُعْنَبذذذذ  -     
 -وابذذذذذ   ما  ال ايذذذذذة للنحذذذذذ  والتو  ذذذذذاهذذذذذذ ت  يق:  ،ذذذذذا معطذذذذذأ  وعهمذذذذذان ارهيذذذذذوبأ  و وسذذذذذف ال387

 م. 1388 -هذ  1403ال  اض الطكعة ارولى  
عمام  الك ذذت بذذن مهذذمي الهاحمأ الناحذذ : هبذذو   عذذة الذذ ا ي و هذذوما فذذأ السذذنة النبوية لسذذعمي-     

 م.1382-هذ1402المملكة الع بية السعومية الطكعة: -الممينة النبوية-ارسالميةالعلمأ كال امعة 
إت ذذذذاف المهذذذذ   كالفوا ذذذذم المبتكذذذذ   مذذذذن هطذذذذ اف العحذذذذ   ر مم بذذذذن علذذذذأ   ذذذذ  العسذذذذ النأ   -     
م ن  طممذذذة السذذذنة والسذذذي     بيحذذذ اف م  هيذذذ  بذذذن ناصذذذ  الناصذذذ  م ما الملذذذ  فهذذذم ت  يق:هذذذذ 852

مينة( الطكعذذذة : وم نذذذ  طممذذذة السذذذنة والسذذذي   النبويذذذة )كالم -ف )كالممينذذذة( لطكاعذذذة المصذذذ ف الحذذذ  
 م. 1334 -هذ 1415ارولى   

 –  ما  صذذذام  هذذذذ682 آهذذذا  الذذذكالم وهطكذذذا  العكام ل ن  ذذذا بذذذن م مذذذم بذذذن م مذذذوم ال  و نذذذأ  -     
 بي و .
 مذم ال ذذواب   ما  م فيصذذ  ههذذ ت  يق: م. كاسذ287اآل ذام والمهذانأ ربأ كنذذ  بذن هبذأ عاصذذم -     
 .م1331 – ه1411ال  اض الطكعة ارولى   -ال اية
ار اميذذت المطتذذا   هو المسذذتط ج مذذن ار اميذذت المطتذذا   ممذذا لذذم يط  ذذ  البطذذا ي ومسذذلم فذذأ -     

بذن اهذ م اسة وت  يق: م. عبم المل  بن عبم هللا 643ص ي يهما لم مم بن عبم الوا م الم مسأ   
 م. 2000 -هذ  1420لبنان الطكعة الهالهة   -بي و   -ة والنح  والتو  امهيو ما  ط،  للطكاع

عبذذذذم العظذذذذيم  هذذذذذ ت  يق: عبذذذذم العلذذذذيم253ه ذذذذوال ال  ذذذذال رب اهيم بذذذذن يع ذذذذوب ال و  ذذذذانأ   -     
 كاكستان. -فيص  آكام - ميت اكاممأ الَكستوي ما  النح :

هذ ت  يق: م. عبذم الملذ  272الفاكهأ  هطكا  منة فأ قميم المه  و ميه  لم مم بن إس اق -     
 .ه1414بي و  الطكعة الهانية   -عبم هللا مهيو  ما  ط،  

 لم مذذذم بذذذن عبذذذم هللا بذذذن ار  ق الغسذذذانأ كذذذار  قأ   اآلها هطكذذذا  منذذذة ومذذذا  ذذذاء فيهذذذا مذذذن -     
 بي و . –هذ ت  يق:  حمي الصالي مل ه  ما  ارنمله للنح  250
هذذذ  اعتنى كذذ  وعلذذق عليذذ : 458 مذذم بذذن ال سذذين الُطْسذذَ ْوِ  مي البيه ذذأ   اآلماب للبيه أ ر-     

 -هذذذ  1408لبنان الطكعذذة ارولذذى   -بيذذ و   -هبذذو عبذذم هللا السذذعيم المنذذموا  مؤسسذذة الكتذذب اله افيذذة
 م. 1388
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هذذذ ت  يق: سذمي  بذذن همذين ال هي ي منتكذذة 256ارمب المف م لم مذم بذن إسذذماعي  البطذا ي   -     
 م. 1338 -هذ  1413ال  اض الطكعة ارولى  - ف للنح  والتو  االمعا
هذذذ ت  يق: م. م مذذم 446ار حذذام فذذأ مع فذذة علمذذاء ال ذذميت لطلي  بذذن عبذذم هللا ال  و نذذأ   -     

 .ه1403ارولى   ال  اض الطكعة -سعيم عم  إم  ه  منتكة ال حم 
  ناصذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذمين ارلكذذذذذذذذذانأ إ واء الغليذذذذذذذذذ  فذذذذذذذذذأ تطذذذذذذذذذ  ج ه اميذذذذذذذذذت منذذذذذذذذذا  السذذذذذذذذذبي  لم مم -     

 م.1385 -هذ  1405بي و  الطكعة الهانية  -إح اف:  هي  الحاويو  المنتب ارسالمأ  هذ1420
هسذم الغاكذذة فذذأ مع فذذة الصذ اكة لعلأ بذذن هبذذأ الكذذ م م مذذم ال ذ  ي  عذذ  الذذمين ابذذن ارهيذذ    -     
 علمية الطكعة ارولى.عامل ه مم عبم المو وم ما  الكتب ال -هذ ت  يق: علأ م مم معوض 630
هذذذ ت  يق: عبذذم هللا بذذن 458ارسذذماء والصذذفا  ر مم بذذن ال سذذين الُطْسذذَ ْوِ  مي البيه ذذأ    -     

المملكذذذذذة الع بيذذذذذة  - ذذذذذم   -م مذذذذذم ال احذذذذذمي قمم لذذذذذ : م بذذذذذ  بذذذذذن هذذذذذامي الذذذذذوامعأ  منتكذذذذذة السذذذذذوامي
 م. 1333 -هذ  1413ارولى   السعومية الطكعة

عامل هذذذ ت  يق: 852  مم بذذن علذذأ بذذن   ذذ  العسذذ النأ  رالصذذ اكة ارصذذاكة فذذأ تمييذذ  -     
 هذ. 1415  ارولىبي و  الطكعة  –ه مم عبم المو وم وعلى م مم معوض ما  الكتب العلمية 

هذذذذذ  ما    584االعتكذذذذا  فذذذذأ الناسذذذذخ والمنسذذذذوخ مذذذذن اآلها  لم مذذذذم بذذذذن موسذذذذى الهمذذذذمانأ   -      
 هذ. 1353الهانية    لمنن الطكعةا - يم  آكام  -المعا ف العهمانية 

هذذذ ت  يق: 751إعذذالم المذذوقعين عذذن  ب العالمين لم مذذم بذذن هبذذأ كنذذ  بذذن قذذيم ال و  ذذة   -      
 م.1331 -هذ 1411يي و  الطكعة ارولى   -م مم عبم السالم إب اهيم  ما  الكتب العلمية 

 -للماليين الطكعة الطامسذة عحذ  هذ ما  العلم 1336ارعالم لطي  المين بن م موم ال  نلأ -     
 م. 2002هيا  ش مايو 

االغتكذذاف كمذذن  مذذأ مذذن الذذ وا  كذذاالطتالف رب اهيم بذذن م مذذم بذذن طليذذ  سذذكط ابذذن الع مذذأ   -     
 م.1388ال اه   الطكعة ارولى   -هذ ت  يق: عالء المين علأ  ،ا ما  ال ميت 841
هذذذذ  م اسة وت  يذذذق: م بذذذ  بذذذن هذذذامي 385أ   ارل امذذذا  والتتكذذذا  لعلذذذأ بذذذن عمذذذ  الذذذما قطن -     

 .م 1385 -هذ  1405لبنان الطكعة الهانية   -بي و   -الوماعأ  ما  الكتب العلمية
-هذذذذ1410بي و  سذذذنة النحذذذ :  -هذذذذ ما  المع فذذذة 204ارم م مذذذم بذذذن إم  ذذذه الحذذذافعأ   -     

 م.1330
 مذذذذذم بذذذذذن موسذذذذذى الهمذذذذذمانأ   ارمذذذذذاكن هو مذذذذذا اتفذذذذذق لفظذذذذذ  وافتذذذذذ ق مسذذذذذماا مذذذذذن ارمننة لم-     
 هذ. 1415 مم بن م مم ال اس   ما  اليمامة للك ت والت  مة والنح  عام النح : :هذ ت  يق584
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ت  يذذذق الذذذمنتو : حذذذاك   يذذذب   هذذذذ251  ميذذذم بذذذن مطلذذذم المعذذذ وف كذذذابن  ن ويذذذ    لرمذذذوال ا-     
 -هذذ  1406ة: ارولذى  الطكع م ن  الملذ  فيصذ  للك ذوت والم اسذا  ارسذالمية  السذعومية  فياض 
 .م 1386
هذذ ت  يق: عبذذم الذ  من بذذن ي يذذى 562ارنسذاب لعبم الكذذ  م بذن م مذذم السذمعانأ المذذ و ي   -     

 -هذذذذ  1382 يذذذم  آكام الطكعذذذة ارولذذذى   -المعلمذذذأ اليمذذذانأ وغيذذذ ا م له ما ذذذ   المعذذذا ف العهمانيذذذة
 م. 1362
و  م ليوسذذف بذذن  سذذن بذذن ه مذذم الصذذال أ ابن ك ذذ  الذذمم فذذيمن تكلذذم فيذذ  ارمذذام ه مذذم كمذذم  ه-     

ما  الكتذذب العلميذذة  الذذمنتو    و يذذة عبذذم الذذ  من السذذويفأ ت  يق وتعليق:هذذذ 303الِمْبذذَ م ال نبلذذأ   
 م. 1332 -هذ  1413لبنان الطكعة ارولى  –بي و 
مة كغية الكا ت عن  وا ذم مسذنم ال ا ت لل ذا ت بذن م مذم الطصذيب المعذ وف كذابن هبذأ هسذا-     
الممينذذذذة  -هذذذذ ت  يق: م.  سذذذذين ه مذذذذم صذذذالي الكذذذذاك ي م ن  طممذذذذة السذذذنة والسذذذذي   النبويذذذذة 282  

 المنو  
 .م1332 – ه1413 الطكعة ارولى  

هذذذذ ت  يق: م. سذذهي   نذذذا   ما  660كغيذذة الطلذذب فذذذأ تذذا  خ  لذذذب لعم  بذذن ه مذذذم الع يليذذ  -     
 الفن .
بيذمي   تاج الع وه من  واه  ال اموه لم ّمم -      هذذ ت  يق: م موعذة مذن 1205بن م ّمم ال  

 الم   ين ما  الهماية.
هذذذ ت  يق:ال  ء ارول: م مذذم 233تذذا  خ ابذذن معذذين ) وايذذة ابذذن م   ( لي يذذى بذذن معذذين   -     

 م.1385هذ  1405ممحق الطكعة ارولى   -نام  ال صا  م ما اللغة الع بية 
هذذذذ ت  يق: م. ه مذذذم م مذذذم نذذذو  233ي يى بذذذن معذذذين   تذذذا  خ ابذذذن معذذذين ) وايذذذة الذذذمو ي( ل-     

 – ه1333منذذذة المن مة الطكعذذذة ارولذذذى   -سذذذيف م ن  الك ذذذت العلمذذذأ وا  يذذذاء التذذذ ات ارسذذذالمأ 
 .م1373
هذذذذ ت  يق: م. 233ي يى بذذذن معذذذين الكغذذذمامي   لتذذذا  خ ابذذذن معذذذين ) وايذذذة عهمذذذان الذذذما مأ( -     

 ممحق. –ه مم م مم نو  سيف  ما  المأمون للت ات 
هذذذ  ما  الكتذذب 347تذذا  خ ابذذن يذذونه المصذذ ي لعبم الذذ  من بذذن ه مذذم بذذن يذذونه الصذذمفأ   -     
 هذ. 1421بي و  الطكعة ارولى   -العلمية
 وف بذذذذذذذذذذذذ ابذذذذذذذذذذذن حذذذذذذذذذذذاهين   تذذذذذذذذذذا  خ هسذذذذذذذذذذذماء اله ذذذذذذذذذذذا  لعم  بذذذذذذذذذذن ه مذذذذذذذذذذذم الكغذذذذذذذذذذذمامي المعذذذذذذذذذذ-     
 .م1384 – ه1404ارولى  الكو   الطكعة  –صك أ السام ا أ الما  السلفية هذ ت  يق:385



441 
 

تذذذذا  خ هسذذذذماء ال،ذذذذعفاء والكذذذذ ابين لعم  بذذذذن ه مذذذذم الكغذذذذمامي المعذذذذ وف بذذذذذ ابذذذذن حذذذذاهين  : -     
 م.1383-هذ1403ارولى   ت  يق:عبم ال  يم م مم ه مم ال ح  ي الطكعةهذ 385
ا  الوعأ هذ ت  يق: م موم إب اهيم  ايم م256التا  خ اروسط لم مم بن إسماعي  البطا ي   -     

 .م1377 – ه1337 لب   ال اه   الطكعة ارولى   -ات  منتكة ما  الت  
السذذذف  الهالت ر مذذذم بذذذن هبذذذأ طيهمذذذة    -التذذذا  خ الكبيذذذ  المعذذذ وف بتذذذا  خ ابذذذن هبذذذأ طيهمذذذة -     
ال اه   الطكعذذة ارولذذى   - الفذذا وق ال ميهذذة للطكاعذذة والنحذذ هذذذ ت  يق: صذذال  بذذن فت ذذأ هالل273

 م. 2006 -هذ  1427
هذذذ  طكذذا ت ذذ  م اقكذذة: م مذذم عبذذم المعيذذم 256  التذذا  خ الكبي  لم مذذم بذذن إسذذماعي  البطذذا ي -     
 طان 

 المنن. –ما    المعا ف العهمانية   يم  آكام الطكعة:
تا  خ كغذمام و يول  المطتصذ  الم تذاج إليذ  مذن تذا  خ ابذن الذمبيهأ  للذ هبأ  ي  تذا  خ كغذمام  -     

سذذتفام مذذن تذذا  خ كغذمام  البذذن الذذممياطأ الّ م علذذى هبذأ كنذذ  الططيذذب الكغذذمامي  البذذن البذن الن ا  الم
 الن ا .

بي و  م اسذة وت  يذق: مصذطفى  –هذ ما  الكتب العلمية 463ر مم بن علأ بن هاب  الكغمامي   
 هذ. 1417عبم ال ام  عطا الطكعة ارولى  

هذ ت  يق: عم و بن 571ف كابن عساك    علأ بن ال سن بن هكة هللا المع و لتا  خ ممحق -     
 م. 1335 -هذ  1415غ امة العم وي  ما  الفن  للطكاعة والنح  والتو  ا عام النح : 

 -الطكعذذة: الهانيذذة   بيذذ و  -ما  التذذ ات   هذذذ310 م مذذم بذذن    ذذ  الطبذذ ي لتذذا  خ الطبذذ ي -     
 .هذ 1387
هذذذ ت  يق: 841بذذن طليذذ  سذذكط ابذذن الع مذذأ   التبيذذين رسذذماء المملسذذين رب اهيم بذذن م مذذم -     

 م. 1386 -هذ  1406 ارولىبي و  الطكعة  -ي يى حفيق  سن  ما  الكتب العلمية 
مؤسسذذة ال  ذذان للطكاعذذة والنحذذ  والتو  ذذا    عبذذم هللا بذذن يوسذذف ال ذذميا  لت   ذذ  علذذوم ال ذذميت-     

 .م 2003 -هذ  1424الطكعة: ارولى    لبنان -بي و  
:   ت  يذقهذذ826  مم بذن عبذم الذ  يم ابذن الع اقذأ  ر فة الت صي  فأ  نذ   وا  الم اسذي ت-     

 .ال  اض –منتكة ال حم   عبم هللا نوا  
تطذذذ  ج ار اميذذذت الم فوعذذذة المسذذذنم  فذذذأ نتذذذاب التذذذا  خ الكبيذذذ  للبطا ي لم مذذذم بذذذن إسذذذماعي  -     

 ال  اض الطكعذة-ن عبيذم   منتكذة ال حذمهذذ  إعمام: منتذو ش م مذم بذن عبذم الكذ  م بذ256البطا ي    
 م. 1333 -هذ  1420ارولى  
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الناح : م لة ال امعة ارسذالمية   هذ1418   مام بن م مم السعمي   ل التمليه والمملسون -     
 .كالممينة المنو  

لبنان الطكعذذذة -هذذذذ ما  الكتذذذب العلميذذذة بيذذذ و 748تذذذ ن   ال فاظ لم مذذذم بذذذن ه مذذذم الذذذ هبأ   -     
 م.1338 -هذ1413لى  ارو 
لُمْ بُ  بُن  ت ا م   ال الما قطنأ فأ سنن  ال ين لم يت  م لهم فأ الت   ب وال فأ   ال ال اكم-     

 .م1333 -هذ1420ارولى   صنعاء  الطكعة –ما  اآلها     هذ1422َهاِمي الوامِعأُّ   
هذذذذ  تبها:  433   ذذذانأ  ت تيذذذب ارمذذذالأ الطميسذذذية للحذذذ  ي لي يى بذذذن ال سذذذين الحذذذ  ي ال-     
 -بيذ و   -هذذ ت  يق: م مذم  سذن إسذماعي   ما  الكتذب العلميذة610بن ه مم العكحذمأ   ام مم 

 م. 2001 -هذ  1422لبنان الطكعة ارولى  
الت غيب فأ ف،ذا   ارعمذال وهذواب  لذ  لعم  بذن ه مذم الكغذمامي المعذ وف بذذ ابذن حذاهين   -    
 1424لبنان الطكعذة ارولذى   -بيذ و   -   ما  الكتذب العلميذةهذ ت  يق: م مم  سن إسذماعي385
 م. 2004 -هذ 

هذذذ      وعلذذق عليذذ  764تصذذ يي التصذذ يف وت   ذذ  الت   ف لطليذذ  بذذن هيكذذ  الصذذفمي   -     
 -وصذذذذذذذذنا فها سذذذذذذذذ : السذذذذذذذذيم الحذذذذذذذذ قاوي  ا ع : الذذذذذذذذمنتو   م،ذذذذذذذذان عبذذذذذذذذم التواب منتكذذذذذذذذة الطذذذذذذذذان أ 

 م. 1387 -هذ  1407ال اه   الطكعة ارولى  
تع يذذذذذذذ  المنفعذذذذذذذة ب وا ذذذذذذذم   ذذذذذذذال ار مذذذذذذذة ار بعة ر مذذذذذذذم بذذذذذذذن علذذذذذذذأ بذذذذذذذن   ذذذذذذذ  العسذذذذذذذ النأ -     
 م.1336  بي و  الطكعة ارولى  -هذ ت  يق: م. إك ام هللا إممام ال ق ما  الكحا   852 

  لمذذذن طذذذ ج لذذذ  البطذذذا ي فذذذأ ال ذذذاما الص يي لسذذذليمان بذذذن طلذذذف الكذذذا أ التعذذذمي  والت ذذذ  ي-     
ارولى   ال  اض الطكعة -هذ ت  يق: م. هبو لكاكة  سين ما  اللواء للنح  والتو  ا 474سأ   ارنمل

 .م1386 –ه1406
تعلي ا  الما قطنأ علذى الم ذ و ين البذن  كذان لعلأ بذن عمذ  بذن ه مذم الكغذمامي الذما قطنأ -     
 –الكتذاب ارسذالمأ  طلي  بن م مم الع بأ الفا وق ال ميهة للطكاعذة والنحذ   ما هذ ت  يق:385  

 م. 1334 -هذ  1414ال اه   الطكعة ارولى  
 –هذ ت  يق:م مم عوامة ما  ال حيم 852 مم بن علأ     العس النأ   رت   ب الته يب -     
 .1386 – 1406ارولى   الطكعةسو  ا 
هذذ ت  يق: 806الت ييم واري،ا  ح   م ممة ابن الصال  لعبم ال  يم بن ال سين الع اقذأ   -     

 م.1363-هذ1383عبم ال  من م مم عهمان  المنتكة السلفية كالممينة المنو   الطكعة ارولى  
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:   ت  يقهذ327  عبم ال  من بن م مم ابن هبأ  اتم   لتفسي  ال  آن العظيم البن هبأ  اتم-     
 -الطكعذذذة: الهالهذذذة   ميةالمملكذذذة الع بيذذذة السذذذعو  -منتكذذذة نذذذ ا  مصذذذطفى الكذذذا    هسذذذعم م مذذذم الطيذذذب

 .هذ 1413
التلطذذيص ال بيذذ  فذذأ تطذذ  ج ه اميذذت ال افعذذأ الكبي  ر مذذم بذذن علذذأ بذذن   ذذ  العسذذ النأ   -     
 م.1383هذ. 1413هذ ما  الكتب العلمية الطكعة ارولى 852
هذذ ما 1386التنني  كما فأ تأنيب الكذوه ي مذن اركاطي  لعبذم الذ  من بذن ي يذى المعلمذأ   -     

عبذذم الذذ  اق  مذذ    المنتذذب  - هيذذ  الحذذاويو  -تط   ذذا  وتعلي ذذا : م مذذم ناصذذ  الذذمين ارلكذذانأ 
 م. 1386 -هذ  1406ارسالمأ الطكعة الهانية  

هذذذذذ مطكعة ما ذذذذ   المعذذذذا ف 852 مذذذذم بذذذذن علذذذذأ بذذذذن   ذذذذ  العسذذذذ النأ   رتهذذذذ يب الته يب -     
 هذ.1326ارولى   الهنم الطكعة -النظامية
ما  إ يذذاء   : م مذم عذذوض م عذب  ت  يذذقهذذ370   م مذم بذذن ه مذم الهذذ وي   لاللغذذةتهذ يب -     

 .م2001الطكعة: ارولى      بي و  –الت ات الع بأ 
هذذ ت  يق: م. كحذا  742ته يب الكمال فأ هسماء ال  ال ليوسف بن عبذم الذ  من المذ ي  : -     

 .م1380 – ه1400بي و  الطكعة ارولى   –عوام مع وف  مؤسسة ال سالة 
  منتكذة المعذا ف للنحذ  والتو  ذا  م موم بن ه مذم ط ذان النعيمذأ  لتيسي  مصطلي ال ميت -     

 .م2004-هذ1425الطكعة العاح   
 م.1384-هذ1405  هذ ما  الكا  الطكعة ارولى261اله ا  ر مم بن عبم هللا الع لى  -     
و ا   المعذذذذذا ف لل نومذذذذذة العاليذذذذذة يعانذذذذذة:ا بهذذذذذذ طك354اله ا  لم مذذذذذم بذذذذذن  كذذذذذان الُكسذذذذذتأ   -     

الذذذمنتو  م مذذذم عبذذذم المعيذذذم طذذذان مذذذمي  ما ذذذ   المعذذذا ف العهمانيذذذة ما    المعذذذا ف ت   م اقكة:الهنميذذذة 
 م.1373   ه 1333ارولى   ة ك يم  آكام المنن الهنم الطكعةالعهماني
من ارعظمذأ الم له هذذ ت  يق:  بيذب الذ  153ال اما  لمعم  بن هبأ عم و  احم ار مي -     

 هذ. 1403العلمأ بكاكستان  وتو  ا المنتب ارسالمأ ببي و  الطكعة الهانية  
ت  يق :  هذ606 لمكا   بن م مم ال   ي ابن ارهي  ل    اما ارصول فأ ه اميت ال سول-     

تكذذة ما  من -مطكعذذة المذذال   -منتكذذة ال لذذوانأ   التتمذذة ت  يذذق كحذذي  عيذذون  -عبذذم ال ذذام  ار نذذؤوف 
 .الطكعة : ارولى البيان
 الممحذذذذ أ العال ذذذذأ  ذذذذاما الت صذذذذي  فذذذذأ ه نذذذذام الم اسذذذذي  لطلي  بذذذذن نينلذذذذمي بذذذذن عبذذذذم هللا -     
 – ه1407بي و  الطكعذذذذذة الهانيذذذذذة   - ممي عبذذذذذم الم يذذذذذم السذذذذذلفأ عالم الكتذذذذذب هذذذذذذ ت  يق:761 

 .م1386
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لم لعبذم الذ  من بذن ه مذم بذن   ذب  اما العلوم وال نم فأ ح   طمسين  ميها من  وامذا الك-     
بي و  لطكعذذذذة  -إبذذذذ اهيم كا ه مؤسسذذذذة ال سذذذذالة  -هذذذذذ ت  يق: حذذذذعيب ار نذذذذاؤوف 735ال نبلذذذذأ  
 م.2001 -هذ 1422الساكعة  
هذذذذذ ت  يق: هبذذذذأ ارحذذذذكال 463 ذذذذاما بيذذذذان العلذذذذم وف،ل  ليوسذذذذف بذذذذن عبذذذذم هللا ال  طبذذذذأ   -      
 م. 1334 -هذ  1414السعومية الطكعة ارولى   المملكة الع بية-ما  ابن ال و ي   ال هي ي 
َنن الهامي رقوم َسَنن-      :     ت  يقهذ774  سماعي  بن عم  بن نهي    ر اما المسانيم والسُّ

الطكعذذذة:  لبنان –ما  ط،ذذذ  للطكاعذذذة والنحذذذ  والتو  ذذذا بيذذذ و    م عبذذذم الملذذذ  بذذذن عبذذذم هللا الذذذمهيو
 .م 1338 -هذ  1413الهانية  

هذ ت  يق: المنتو   فع  فو ي عبم المطلذب 137عبم هللا بن وهب المص ي ال  حأ  لاما ال -    
 م. 2005 -هذ  1425والمنتو  علأ عبم الكاسط م  م  ما  الوفاء الطكعة ارولى 

لذذه ما ذذ   هذذذ طكعة م 327ال ذذ   والتعمي  لعبذذم الذذ  من بذذن م مذذم الذذ ا ي ابذذن هبذذأ  ذذاتم   -     
بي و  الطكعذذذة ارولذذذى   –الهنذذذم ما  إ يذذذاء التذذذ ات الع بذذذأ –يذذذم  آكذذذام الذذذمننك -المعذذذا ف العهمانيذذذة

 م. 1352هذ  1271
هذذذ  مططذذوف 302 ذذ ء ال اسذذم بذذن موسذذى ارحيب لل اسذذم بذذن موسذذى بذذن ال سذذن ارحذذيب    -     

 .2004ُنح  فأ ب نامج  واما الكلم الم انأ التاكا لموقا الحكنة ارسالمية الطكعة ارولى  
ل هذذذذام البذذذذن هبذذذذأ عاصذذذذم ر مم بذذذذن عمذذذذ و بذذذذن الحذذذذيكانأ المعذذذذ وف كذذذذابن هبذذذذأ عاصذذذذم   ا-     
 الممينذذذة المنو   الطكعذذذة -هذذذذ ت  يق: مسذذذاعم بذذذن سذذذليمان ال احذذذم ال ميم منتكذذذة العلذذذوم وال نذذذم 287

 .1403ارولى  
هذذذذ منتب 311لعبم الذذذ  من بذذذن هبذذذأ كنذذذ  السذذذيوطأ     احذذذية السذذذنمي علذذذى سذذذنن النسذذذا أ-     
 .م1386 – ه1406 لب الطكعة الهانية   -وعا  ارسالمية المطب
هذذذذذ   منتذذذذب 1138 احذذذذية السذذذذنمي علذذذذى سذذذذنن النسذذذذا أ لم مم بذذذذن عبذذذذم التتذذذذوي السذذذذنمي   -     

 .م1386 – ه1406 لب الطكعة الهانية   -المطبوعا  ارسالمية 
 -هذ السعام  430نأ    لية ارولياء وطك ا  ارصفياء ر مم بن عبم هللا بن ه مم ارصبها-     

 م.1374 -هذ 1334ب وا  م افظة مص   
هذ  ت  يق: مصطفى عبم ال ام  عطذا  ما  الكتذب 360 لسليمان بن ه مم الطب انأ   المعاء-     

 .ه1413بي و  الطكعة ارولى   -العلمية 
البيه ذذذأ   مال ذذذ  النبذذذو  ومع فذذذة ه ذذذوال صذذذا ب الحذذذ  عة ر مم بذذذن ال سذذذين الُطْسذذذَ ْوِ  مي -     
 هذ. 1405 -بي و  الطكعة ارولى  -هذ ما  الكتب العلمية 458
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الحذذذذذذذافعأ   ال ين لم مم علذذذذذذأ بذذذذذذذن م مذذذذذذم الكنذذذذذذذ ي مليذذذذذذ  الفذذذذذذذال ين لطذذذذذذ ق   ذذذذذذذاض الصذذذذذذذ-     
 -بيذذذذذ و   - هذذذذذذ اعتنى بهذذذذذا: طليذذذذذ  مذذذذذأمون حذذذذذي ا ما  المع فذذذذذة للطكاعذذذذذة والنحذذذذذ  والتو  ذذذذذا1057

 م. 2004 -هذ  1425لبنان الطكعة ال اكعة  
ميذذوان المبتذذمه والطبذذ  فذذذأ تذذا  خ العذذ ب والب بذذ  ومذذذن عاصذذ هم مذذن  وي الحذذأن اركب  لعبذذذم -      

بي و  الطكعذذة الهانيذذة   -هذذذ ت  يق: طليذذ  حذذ ام   ما  الفنذذ 808بذذن م مذذم بذذن طلذذمون   االذذ  من 
 م. 1388 -هذ  1408
   ت  يق:هذ581     ارصبهانأم مم بن عم  ل ن  ابن هبأ المنيا وما وقا عالًيا من  ميه -     

  لبنذذذان -ما  الطذذذ ا   السذذذعومية  ما  ابذذذن  ذذذ م  بيذذذ و    هبذذذو عبيذذذم  محذذذهو  بذذذن  سذذذن آل سذذذلمان
 .م 2001 -هذ  1422الطكعة: ارولى  

كحذذي    ت  يق :هذذذ281  عبذذم هللا بذذن م مذذم المعذذ وف كذذابن هبذذأ الذذمنيا   ل م الغيكذذة والنميمذذة-     
الطكعذذذة:   السذذذعومية -سذذذو  ة  منتكذذذة المؤ ذذذم  ال  ذذذاض  -لبيذذذان  ممحذذذق منتكذذذة ما  ا  م مذذذم عيذذذون 

 .م 1332 -هذ  1413ارولى  
ق: عبذذذم هللا الليهذذذأ  ما  هذذذذ ت  ي428  ذذذال صذذذ يي مسذذذلم ر مم بذذذن علذذذأ ابذذذن َمْنُ وَيذذذ    -     

 .ه1407بي و  الطكعة: ارولى   -المع فة
هذذذ ت  يق: إ سذذان 300بذذم هللا الِ ميذذ ى   الذذ وض المعطذذا  فذذأ طبذذ  ارقطا  لم مذذم بذذن ع-     

 م. 1380طكا على مطاكا ما  الس اج الطكعة الهانية   -بي و   -عكاه  مؤسسة ناص  لله افة 
 هي  هذذذذذذذذذذ ت  يق:676يذذذذذذذذذى بذذذذذذذذذن حذذذذذذذذذ ف النذذذذذذذذذووي   ي ل و،ذذذذذذذذذة الطذذذذذذذذذالبين وعمذذذذذذذذذم  المفتين -     

 م.1331 -هذ 1412عمان الطكعة الهالهة   -ممحق -الحاويو المنتب ارسالمأ  بي و 
هذذذذذ مؤسسة 751 ام المعذذذام فذذذأ هذذذمي طيذذذذ  العكام لم مذذذم بذذذن هبذذذأ كنذذذذ  بذذذن قذذذيم ال و  ذذذة   -     
 م.1334-هذ 1415الكو   الطكعة الساكعة والعح ون    -منتكة المنا  ارسالمية بي و  -ال سالة
ِ ْسذذذتانأ   -       يق: ياسذذذ  بذذذن هذذذذ ت 275ال هذذذم ربذذذأ ماوم الس ستانأ لسذذذليمان بذذذن ارحذذذعت السِّ
 م. 1333 -هذ  1414  ما  المحنا  للنح  والتو  ا   لوان الطكعة ارولى  إب اهيم
هذذذذذ ت  يق:  بيذذذذب الذذذذ  من 181ال هذذذذم وال قا ق لعبذذذذم هللا بذذذذن المكذذذذا   ال نظلذذذذأ المذذذذْ و ي   -     

 بي و . –ارعظمأ  ما  الكتب العلمية 
وا مها لم مذذذذذذم ناصذذذذذذ  الذذذذذذمين ارلكذذذذذذانأ سلسذذذذذذلة ار اميذذذذذذت الصذذذذذذ ي ة وحذذذذذذأء مذذذذذذن ف ههذذذذذذا وف-     
 ال  اض الطكعة ارولى  )لمنتكة المعا ف(. -هذ  منتكة المعا ف للنح  والتو  ا1420 

نأ   سلسلة ار اميت ال،عيفة والمو،وعة وهه ها السيئ فأ ارمة لم مم ناص  المين ارلكذا-     
 م. 1332 -هذ 1412كعة: ارولى  لسعومية الطالممنلة الع بية ا-هذ ما  المعا ف  ال  اض1420
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الذذذذمين ارلكانأ المنتذذذذب  هذذذذذ ت  يق: م مذذذذم ناصذذذذ 287السذذذذنة ربأ كنذذذذ  بذذذذن هبذذذذأ عاصذذذذم   -     
 .ه1400بي و  الطكعة ارولى   -ارسالمأ

هذذ ت  يق: م مذم فذؤام عبذم الكذاقأ  273   ا   م مم بن ي  ذم ال  و نذأسنن ابن ما   البن م-    
 فيص  عيسى الكابأ ال لبأ. -ية ما  إ ياء الكتب الع ب

ِ ْسذتانأ  -      هذذ ت  يق: م مذم م يذأ الذمين 275سنن هبأ ماوم لسليمان بن ارحذعت ار مي السِّ
 بي و . –عبم ال ميم المنتكة العص  ة  صيما 

هذ ت  يق وتعليق:ه مم م مم حاك  273سنن الت م ي لم مم بن عيسى بن َسْو   الت م ي   -     
بذذ اهيم عطذذو  عوض) ذذذ ( و 3وم مذذم فذذؤام عبذذم الكذذاقأ ) ذذذ ( 2  1) ذذذ  حذذ نة منتكذذة ومطكعذذة ( 5  4ا 
 م. 1375 -هذ  1335الهانية   مص  الطكعة –صطفى الكابأ ال لبأ م

هذ      و،كط نص  وعلق عليذ : 385سنن الما قطنأ لعلأ بن عم  بن ه مم الما قطنأ   -     
 -اللطيذذف  ذذذ   هللا  ه مذذم ب هوم مؤسسذذة ال سذذذالة حذذعيب اال نذذؤوف   سذذذن عبذذم المذذنعم حذذذلبأ  عبذذم

 م. 2004 -هذ  1424لبنان الطكعة ارولى   -بي و  
هذ ت  يق:  سذين 255سنن الما مأ لعبم هللا بن عبم ال  من الما مأ  التميمأ السم قنمي   -     

 م. 2000 -هذ 1412 الطكعة ارولى  السعومية- انأ ما  المغنأ للنح  والتو  اسليم هسم الما
هذذذ ت  يق: م مذذم 458السذذنن الكب ى ر مذذم بذذن ال سذذين الُطْسذذَ ْوِ  مي الط اسذذانأ البيه ذذأ   -     

 م. 2003 -هذ  1424لبنا  الطكعة الهالهة   –بي و   -عبم ال ام  عطا ما  الكتب العلمية
 هذذذذذ ت  يق:  سذذذذن عبذذذذم المذذذذنعم303السذذذذنن الكب ى ر مذذذذم بذذذذن حذذذذعيب بذذذذن علذذذذأ النسذذذذا أ  -     

 م. 2001 -هذ  1421بي و  الطكعة ارولى   –حلبأ مؤسسة ال سالة 
هذذذذ  ت  يق:  بيذذذب الذذذ  من 227سذذذنن سذذذعيم بذذذن منصو  لسذذذعيم بذذذن منصذذذو  ال و  ذذذانأ  -     

 م.1382-هذ 1403الهنم الطكعة ارولى   -ارعظمأ  الما  السلفية 
عميلهم ر مم بن م مم بن  نب    سؤاال  هبأ ماوم لإلمام ه مم بن  نب  فأ     ال وا  وت-     
الممينذذذذذة المنو   الطكعذذذذذة ارولذذذذذى   -هذذذذذ ت  يق: م.   ذذذذذام م مذذذذذم منصذذذذذو  منتكة العلذذذذذوم وال نذذذذذم 241

1414. 
سذذذذؤاال  الب قذذذذانأ للذذذذما قطنأ  وايذذذذة الك  ذذذذأ عن  ر مذذذذم بذذذذن م مذذذذم المعذذذذ وف كالب قذذذذانأ   -     
الهذذذذذذذو    -تذذذذذذذب طانذذذذذذذ   ميلذذذذذذذأ هذذذذذذذذ ت  يق: عبذذذذذذذم الذذذذذذذ  يم م مذذذذذذذم ه مذذذذذذذم ال ح  ي الناحذذذذذذذ : ن425

 هذ.1404كاكستان الطكعة ارولى  
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هذذ ت  يق: ف  ذق مذن الكذا هين 412سؤاال  السذلمأ للما قطنأ لم مذم بذن ال سذين السذلمأ   -     
طالذذذم بذذذن عبذذم الذذذ  من ال   سذذذأ الطكعة ارولذذذى   .سذذذعم بذذذن عبذذم هللا ال ميذذذم و م .بيحذذ اف وعنايذذذة م

 هذ. 1427
عهمان بن هبأ حيكة لعلذأ بذن المذمينأ لعلأ بذن عبذم هللا بذن  عفذ  المذمينأ سؤاال  م مم بن -     
 .ه1404ال  اض الطكعة ارولى   -هذ ت  يق: موفق عبم هللا عبم ال ام  منتكة المعا ف 234  

سذذؤاال  مسذذعوم بذذن علذذأ السذذ  ي لم مم بذذن عبذذم هللا الطهمذذانأ النيسذذابو ي المعذذ وف كذذابن -     
بي و  الطكعذذة  -عبذذم ال ذذام   ما  الغذذ ب ارسذذالمأ موفذذق بذذن عبذذم هللا بذذن هذذذ ت  يق:405البيذذا   
 م.1388هذ  1408ارولى  
هذذ ت  يق:م موعة 748م مذم بذن ه مذم بذن عهمذان بذن َقاْيمذا  الذ هبأ   لسي  هعذالم النكالء -     

 1385 هذذذ ش 1405مذن الم   ذذين بيحذذ اف الحذيخ حذذعيب ار ناؤوف مؤسسذذة ال سذالة الطكعة الهالهذذة   
 م.

بذذذذ اهيم 213السذذذذي   النبوية لعبذذذذم الملذذذذ  بذذذذن هحذذذذام المعذذذذاف ي  -      هذذذذذ ت  يق: مصذذذذطفى السذذذذ ا وا 
اربيذذا ي وعبذذم ال فذذيظ الحذذلبأ  حذذ نة منتكذذة ومطكعذذة مصذذطفى الكذذابأ ال لبذذأ وهوالما كمصذذ  الطكعة 

 م. 1355 -هذ 1375الهانية  
كال  سذذذن ال هيذذذ ي آل منذذذموا المنصذذذو ي حذذذ   هصذذذول اعت ذذذام ههذذذ  السذذذنة لاللكذذذا أ ربأ ارحذذذ-     

 بتف  غها موقا الحكنة ارسالمية.المص ي مصم  الكتاب: م وه صوتية قام 
حذذذذ   هصذذذذول اعت ذذذذام ههذذذذ  السذذذذنة وال ماعة لهكذذذذة هللا بذذذذن ال سذذذذن بذذذذن منصذذذذو  الاللكذذذذا أ    -     
 -هذذ1423منذة  الها السذعومية الطكعة -هذ ت  يق: ه مم بن سعم بن  ممان الغاممي ما  طيكة 418

 م.2003
م مذم -هذ ت  يق: حذعيب ار نذؤوف516ح   السنة ربأ م مم ال سين بن مسعوم الكغوي   -     

 م.1383 -هذ 1403ممحق  بي و  الطكعة الهانية   - هي  الحاويو  المنتب ارسالمأ 
  طالذم هذذ ت  يق: هبذو المنذ 855العينذى    هبذأ ماوم لم مذوم بذن ه مذم بذن موسذىح   سذنن -     

 م. 1333-هذ  1420ال  اض الطكعة ارولى   -بن إب اهيم المص ي  منتكة ال حم 
هذذ ت  يق: 443 لعلأ بذن طلذف بذن عبذم الملذ  المع وف كذابن كطذال   طا ى ح   ص يي الب-     

 م.2003 -هذ 1423ال  اض الطكعة الهانية  -السعومية –هبو تميم ياس  بن إب اهيم منتكة ال حم 
ام المنتو  همذذهذذذ ت  يق:735ال نبلذذأ    الَسذذالمأ عبذذم الذذ  من بذذن ه مذذملعلذذ  الت م ي  حذذ  -     

 م.1387 -هذ 1407ارولى   ار من الطكعة –ال  قاء -عبم ال  يم سعيم منتكة المنا 
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هذذ ت  يق: حذعيب 321ح   محن  اآلها  ر مم بن م مم بن سالمة المع وف كالط اوي   -     
 م. 1434هذ   1415 -لة الطكعة ارولى ار نؤوف مؤسسة ال سا

هذذ      وقذمم لذ : 321ح   معانأ اآلها  ر مم بن م مم بن سالمة المع وف كالط اوي   -     
  ا ع  و قم نتكذ  وهبواكذ  وه اميهذ : م يوسذف عبذم الذ  من م مم سيم  ام ال ق - ه ي الن ا م مم 
 م. 1334هذ   1414 -عالم الكتب الطكعة ارولى  عحلأالم  

-الحذذذذذذ   والتعليذذذذذذ  رلفذذذذذذاظ ال ذذذذذذ   والتعمي  ليوسذذذذذذف بذذذذذذن م مذذذذذذم صذذذذذذميق منتكة ابذذذذذذن تيميذذذذذذة-     
 م.1330-هذ1410الكو   الطكعة ارولى 

هذذذ ت  يق: الذذمنتو  عبذذم هللا بذذن عمذذ  360الحذذ  عة لم مم بذذن ال سذذين بذذن عبذذم هللا اآلُ ذذ ِّيُّ   -    
 م. 1333 -هذ  1420الهانية  السعومية الطكعة  -ال  اض –الممي أ  ما  الوطن 

هذ      و ا ا 458حعب اريمان ر مم بن ال سين بن علأ الط اسانأ  هبو كن  البيه أ   -     
المنتو  عبم العلذأ عبذم ال ميذم  امم وهحذ ف علذى ت  ي ذ  وتطذ  ج ه اميهذ : وص  وط ج ه اميه :نص

نتكذة ال حذم للنحذ  والتو  ذا كال  ذاض الهنذم  م -مطتا  ه مذم النذموي  صذا ب الذما  السذلفية ببومكذاي 
 م. 2003 -هذ  1423كالتعاون ما الما  السلفية ببومكاي كالهنم الطكعة ارولى  

 –هذذذذ ما  إ يذذذاء التذذذ ات الع بذذذأ 273الحذذذما   الم ممية لم مذذذم بذذذن عيسذذذى بذذذن َسذذذْو   الت مذذذ ي-     
 بي و .
هذذ ت  يق: 333ل ذوه ي الفذا ابأ   الص ا  تاج اللغة وص ا  الع بية رسماعي  بن  مام ا-     

 م. 1387 -  هذ 1407بي و  الطكعة ال اكعة  -ه مم عبم الغفو  عطا   ما  العلم للماليين 
عذالء الذمين علذأ بذن هذذ ت تيب: ارميذ  354ص يي ابن  كان  لم مذم بذن  كذان الُكسذتأ    -     

 بي و  الطكعذذة-مؤسسذذة ال سذذالة     وطذذ ج ه اميهذذ  وعلذذق عليذذ : حذذعيب ار نذذؤوف   بلكذذان الفا سذذأ
 م. 1388 -هذ  1408ارولى  
هذذذذذ ت  يق: م. م مذذذذم مصذذذذطفى 311صذذذذ يي ابذذذذن ط  مة لم مذذذذم بذذذذن إسذذذذ اق بذذذذن ط  مذذذذة   -     

 بي و . –ارعظمأ المنتب ارسالمأ 
هذذذذ  مؤسسة غذذذ اه للنحذذذ  1420ارم لم مذذذم ناصذذذ  الذذذمين ارلكذذذانأ    -صذذذ يي هبذذذأ ماوم -     

 م. 2002 -هذ  1423الطكعة ارولى  الكو   -والتو  ا
ص يي البطا ي لم مم بن إسماعي  البطا ي ت  يق:م مم  هي  بن ناص  الناص  ما  طذوق -     

 هذ.1422ارولى   يم م مم فؤام عبم الكاقأ( الطكعةالن ا  )مصو   عن السلطانية بي،افة ت ق
هذذذذذ ت  يق:م مم فذذذؤام عبذذذذم 261صذذذ يي مسذذذلم  لمسذذذذلم بذذذن ال  ذذذذاج ال حذذذي ي النيسذذذابو ي   -     

 بي و  الطكعة ارولى. –الكاقأ ما  إ ياء الت ات الع بأ 
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ما    : علذذذأ  ،ذذذا عبذذذم هللا  ت  يذذذقهذذذذ430  مذذذم بذذذن عبذذذم هللا ارصذذذبهانأ   رصذذذفة ال نذذذة-     
 .ممحق ش سو  ا -المأمون للت ات 

: هبذذو   ت  يذذقهذذذ281  يا عبذذم هللا بذذن م مذذم المعذذ وف كذذابن هبذذأ الذذمن  لالصذذم  وآماب اللسذذان-    
 .1410الطكعة: ارولى   بي و  -ما  الكتاب الع بأ   إس اق ال و نأ

عبذم المعطذأ همذين قلع ذأ  :هذ ت  يق322ال،عفاء الكبي  لم مم بن عم و الع يلأ المنأ   -    
 م.1384 -هذ 1404بي و  الطكعة ارولى   –ما  المنتكة العلمية 

ق: م مذذذوم إبذذذ اهيم  ايذذذم ما  هذذذذ ت  ي303 مذذذم بذذذن حذذذعيب النسذذذا أ   ال،ذذذعفاء والمت ونون ر-    
 هذ.1336 لب الطكعة ارولى   -الوعأ
هذذذذ ت  يق: عبذذذم هللا 537ال،ذذذعفاء والمت ونون لعبذذذم الذذذ  من بذذذن علذذذأ بذذذن م مذذذم ال ذذذو ي   -    

 .ه1406بي و  الطكعة ارولى   -ال ا،أ ما  الكتب العلمية 
هذذذ مؤسسة غذذ اه للنحذذ  و 1420لم مذذم ناصذذ  الذذمين ارلكذذانأ   ارم  -،ذذعيف هبذذأ ماوم -     
 هذ. 1423 الكو   الطكعة  ارولى  -التو  ا
هذذ  هح ف علذى طكعذ : 1420،ذعيف ال ذاما الصذغي  و  امتذ   م مذم ناصذ  الذمين ارلكذانأ -     

  هي  الحاويو  المنتب ارسالمأ الطكعة: الم مم  والم  م  والمن  ة.
عليق هذ  هح ف على طكاعت  والت1420الت م ي لم مم ناص  المين ارلكانأ    ،عيف سنن-     

ال  اض تو  ا:المنتذذذذب  -من منتذذذذب الت بيذذذذة الع بذذذذأ لذذذذمول الطلذذذذيج عليذذذذ :  هيذذذذ  الحذذذذاويو بتكليف:
 م. 1331 -هذ  1411بي و  الطكعة ارولى   -االسالمأ 

مذذذذ   ت  يق: مصذذذذطفى ط،ذذذذ  مونهذذذذذ430الطذذذذب النبذذذذوي  ه مذذذذم بذذذذن عبذذذذم هللا ارصذذذذبهانأ   -     
 م. 2006ارولى   الت نأ  ما  ابن   م الطكعة

هذذذذ  ما  الكتذذذب 311طك ذذذا  ال فاظ لعبذذذم الذذذ  من بذذذن هبذذذأ كنذذذ    ذذذالل الذذذمين السذذذيوطأ   -     
 .ه1403ارولى   بي و  الطكعة -العلمية 
م الف ذذأ  ما  ق: م مذذم  امذذهذذذ ت  ي526طك ذذا  ال نابلة لم مذذم بذذن م مذذم بذذن هبذذأ يعلذذى   -     

 بي و . –المع فة
هذذذ  ت  يق: م. م مذذوم 771طك ذذا  الحذذافعية الكب ى لعبذذم الوهذذاب بذذن ت ذذأ الذذمين السذذكنأ   -     

 هذ.1413م مم الطنا أ م. عبم الفتا  م مم ال لو  ه   للطكاعة والنح  والتو  ا الطكعة الهانية  
م مم عبم ال ام  عطذا  هذ ت  يق:230 م مم بن سعم المع وف كابن سعم  لالطك ا  الكب ى -    

 م. 1330 -هذ  1410بي و  الطكعة ارولى   –ما  الكتب العلمية 
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طك ا  المملسين  هو تع  ف هه  الت ميه كم اتب الموصوفين كالتمليه ر مذم بذن علذأ   ذ  -     
عذذة ارولذذى  عمان الطك –هذذذ ت  يق: م. عاصذذم بذذن عبذذمهللا ال   وتأ منتكذذة المنذذا  852العسذ النأ   

 .م1383 – ه1403
هذ  وهكمل  ابن : ه مم 806ط   الته  ب فأ ح   الت   ب  لعبم ال  يم بن ال سين الع اقأ   -     
   الطكعة المص  ة ال ميمة .هذ826عبم ال  يم ابن الع اقأ    بن

ال ذاما: هذذ   تك  علذى نتذب 273عل  الت م ي الكبي  لم مم بن عيسى بن َسذْو   الت مذ ي   -     
هبو المعذاطأ النذو ي   م مذوم طليذ  الصذعيمي  عذالم ال ا،ذأ ت  يق: صذك أ السذام ا أ  هبو طالذب

 .ه1403ارولى   بي و  الطكعة -ة النه،ة الع بية الكتب   منتك
ج: هذذذذذ  ت  يق وتطذذذذ  385العلذذذ  الذذذذوا م  فذذذذأ ار اميذذذذت النبويذذذذة لعلأ بذذذذن عمذذذذ  الذذذذما قطنأ  -     

 م. 1385 -هذ  1405ال  اض الطكعة ارولى  -  ما  طيكة السلفأ م فوظ ال  من   ن هللا
هذذذذذ ت  يق: وصذذذذأ هللا بذذذذن م مذذذذم 241العلذذذذ  ومع فذذذذة ال  ال ر مذذذذم بذذذذن  نبذذذذ  الحذذذذيكانأ   -     
 م. 201 -هذ  1422الهانية   ال  اض الطكعة-ما  الطانأ عكاه
هذذذذ ما  إ يذذذاء التذذذ ات 855  عمذذذم  ال ذذذا ي حذذذ   صذذذ يي البطذذذا ي لم موم بذذذن ه مذذذم العينذذذى -     
 بي و . –الع بأ
: م. فذذذا وق  مذذذام   مؤسسذذذة هذذذذ ت  يق303عمذذذ  اليذذذوم والليلة ر مذذذم بذذذن حذذذعيب النسذذذا أ   -     
 .ه1406بي و  الطكعة الهانية   -ال سالة
هذذ منتكة ابذن 833غاية النهاية فأ طك ا  ال  اء  لم مم بن م مم بن يوسذف بذن ال ذ  ي   -     

 هذ ج. ب  ست اس .1351: عنأ بنح ا رول م   عام تيمية الطكعة
الذذذذمنتو  عبذذذذم :هذذذذذ ت  يق537غ  ذذذذب ال ميت لعبذذذذم الذذذذ  من بذذذذن علذذذذأ بذذذذن م مذذذذم ال ذذذذو ي   -     

 .م1385 – ه1405ارولى   لبنان الطكعة -بي و   -المعطأ همين ال لع أ ما  الكتب العلمية 
هذذ ت  يق: م. عبذم هللا ال بذو ي  276ينو ي   غ  ب ال ميت لعبذم هللا بذن مسذلم بذن قتيكذة الذم-     

 .1337كغمام الطكعة ارولى   -مطكعة العانأ 
: علذذأ   ت  يذذقهذذذ538   م مذذوم بذذن عمذذ و ال مطحذذ ي   لالفذذا ق فذذأ غ  ذذب ال ذذميت وارهذذ -     

 .الطكعة: الهانية  لبنان –ما  المع فة   م مم هبو الف،  إب اهيم-م مم الب اوي 
  قم 1373بي و    -ح   ص يي البطا ي ر مم بن علأ بن     ما  المع فة  فتي الكا ي -     

نتك  وهبواك  وه اميه : م مم فؤام عبم الكاقأ قام بيط ا   وصذ    وهحذ ف علذى طكعذ : م ذب الذمين 
 الططيب وعلي  تعلي ا  العالمة: عبم الع    بن عبم هللا بن كا .
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هذذ ت  يق: 302اقأ لم مذم بذن عبذم الذ  من السذطاوي   فتي المغيت كح   الفيذة ال ذميت للع  -     
 م.2003هذ ش 1424مص  الطكعة ارولى   -علأ  سين علأ  منتكة السنة 

بي و  عذذام النحذذ :  -هذذذ ما  ومنتكذذة الهذذالل273فتذذو  البلمان ر مذذم بذذن ي يذذى الذذَكاَلُ  ي    -     
 م. 1388
ما    : عمذذ و علذذأ عمذذ   ت  يذذقهذذذ562  عبذذم الكذذ  م بذذن م مذذم السذذمعانأ   لف،ذذا   الحذذام-     

 .م 1332 -هذ  1412الطكعة: ارولى    اله افة الع بية
هذذذذذذذذ ت  يق: م. وصذذذذذذذأ هللا م مذذذذذذذم 241ف،ذذذذذذذا   الصذذذذذذذ اكة ر مم بذذذذذذذن  نبذذذذذذذ  الحذذذذذذذيكانأ   -     

 .1383 – 1403بي و  الطكعة: ارولى   -عكاه مؤسسة ال سالة 
هذذذ ت  يق: هبذذو عبذذم الذذ  من عذذامل 463ب الكغذذمامي   المتف   ر مذذم بذذن علذذأ الططيذذالف يذذ  و -     

 ه.1421السعومية الطكعة الهانية   -بن يوسف الغ ا ي  ما  ابن ال و ي 
هذذذ ت  يق:  مذذمي عبذذم الم يذذم السذذلفأ  414الفوا ذذم لتمام بذذن م مذذم بذذن عبذذم هللا الب لذذأ   -      
 .ه1412ال  اض الطكعة ارولى   -كة ال حممنت

هذ  1031ي  ح   ال اما الصغي  لم مم الممعو كعبم ال ؤوف بن تاج المناوي   فيض ال م-      
 .ه1356مص  الطكعة: ارولى   -المنتكة الت ا  ة الكب ى 

الكاحذذف فذذأ مع فذذة مذذن لذذ   وايذذة فذذأ الكتذذب السذذتة لم مم بذذن ه مذذم بذذن عهمذذان بذذن َقاْيمذذا  -      
-ال بلذذذة لله افذذذة ارسذذذالميةالططيذذذب ما  هذذذذ ت  يق: م مذذذم عوامذذذة ه مذذذم م مذذذم نمذذذ  748الذذذ هبأ   

 م. 1332 -هذ  1413ارولى    م  الطكعة-مؤسسة علوم ال  آن
هذذذذ ت  يق:عامل ه مذذذم عبذذذم 365 مذذذم بذذذن عذذذمي ال   ذذذانأ   رالكامذذذ  فذذذأ ،ذذذعفاء ال  ال -      

-بيذذذ و  -تب العلميذذذة عبذذذم الفتذذذا  هبذذذو سذذذنة الكعلذذذأ م مذذذم معوض وحذذذا   فذذذأ ت  ي  :-المو ذذذوم
 م.1337هذ1418ارولى   الطكعةلبنان 
 لمذأ نامذ  هسذعم عبذم :هذذ ت  يق354نتاب الفوا م )الغيالنيا ( لم مم بن عبذم هللا البذ  ا    -     

 –هبذذذو عبيذذذم  محذذذهو  بذذذن  سذذذن آل سذذذلمان  ما  ابذذذن ال ذذذو ي :الهامي قذذذمم لذذذ  و ا عذذذ  وعلذذذق عليذذذ 
 م.1337 -هذ 1417ال  اض الطكعة ارولى  -السعومية

ت  يذذذق:  بيذذذب الذذذ  من   هذذذذ807  علذذذأ بذذذن هبذذذأ كنذذذ    لف ارسذذذتا  عذذذن  وا ذذذم البذذذ ا نحذذذ-     
 .م 1373 -هذ  1333الطكعة: ارولى    مؤسسة ال سالة  بي و   ارعظمأ

نحذذذذذف المحذذذذذن  مذذذذذن  ذذذذذميت الصذذذذذ ي ين  لعبذذذذذم الذذذذذ  من بذذذذذن علذذذذذأ بذذذذذن م مذذذذذم ال ذذذذذو ي   -     
 ال  اض. –هذ ت  يق: علأ  سين البواب ما  الوطن 537
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  : هبو قتيكة نظ  م مم الفا  ذابأ  ت  يقهذ310  م مم بن ه مم الموالبأ   لالكنى وارسماء-     
 .م2000 -هذ  1421الطكعة: ارولى    بي و ش لبنان -ما  ابن   م 

: عبذذذذم الذذذذ  يم م مذذذذم ت  يذذذذق  هذذذذذ261  مسذذذذلم بذذذذن ال  ذذذذاج النيسذذذذابو ي   لالكنذذذذى وارسذذذذماء-     
الطكعذذذذة: ارولذذذذى   لك ذذذذت العلمذذذذأ كال امعذذذذة ارسذذذذالمية  الممينذذذذة المنذذذذو   الناحذذذذ : عمذذذذام  ا ال ح  ي 
 .م1384هذش1404
كذالمت أ الهنذمي الحذهي   علذأ بذن  سذام الذمين الهنذمي   لنن  العمال فأ سنن ارقوال وارفعال-     
الطكعة: الطكعذذذذذة الطامسذذذذذة   مؤسسذذذذذة ال سذذذذذالة  صذذذذذفو  السذذذذذ ا -: كنذذذذذ ي  يذذذذذانأ   ت  يذذذذذقهذذذذذذ375  

 .م1381هذش1401
 –هذذذ  ما  صذذام  630اللكذذاب فذذأ تهذذ يب ارنسذذاب لعلأ بذذن هبذذأ الكذذ م م مذذم ابذذن ارهيذذ    -     

 بي و .
 بي و  الطكعذذة -هذذذ ما  صذذام  711لسذذان الع ب لم مذذم بذذن منذذ م بذذن علذذى بذذن منظذذو    -     
 هذ. 1414 -الهالهة
 -ما ذ   المعذ ف النظاميذة  هذذ  ت  يق:852لسان المي ان ر مم بن علذأ   ذ  العسذ النأ   -     

 م.1371-هذ 1330لبنان الطكعة الهانية   -بي و  -لمطبوعا الهنم  مؤسسة ارعلمأ ل
هذذ ت  يق: مذ  وق 537ماكن لعبم ال  من بذن علذأ ال ذو ي مهي  الع م الساكن إلى هح ف ار-     

 م. 1335 -هذ  1415علأ إب اهيم ت ميم:  مام بن م مم ارنصا ي ما  ال اية الطكعة ارولى 
هذذذ ت  يق:هبو عبيذذم  محذذهو  بذذن 333الم السذذة و ذذواه  العلم ر مذذم بذذن مذذ وان الذذمينو ي   -     

 -هم ال صذذذذم (   ما  ابذذذذن  ذذذذ م )بيذذذذ و   - سذذذذن آل سذذذذلمان  معية الت بيذذذذة ارسذذذذالمية )الك ذذذذ  ن 
 هذ.1413لبنان( تا  خ النح  : 

هذذذ ت  يق: 354ين لم مذذم بذذن  كذذان الُكسذذتأ   الم ذذ و ين مذذن الم ذذمهين وال،ذذعفاء والمت ون-     
 هذ.1336 لب الطكعة ارولى   –ما  الوعأم موم إب اهيم  ايم 

هذذذ ت  يق:  سذذام 807م مذا ال وا ذذم ومنكذذا الفوا ذم لعلأ بذذن هبذذأ كنذ  بذذن سذذليمان الهيهمذأ   -     
 م. 1334هذ   1414ال اه   عام النح : -المين ال مسأ منتكة ال مسأ

هذذذ ت  يق: 845صذذ  الكامذذ  فذذأ ال،ذذعفاء ر مم بذذن علذذأ بذذن عبذذم ال ذذام  الم   ذذ ي   مطت -     
 م.1334 -هذ 1415ال اه   الطكعة ارولى   -مص   -بن عا ف الممح أ منتكة السنة اهيمن 
هذذذ. ت  يق: م.  فعذذ  فذذو ي عبذذم 761المطتلطين لطليذذ  بذذن نينلذذمي بذذن عبذذم هللا العال ذذأ   -     

 م.1336 -هذ 1417ال اه   الطكعة ارولى   -كاسط م  م منتكة الطان أ المطلب  علأ عبم ال
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  : نبيذذ  سذذعم الذذمين  ذذ ا   ت  يذذقهذذذ333  م مذذم بذذن عبذذم الذذ  من المَطلِّذذص  لالمطلصذذيا  -     
 .م 2008 -هذ  1423الطكعة: ارولى    الناح : و ا   اروقاف والحؤون ارسالمية لمولة قط 

هذذذذ ت  يق: م. 458الكب ى ر مذذذم بذذذن ال سذذذين الُطْسذذذَ ْوِ  مي البيه ذذذأ    المذذذمط  إلذذذى السذذذنن-     
 الكو  . –م مم ،ياء ال  من ارعظمأ  ما  الطلفاء للكتاب ارسالمأ 

هذذ ت  يق: م  فعذ  826هبو   عذة   عبذم الذ  يم ال ا  ذانأ هذم المصذ ي المملسين ر مم بن -      
 م.1335 -هذ1415الوفاء الطكعة ارولى فو ي عبم المطلب  م. ناف   سين  مام ما  

  م عذذذذا  المفذذذذاتيي حذذذذ   محذذذذنا  المصذذذذابيي لعبيم هللا بذذذذن م مذذذذم عبذذذذم السذذذذالم المكذذذذا نفو ي -      
بنذذا ه الهنم الطكعذذة: الهالهذذة   -ال امعذذة السذذلفية -معو  وارفتذذاء   إما   الك ذذوت العلميذذة والذذهذذذ1414
 م. 1384 -هذ 1404
هذذذذذ   ما  1014علأ بذذذذن م مذذذذم الهذذذذ وي ال ذذذذا ي   لمحذذذذنا  المصذذذذابيي  م قذذذذا  المفذذذذاتيي حذذذذ  -     
 م.2002 -هذ 1422لبنان الطكعة ارولى   –بي و   -الفن 
: مصذطفى بذن هبذو   ت  يذقهذ327  م مم بن  عف  الط ا طأ   لمساوئ ارطالق وم مومها-     

 .م 1333 -ذ ه 1413الطكعة: ارولى    منتكة السوامي للتو  ا   م   النص  الحلبأ
هذذذذ  ت  يق: هيمذذذن بذذذن عذذذا ف 316مسذذذتط ج هبذذذأ عوانذذذة ليع وب بذذذن إسذذذ اق ارسذذذف ايينأ   -     

 م.1338 -هذ1413بي و  الطكعة ارولى   -الممح أ ما  المع فة 
المستم   على الص ي ين ربأ عبم هللا ال اكم م مم بن عبذم هللا النيسذابو ي المعذ وف كذابن -     

بي و  الطكعذذة ارولذذى   - يق: مصذذطفى عبذذم ال ذذام  عطذذا  ما  الكتذذب العلميذذة هذذذ ت 405البيذذا   
 .م1330 – ه1411
عام  ه مذذذذذذذم هذذذذذذذذ ت  يق:230  مسذذذذذذذنم ابذذذذذذذن ال عذذذذذذذم لعلأ بذذذذذذذن الَ ْعذذذذذذذم الَ ذذذذذذذْوَه ي الكغذذذذذذذمامي -     

 .م1330 – ه1410بي و  الطكعة ارولى   - يم  مؤسسة نام  
هذذ ت  يق: الذمنتو  204ن ماوم بذن ال ذا وم الطيالسذأ   مسنم هبأ ماوم الطيالسأ لسذليمان بذ-     
 م. 1333 -هذ  1413مص  الطكعة ارولى   -بن عبم الم سن الت نأ ما  ه   ام مم 
 سين سذذليم هسذذم  ما  المذذأمون هذذذ ت  يق:307م بذذن علذذأ الموصذذلأ   مسذذنم هبذذأ يعلى ر مذذ-     

 .م1384 – ه1404ارولى   ممحق الطكعة –للت ات 
هذذ ت  يق:م. عبذم 238س اق بن إب اهيم المع وف بذ ابذن  اهويذ    رمسنم إس اق بن  اهوي  -     

 .م1331 – ه1412الممينة المنو   الطكعة ارولى   -الغفو  بن عبم ال ق البلوحأ منتكة اريمان 
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 -هذذ ت  يق: حذعيب ار نذؤوف 241مسنم ارمام ه مم بن  نب  ر مذم بذن  نبذ  الحذيكانأ   -     
عذذامل م حذذم  وآط ون إحذذ اف: م عبذذم هللا بذذن عبذذم الم سذذن الت نذذأ  مؤسسذذة ال سذذالة الطكعة ارولذذى  

 م. 2001 -هذ  1421
هذ ت  يق: 232مسنم الب ا  المنحو  كاسم الك   ال طا  ر مم بن عم و المع وف كالب ا    -     

الممينذة  -تكة العلوم وال نذم م فوظ ال  من   ن هللا وعامل بن سعم وصب ي عبم الطالق الحافعأ من
 م(.2003م  وانته  1388)بمه  المنو   الطكعة: ارولى 

اَ انّأ ما  213مسذذنم ال ميمي لعبذذم هللا بذذن ال بيذذ  ال ميذذمي   -      هذذذ ت  يق:  سذذن سذذليم هسذذم الذذم 
 م. 1336سو  ا الطكعة ارولى   -الس ا  ممحق 

ويذذا-      هيمذذن علذذأ هبذذو يمانأ مؤسسذذة  هذذذ ت  يق:307نأ   مسذذنم ال ويانأ م مذذم بذذن هذذا ون ال ُّ
 .ه1416ال اه   الطكعة ارولى   –ق طكة
لبنان عذام  -هذ ما  الكتب العلميذة  بيذ و  204مسنم الحافعأ لم مم بن إم  ه الحافعأ   -     

 هذ. 1400النح : 
الم يذم  ن عبذمهذ ت  يق:  مذمي بذ360مسنم الحاميين لسليمان بن ه مم بن هيوب الطب انأ  -     

 .م1384 – ه1405بي و  الطكعة ارولى   -السلفأ مؤسسة ال سالة 
هذذذذذذذ ت  يق:  مذذذذذذمي بذذذذذذن عبذذذذذذم الم يذذذذذذم 454مسذذذذذذنم الحذذذذذذهاب لم مم بذذذذذذن سذذذذذذالمة ال ،ذذذذذذاعأ -     

 .م1386 – ه1407بي و  الطكعة الهانية   -السلفأ مؤسسة ال سالة 
هذذ ت  يق: 430عبذم هللا ارصذبهانأ    المسنم المستط ج على ص يي ارمام مسلم ر مم بن-     

 م.1336 -هذ 1417لبنان الطكعة ارولى   -بي و   -م مم  سن الحافعأ ما  الكتب العلمية 
هذذ  ت  يق: لطفذأ 381مسنم الموطأ لَعْبُم ال  ْ َمِن بُن َعْبِم هللِا بِن ُمَ م ٍم الَغاِفِ أُّ  الَ ذْوَهِ يُّ   -     

 م. 1337بي و  الطكعة ارولى   -علأ ُبوس  ي ما  الغ ب ارسالمأ بن م مم الصغي   ط  بن
هذذ المنتكة 544محا ق ارنوا  علذى صذ ا  اآلها  لعيذاض بذن موسذى بذن عيذاض السذبتأ   -     

 العتي ة وما  الت ات.
هذذذ ت  يق: الحذذ  ف 303محذذيطة النسذذا أ ر مم بذذن حذذعيب بذذن علذذأ الط اسذذانأ  النسذذا أ   -     
 هذ.1423منة المن مة الطكعة ارولى  -ا ف العونأ ما  عالم الفوا م بن عا اتم 
افعأ   مصذذذكا  ال  ا ذذذة فذذذأ  وا ذذذم ابذذذن ما   ر مذذذم بذذذن هبذذذأ كنذذذ  البوصذذذي ي الكنذذذانأ الحذذذ-     
 هذ. 1403بي و  الطكعة الهانية   -م مم المنت ى الكحناوي الناح : ما  الع بية هذ ت  يق:840
يق: نمذذذال يوسذذذف هذذذذ ت  235 ربأ كنذذذ  بذذذن هبذذذأ حذذذيكة العكسذذذأ   مصذذذنف ابذذذن هبذذذأ حذذذيكة-     

 .ه1403ال  اض الطكعة ارولى   –ال و  منتكة ال حم
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هذذذذذذ ت  يق:  بيذذذذذب الذذذذذ  من 211المصذذذذذنف لعبم الذذذذذ  اق بذذذذذن همذذذذذام بذذذذذن نذذذذذافا الصذذذذذنعانأ   -     
 .ه1403بي و  الطكعة الهانية   -ارعظمأ المنتب ارسالمأ 

عبذذم الم سذذن بذذذن :ت  يذذق   هذذذ340   االع ابذذأ مذذم بذذن م مذذم بذذذن   رأمع ذذم ابذذن ارع ابذذ-     
 1337 -هذذ  1418الطكعذة: ارولذى    ما  ابن ال و ي  المملكة الع بيذة السذعومية  إب اهيم ال سينأ

 .م
هذ ت  يق: طا ق بن عوض هللا بن م مذم 360المع م اروسط لسليمان بن ه مم الطب انأ   -     

 ال اه  . –اهيم ال سينأ ما  ال  مين   عبم الم سن بن إب  
المع م الصغي  ل وا  ارمذام ابذن    ذ  الطب ي ركذ م بذن م مذم   ذام  الفذالو أ اره ي ت ذميم: -     

 ال اه  .-ما  ابن عفان -علأ  سن عبم ال ميم اره ي  الما  اره  ة  ار من 
   يق:  مذمي بذن عبذم الم يذم السذلفأهذذ ت 360المع م الكبي  لسليمان بن ه مم الطب انذأ   -     

 الهانية. ال اه   الطكعة -منتكة ابن تيمية 
هذذذذ  مؤسسة 1408مع ذذذم قكا ذذذ  العذذذ ب ال ميمذذذة وال ميهذذذة لعم  بذذذن  ،ذذذا ن الذذذة الممحذذذق   -     
 م. 1334 -هذ  1414بي و  الطكعة الساكعة   -ال سالة
 بذذذذذن عبذذذذذم الكنذذذذذ ي ارنملسذذذذذأ   مع ذذذذذم مذذذذذا اسذذذذذتع م مذذذذذن هسذذذذذماء الذذذذذكالم والموا،ذذذذذا لعبم هللا-     
 ه. 1403هذ عالم الكتب  بي و  الطكعة الهالهة  487
هذذ ت  يق: عذامل بذن يوسذف العذ ا ي  430مع فة الص اكة ر مم بن عبذم هللا ارصذبهانأ   -     

 م. 1338 -هذ  1413ال  اض الطكعة ارولى -ما  الوطن للنح 
عذذ وف م ممذذة ابذذن الصذذال  لعهمان بذذن عبذذم ال  من الممع فذذة هنذذوا  علذذوم ال ذذميت  وُيعذذ ف ك-     

بيذ و    –سو  ا  ما  الفن  المعاصذ   -نو  المين عت   ما  الفن هذ ت  يق:643كابن الصال    
 م.1386 -هذ 1406
مغذذانأ ارطيذذذا  فذذذأ حذذ   هسذذذامأ   ذذذال معذذانأ اآلهذذذا  لم موم بذذذن ه مذذم الغيتذذذابى العينذذذى   -     
 1427ارولذذى   لبنان الطكعذذة -ماعي   ما  الكتذذب العلميذذة  بيذ و  هذذ ت  يق: م مذذم  سذذن إسذ855
 م. 2006 -هذ 

المنتو  هذذ ت  يق:748 لم مم بن ه مم بن عهمذان بذن َقاْيمذا  الذ هبأ  المغنأ فأ ال،عفاء -     
 نو  المين عت .

ذ منتكة هذذذ620المغنذذأ البذذذن قمامة لعبذذذم هللا بذذذن ه مذذذم قمامذذة الحذذذهي  كذذذابن قمامذذذة الم مسذذذأ   -     
 م.1368 -هذ 1388ال اه   تا  خ النح : 
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هذذذذذذذ عنى 324م ذذذذذذاال  ارسذذذذذذالميين واطذذذذذذتالف المصذذذذذذلين لعلأ بذذذذذذن إسذذذذذذماعي  ارحذذذذذذع ي   -     
 -هذذذ  1400بتصذذ ي  : هلمذذو    تذذ   ما  ف انذذ  حذذتاي   كممينذذة فيسذذكامن )هلمانيا( الطكعذذة الهالهذذة  

 م. 1380
 هذ مؤسسة ال لبأ.548الحه ستانأ    م مم بن عبم الك  ملالمل  والن   -     
مذذن سذذؤاال  ه مذذم بذذن م مذذم بذذن هذذانئ ارهذذ م ه مذذم بذذن م مذذم بذذن  نب  ر مذذم بذذن م مذذم بذذن -     

بي و  الطكعذذة ارولذذى   -هذذذ ت  يق: م. عذذام   سذذن صذذب ي  ما  الكحذذا   ارسذذالمية 241 نبذذ    
 م.2004 -هذ 1425
ل  ذال ) وايذة طهمذان( لي يى بذن معذين الكغذمامي   من نالم هبأ  ن  ا ي يى بن معذين فذأ ا-     
 ممحق. –هذ ت  يق: م. ه مم م مم نو  سيف ما  المأمون للت ات 233
هذذذ ت  يق: صذذك أ 243المنتطذذب مذذن مسذذنم عبذذم بذذن  ميم لعبذذم ال ميذذم بذذن  ميذذم الَكّسذذأ   -     

 ه1408طكعذة ارولذى  ال اه   ال -البم ي السام ا أ   م مذوم م مذم طليذ  الصذعيمي  منتكذة السذنة 
 .م1388 –

الطكعذذذة:   الناحذذذ : وقذذذف السذذذالم كحذذي  علذذذأ عم   لمذذنهج ارمذذذام ه مذذذم فذذذأ إعذذذالل ار اميذذذت-     
 .م 2005 -هذ  1425ارولى 
هذذ ما  إ يذاء التذ ات 676ي يى بذن حذ ف النذووي   لالمنهاج ح   ص يي مسلم بن ال  ذاج -     

 .ه1332بي و  الطكعة الهانية   –الع بأ 
هذذ ت  يق: 807موا م الظمآن إلى  وا م ابذن  كذان لعلأ بذن هبذأ كنذ  بذن سذليمان الهيهمذأ   -     

 م مم عبم ال  اق  م   ما  الكتب العلمية.
هذذذ ت  يق: موفذذق بذذن عبذذم هللا 385المؤَتِلذذف والمطَتِلذذف لعلأ بذذن عمذذ  بذذن ه مذذم الذذما قطنأ   -     

 م.1386 -هذ 1406 و  الطكعة ارولى  بي -بن عبم ال ام   ما  الغ ب ارسالمأ 
هذذ  ت  يق: عبذم الذ  من م مذم 537المو،وعا  لعبم ال  من بن علأ بن م مذم ال ذو ي   -     

 عهمان الناح : م مم عبم الم سن صا ب المنتكة السلفية كالممينة المنو   الطكعة ارولى.
هذذذذ تعليق 173نذذذه ارصذذذك أ   مال  بذذذن هلموطذذذأ مالذذذ  ب وايذذذة م مذذذم بذذذن ال سذذذن الحذذذيكانأ -     

 وت  يق: عبم الوهاب عبم اللطيف  المنتكة العلمية الطكعة الهانية  َمِ َ م  من َ ة.
هذذذذ ت  يق: م مذذذم مصذذذطفى ارعظمذذذأ  173الموطأ لمالذذذ  بذذذن هنذذذه بذذذن مالذذذ  ارصذذذك أ   -     

ا  الطكعذذذذة ارما   -هبذذذذو ظبذذذذأ  -مؤسسذذذذة  ايذذذذم بذذذذن سذذذذلطان آل نهيذذذذان لألعمذذذذال الطي  ذذذذة وارنسذذذذانية 
 م. 2004 -هذ  1425ارولى  
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ميذذذذذذ ان االعتذذذذذذمال فذذذذذذأ ن ذذذذذذم ال  ال لم مذذذذذذم بذذذذذذن ه مذذذذذذم بذذذذذذن عهمذذذذذذان بذذذذذذن َقاْيمذذذذذذا  الذذذذذذ هبأ   -     
لبنان الطكعذذة ارولذذى   –هذذذ ت  يق: علذذأ م مذذم الب ذذاوي ما  المع فذذة للطكاعذذة والنحذذ   بيذذ و  748

 .م 1363 -هذ  1382
لم مذم بذن م مذم بذن الطذالبأ  المعذ وف كالحذ  ف االم  سذأ ن هة المحتاق فذأ اطتذ اق اآلفاق -     
 هذ. 1403بي و  الطكعة ارولى   -هذ  عالم الكتب560  

عبذذذم هللا بذذذن   لصذذذب ال ايذذذة ر اميذذذت الهمايذذذة مذذذا  احذذذيت  كغيذذذة ارلمعذذذأ فذذذأ تطذذذ  ج ال  لعذذذأن-     
بي و   -عة والنح  مؤسسة ال  ان للطكا  : م مم عوامة ت  يق هذ762  يوسف بن م مم ال  لعأ 

 .م1337هذش1418الطكعة: ارولى    السعومية – م   -لبنانش ما  ال بلة لله افة ارسالمية-
  الننذذذذذ  علذذذذذى م ممذذذذذة ابذذذذذن الصذذذذذال  لم مم بذذذذذن عبذذذذذم هللا بذذذذذن بهذذذذذام  ال  نحذذذذذأ الحذذذذذافعأ  -     
رولذذذذى  ال  اض الطكعذذذة ا -ه،ذذذواء السذذذلف ت  يق: م.   ذذذن العابذذذمين بذذذن م مذذذم كذذذال فذذذ  ج  هذذذذ734

 م.1338 -هذ 1413
النهايذذذة فذذذأ غ  ذذذب ال ذذذميت واره  لم ذذذم الذذذمين هبذذذو السذذذعاما  المكذذذا   بذذذن م مذذذم بذذذن م مذذذم -    

هذذذ ت  يق:طاه  ه مذذم ال اوى وم مذذوم م مذذم الطنا أ المنتكذذة 606الحذذيكانأ ال ذذ  ي ابذذن ارهيذذ    
 م.1373 -هذ 1333بي و    -العلمية 
هذذذذ ت  يق: عصذذذام الذذذمين الصذذذكاكطأ ما  1250الحذذذونانأ   نيذذذ  اروطا  لم مذذذم بذذذن علذذذأ -     

 م.1333 -هذ 1413مص  الطكعة ارولى   -ال ميت
هذذذذذذذ ت  يق: ه مذذذذذذم ار نذذذذذذاؤوف وت نذذذذذذأ 764الذذذذذذوافأ كالوفيا  طليذذذذذذ  بذذذذذذن هيكذذذذذذ  الصذذذذذذفمي   -     

 م.2000 -هذ1420بي و  عام النح : -مصطفى ما  إ ياء الت ات 
هذذذذذ  ما  الكتذذذذب 311المصذذذذطفى لعلأ بذذذذن عبذذذذم هللا السذذذذمهومي   وفذذذذاء الوفذذذذاء كأطكذذذذا  ما   -     

 .ه1413–بي و  الطكعة ارولى  -العلمية 
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 تلخيص
ال مذذذم هلل  ب العذذذالمين   والصذذذال  والسذذذالم علذذذى سذذذيم ارنبيذذذاء والم سذذذلين   وعلذذذى آلذذذ  وصذذذ ك  

 وكعم: ه معين 
أحاديللث كتللاب النهايللة  فللي غريللب الحللديث و األثللر البللن األثيللر  تخللريج :"وانك ذذت كعنذذهذذ ا 
" وقم قم  فأ ه ا الك ت بم اسة ار اميت الذوا م  فذأ هذ ا الكتذاب مذن بمايذة كذاب" ال ذيم مذا ودراسة

 ."الميم" إلى نهاية   ف "ال اء ما التاء
 وقسمته إلى فصلين:

 وفي  طمسة مكا ت:  الفصل األول
 : ال يم ما الميم .لالمبحث األو

 : ال يم ما النون .المبحث الثاني
 ال يم ما الواو . المبحث الثالث:
 ال يم ما الهاءالمبحث الرابع : 
 ال يم ما الياء  المبحث الخامس:

 وفي  مك هان :الفصل الثاني
 : ال اء ما الكاءالمبحث األول
 : ال اء ما التاءالمبحث الثاني

 
 م النتا ج التأ توص  إليها الكا ت من طالل الم اسة ون ل  التوصيا .وفيها هه  وهطي ا الطاتمة

 وآط  معوانا هن ال مم هلل  ب العالمين
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The Abstract 

 

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be  

upon Ashraf senders, his family and companions, and after: The title of this 

thesis is " Hadiths of Al Nihaya Book, in strange hadith and Al Athar to Ibn 

Al Atheer " In this thesis, I studied the Hadiths in this book from "AL 

GEEM WITH AL MEEM " till the end of " AL HAA WITH A TAA ", the 

final result in this thesis are : 

1- The number of hadiths that are in Al-Bukhary and Moslim or  

one of them .(102) 

2- The number of  right hadiths which are not find in Al-Bukhary  

and Moslim .) 32) 

3- The number of hadiths which are good .(23) 

4- The number of hadiths which are weak .)31) 

5-The number of hadiths which are very weak .(16) 

6-The number of hadiths which are not find .)17)   

7-The number of hadiths which are repeated .)9) 

 

 And thank Allah the lord of the worlds. 

 


