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 اإِلْهَداء

 

 إلٍ َواِلَديَّ الكريمين اللذين استعذبا كل عناء فً سبيل تعليمً...

 إلٍ من قالوا فصدقواَ وصدقوا فسبقواَ األحياء عند ربوم...

 وخاصٌ أخً خالد طيب هللا ثراه... َإلٍ أشقاًُ وشقيقاتً األحباء

 وادَ شيوخً األفاضل...إلٍ حملٌ لواء الدعوة والج

 إلٍ زوجتًَ وريحانتً قلبً "آِء وآمنٌ"...

 ...َ األنقياءَ األصفياءاألوفياء إلٍ األصدقاء

 .إلٍ كل من سلك طريقًاَ يلتمس فيى علمًا...

 

 أهدي هذا العمل المتواضع
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ػػًم ىٍإػػ ميىًشن نى ػػٍفمإىػَّىرى نى مًتنىٍفًسػػًل انطالقػًنمنػػفمقكتػػلم: ػػًتَنم كى َّيري
َمننْن َلننْم َيْشننُكْر نم ,مكنػػفمقكتػػلم(ُ)

مذش:نػًـملػذ ماترسػػًت ,م(ِ) النَّناَس َلنْم َيْشنُكْر المَّنوَ  متمػ   ,ميػشنن محمنػدماجم ػؿم التػلممنػدانمَّ  ػرانمحفمنػف 
مك سرلًمت مم:َمصًرتمتمَملذاماتنمك,ميًتمندمَّؿماتمندمتلمكمد محكالنمكآخران.

قػػرارانمذًتف ػػؿمتذك ػػػل, كردانمتػػذ ضماتن ػػػركؼمستػػَمنسػػػ:مأ ل,ميػػشن مح:ك ػػػلمذًتإػػَّرمات ز ػػػؿممكا 
مفظلماجم,مكاتذمم:ف ؿمحكالنمذًتنكايأ متمَممنعيم أسعد الصفديتمنإرؼماتفً ؿماألس:ًذماتدَّ:كرنم

م  ػػػػػدانميػػػػػ مسسػػػػػدا مات:ك   ػػػػػًتم اإلإػػػػراؼمتمػػػػػَمستػػػػػدادملػػػػػذ ماترسػػػػًت ,مَّنػػػػػًمحنػػػػػلممفظػػػػػلماجمتػػػػػـم ػػػػ ؿي
اسػ:فدتمنن ػًمَّ  ػرانمم:ػَمخر ػتملػذ ماترسػًت متمػَملػذاماتك ػل,ميػ دتكمكاتنالمظًتمكاتنصًئحمات:ػ م

اجمحفم  ز ػػلمحي ػػؿمات ػػزا ,مكخ ػػرمات ػػكاب,مكحفم نفػػامذػػلماإلسػػالـمكاتنسػػمن ف,مسنػػلمكتػػ مذتػػؾمكاتأػػًدرم
متم ل.

ماتفً م ف,مت كٌممت ن ماتننًقإ ,ماتمذ فم:فٌ المذأذكؿمننًقإ م كحقدـمتظ ـمإَّرممألس:ًذم 
سنًن,مكلنًنملذ ماترسًت ,مإل مذدا ماتنالمظًتمات: م:ز دلًممي

ممفظلماج.مسسنًت ؿمس  دمر كافاتدَّ:كرنماألس:ًذمي  م م
ممفظلماج.متذداجمنصطفَمنر: َمكي  م ماتدَّ:كرن

مَّنػػػًمحإػػػَّرمات ًن ػػػ ماإلسػػػالن  مذاػػػزة,مات:ػػػ مح:ًمػػػتمتػػػ ميرصػػػ مس:نػػػًـماتدراسػػػ مات م ػػػً,مسػػػًئالنم
مم  ًمخ رنا,م,افم د ن ًمننًرةمتم مـمكات منً .اتنكتَمتزمك ؿمحفم  زمماتأًئن فمت

َّنػػًمحقػػدـمتظػػ ـمإػػَّرممكان:نػػًن متكاتػػدمماتَّر نػػًف,ماجم: ػػًتَمحسػػ ؿمحفم  ز  ػػًمتنػػ مَّػػؿمخ ػػر,مكحفم
م مفظ ًمنفمَّؿمسك .

كالمحنسَمحفمحإَّرمزك : ,مكر مًن: مقمذ م آال مكآنن  ماتمكا: مقٌدنفمت م ػدمات ػكف,مي سػ تلم
مفظلمكرتً :ل.: ًتَمحفم َّ:نف فمي مم

َّنػػػًمكح:أػػػدـمذًتإػػػَّرمكات:أػػػد رمستػػػَمحإػػػأًئ مكإػػػأ أً: ماألمذػػػً ,ماتػػػذ فمتػػػـم ػػػدخركام  ػػػدناميػػػ م
منسًتد: مك:إ    مم:َمح:ننتملذاماتذمث.

كالمحنسػػَمحفمحسػػ ؿمرسػػًت مإػػَّرمكان:نػػًفمتَّػػؿمنػػفمنصػػمن مكحتػػًنن مكحسػػدلمستػػٌ من ركيػػًن,م
اجم: ػػًتَمحفم  ػػزؿمت ػػـماتن كذػػ مكات طػػً ,ممكَّػؿمنػػفمسػػًلـميػػ مسخػػراجملػػذاماتذمػػثمستػػَماتنػػكر,مسػػًئالنم

كحخصمذًتػذَّر,ماتإػ  نمنصػطفَماتمػًجمتمػ ,م حذػكم ًسػر مكاتإػ  نمحذػكممنػزةمتذػداج,مكاألخمتػال م
م.,مكاألخمنمندمت د,مكاألخمحمندمإ ًبتذدماتأًدر,مكاألخنمحذكمح نفمتذدرذل

                                           
 .َْ(مسكرةماتننؿمآ  م(ُ

  ح.,مكقًؿمات:رنذمنملذاممد ثممسفمصمُْٓٗنًم ً مي ماتإَّرمتنفمحمسفمست ؾمرقـممّٓ(مسنفمات:رنذممَّ:ًبماتذرمكاتصم مذًبم(ِ

 ب
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 مقدمة

نفمإركرمحنفسنً,مكنفمسػ ئًتمحتنًتنػً,مسفماتمندمج,منمند ,مكنس:  نل,مكنس:افر ,مكن كذمذًجم
نػػفم  ػػد ماجميػػالمن ػػؿمتػػل,مكنػػفم  ػػمؿميػػالملػػًدممتػػل,مكحإػػ دمحفمالمستػػلمسالماجمكمػػد مالمإػػر ؾمتػػل,م

مكحإ دمحفمنمندامتذد مكرسكتل.
 أما بعد:

مػمصػػمَماجمتم ػػلمكسػػمـيأػدمحتػػزماجملػػذ ماألنػػ مذخ ػػرم ػ,مذ  ػػلماجمسػػذمًنلمك: ػػًتَممنذػػ محيرسػػؿ
 منذػػ ف,مكقػػدم:َّفػػؿماجمتػػزمك ػػؿمذمفػػظملػػذاماتػػد ف,مكسػػخرمتػػلمات منػػً ماتػػذ فمذػػذتكامَّػػؿمنػػًمذمسػػًفمترذػػ

ذكس  ـمنفم  د؛مت ذكدكامتفمم ًضملذاماتد ف,مكت نأمكاممد ثماتنذ مصمَماجمتم لمكسمـمننػًمإػًذلم
يػػ ممنػػفمَّػػالـماتكٌ ػػًت فمكاتَّػػذاذ ف,مكقػػدمَّػػًفمت ػػجال مات منػػً مات  ًذػػذةماتف ػػؿماتَّذ ػػرمكات  ػػدماتكا ػػح

منجتفً: ـمات: محينكامنفمح م ًمحتنًرلـ.م
كنفملجال مات منً ماتذ فم:ن زكامي ملذامات مـمي من ظـمن ًال:ل,مكات:ػ منػفم ػنن ًمن ػًؿماتماػ ممممممم

 كغر ػػػبماتمفػػػظ,متذ ػػػًفمنػػػرادماتنذػػػ مصػػػمَماجمتم ػػػلمكسػػػمـمنػػػفممد  ػػػل,ماإلنػػػًـمات م ػػػؿمن ػػػدماتػػػد فمحذػػػك
لػػميػ مَّ:ًذػلنماتن ً ػ ميػ ممَٔٔرمات زرممرمنلماج,ماتن:كيَمسن ماتنذًرؾمذفمنمندمذفماأل   اتس ًدات

مغر بماتمد ثمكاأل ر.
تػػذاميأػػػدما:فػػؽمطػػػالبمقسػػػـماتمػػد ثماتإػػػر ؼمكتمكنػػلميػػػ مات ًن ػػػ ماإلسػػالن  ,مغػػػزة,ميمسػػػط ف,مممممم

كذ:ك  ػػػلمنػػػفمحسػػػً:ذةماتأسػػػـماتَّػػػراـ,متمػػػَمدراسػػػ ماألمًد ػػػثماتنريكتػػػ ,مات:ػػػ مكردتميػػػ ملػػػذاماتَّ:ػػػًبم
ممَمحسًن دلً,مم:َم :ـمذ ًفماتصم حمنفمغ ر ,م:متمتنكافنكاتمَّـمت

م .أحاديث كتاب النياية في غريب الحديث واألثر البن األثير تخريج ودراسة م
كقدمقًـماتذًمثمي ملذاماتذمػثمذدراسػ ماألمًد ػثماتػكاردةميػ ملػذاماتَّ:ػًبمنػفمذدا ػ مذػًبمات ػ فمممممم

مذكؿمكاتسداد.محس ؿمماتأىمنامات ً مستَمن ً  مذًبمات  فمناماتزام,مكاجىم
  

 أىمية الموضوع وبواعث اختياره

 .اتنًَّن مات من  متَّ:ًبماتن ً  مالذفماأل  رمي مذ ًفمحتفًظماتمد ثماتنذكم م-ُ
مسفملذاماتَّ:ًبمتـم خدـمنفمقذؿماتخدن ماتمد    .-ِ
 ػػ مستػػَمدراسػػ مات:ػػ مذمًم,سفمَّ:ػػًبماتن ً ػػ ماإػػ:نؿمتمػػَمتػػددمَّذ ػػرمنػػفماألمًد ػػثماتنذك ػػ ماتإػػر ف م-ّ

مك:نم ص.
سفمخدنػػ ملػػذاماتَّ:ػػًبمنػػفماتنًم ػػ ماتمد   ػػ مسػػ ف:حماتن ػػًؿمتخدنػػ مذػػًق مَّ:ػػبماتار ػػبميػػ ماتمػػد ثمم-ْ

مكاأل ر.
ت ًميالمذدمنػفمدراسػ: ًمكذ ػًفممسًن دام:كا مَّ:ًبماذفماأل  رمَّا ر منفمَّ:بماتما متمَمحمًد ثمالمحم-ٓ

ممَّن ًمتمنًسم.م
 
 

 د
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 أىداف البحث
حمًد ثمَّ:ًبماتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمالذفماأل  رمنفمَّ:بماتسن م ز منفم:خر جمم-ُ

مكدراس محسًن دلًم.
مغر بماتمد ثم.مذ ًفمنًَّن مَّ:ًبماذفماأل  رمذ فمَّ:بماتما مكَّ:بم-ِ
ماإلس ًـمي مسخراجماتنكسكتًتماتمد    مكخدن ماتسن ماتنذك  ماتنإري م.م-ّ
م.من ري ماألمًد ثماتنأذكت منفماتنردكدةمم-ْ
مست  ًمم-ٓ ماتر كع ماتذًم  ف متمَ مت س ؿ م, مكامد منر ا مي  من نكت  منمأأ  متمن   منًدة :أد ـ

مكاالس:إ ًدمذ ًم.م
 منيج البحث وطبيعة عمل الباحث فيو

 أوال : المنيج في الترتيب والترقيم:
م:ر: بماألمًد ثمات: مدرس ًممسبم:ر: بمَّ:ًبماذفماأل  ر.مقًـماتذًمثمذًتنمًيظ متمَمم-ُ
م:رق ـماألمًد ثم:رق نًم:سمسم ً.اتذًمثمذمـقًم-ِ
قًـماتذًمثمذَّ:ًذ منصماذفماأل  رماتذمم م:كلمتمَماتمد ثمنمذًتنسذ متطر أ م:ر: بماتذمثم-ّ

اتنطًذأ محكماألقربمستَمنصماذفماأل  ر,ميشذاممت:ندماتركا  اكنفم ـمم,اتنريكعمًَّنالمي مذدا  مات نؿ
سالمسذامًَّفماتمد ثمي مردمي محقدـمنصدرم يذَّرمي لماتمد ث,مت: م:ك دتمركا :ًفمذًتمفظمنفسلمقدنتما

م مذ نً, متندئذ ماَّ:ف ت محمدلنً محك ماتصم م ف متم ل, مكاتمَّـ ماتسند مكدراس  مات:خر ج م ـ مكقنتكنف
مذًس:خداـماتمًإ  متم زكمك:فس رمذ ضماألتفًظماتار ذ .

نلم أدذ:اتذًمثممقًـلمسذامًَّفماتمد ثمي مسنفمحذ مداكدمحكمات:رنذممحكماتنسًئ محكماذفمنً -ْ
مي مات:خر ج,م ـمذَّرماتنصًدرمنر:ذ ممسبماتكي ًت.

م   ؿماتذًمث-ٓ متـ م  ممًت ماألمًد ثماتنَّررة ننً منس:أالمكا  متمدالت متمَممترقنً تلمرنزم)*(
م:َّرار .

 ثانيا: المنيج في تخريج األحاديث :
نًمسفمًَّفمي مغ رلنًمحم,حمدلنًنفمحكم اتذًمثمذ:خر  لمنن نً,مَاتصم م ف,ماَّ:فمحمًد ثم-ُ

م:كساماتذًمثمي م:خر  لمنفمَّ:بماتسن .
اَّ:فَماتذًمثمذ:خر جماتمد ثماتنَّررمي محكؿمنًَّفم ردمي ل,مكذًت زكمتنًَّفم:خر  لمي نًمم-ِ
مذ د.م

م .َم:خر جمتلتمت رماَّ:فَماتذًمثمذًتأكؿم تـمححت رمتم  ًمذًتنسذ متألمًد ثمات: مالمم-ّ
 مرواة والحكم عمييم:المنيج في الترجمة ل ثالثا:م
م.,مسذامك دمي مَّ:بمات:را ـذذَّرماالسـ,مكاتَّن  ,مكاتنسب,مك:ًر  ماتكيًةمًَّنتمات:ر ن متمركاةم-ُ
ًت:ر ن متا رماتنإًل رمنن ـمنفمَّ:بمذمتذتؾماَّ:فَماتذًمثذًتنسذ متمصمًذ ميَّم ـمتدكؿمم-ِ

ماتصمًذ ماتخًص مذ ـ.مم
مًفماذفمم رمكاتذلذ متمَم:ك  أل,مسالمتفًئدة.تـم :ر ـماتذًمثمتمراكمماتذمما:فؽماتإ خ-ّ
ماَّ:فَماتذًمثمذًت:ر ن متمراكممات   ؼمنفمات:أر ب.-ْ
سذامًَّفماتراكممنخ:مفنًمي لميأدم:كساماتذًمثمي مدراس:لمذمسبماتمً  ,مكَّذتؾمسذامًَّفمي م-ٓ

مندتسمتـم صرحمذًتسنًعمحكمنخ:مطمحكمنرسؿ...مكنمكمذتؾ. ممسسنًدماتمد ثمتم محخرلمَّراكو
ماتراكمم-ٔ مكركد م:َّرر ميشف مي ل, م يذَّر منك ا محكؿ مي  متمراكم مذًت:ر ن  ماتذًمث مذَّركمماَّ:فَ
منك  لماألكؿمنفماترسًت .مستَم إ رماتذًمثخالص ماتأكؿمي لم ـمماتذًمث

ه
 ـ
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 رابعا:المنيج في الحكم عمى األسانيد:
راسػ:لمكمػد ,محنػًمذدمََّ:فػاتمد ث,مكاتمَّـمتم ل,ميػشفمَّػًفمصػم مًماسسنًدممذدراس اتذًمثممقًـم-ُ

الم ذأػَمتمػَمًقأدمسفمًَّفم   فًمي ـماتذًمػثمذدراسػ محسػًن دمحخػرلمقػدم: ذػتمصػم ماتمػد ثمحكممسػنلمكا 
م  فل.
سفمَّػػػًفماتمػػػد ثميػػػ ماتصػػػم م فمحكمحمػػػدلنً,ميػػػشفماتذًمػػػثمتػػػـم مَّػػػـمتمػػػَمسسػػػنًد ,مك َّ:فػػػ م-ِ

مذًإلإًرةمستَمات م مسفمك دت,مكذَّرمنسكغمسخرا لمي ماتصم م فمحكمحمدلنً.
ماتذًمثمذ قكاؿمات منً مي ماتمَّـمتمَماتمد ث.ماس: نسم-ِ
مإرائطماتأذكؿمكاتردماتنأررةمي مَّ:بمنصطمحماتمد ثم.ممسباتمَّـمتمَماتمد ثمم-ّ

 خامسا: المنيج في األماكن والبمدان:
مذًألنًَّفمكاتذمدافمنفمخالؿمَّ:بماتذمدافم.مقًـماتذًمثمذًت: ر ؼم-

 ظ: سادسا : المنيج في المغة وغريب المف
من ً ـماتما .كم,مكنفمَّ:بماتإركححاألتفًظماتار ذ منفمَّ:بمغر بماتمد ثمقًـماتذًمثمذ:فس رمم-

 سابعا: المنيج في التوثيق:
اتذًمػػثمذ زكلػػًمستػػَمنكا ػػ  ًمنػػفمَّ:ػػًبماجميػػ ماتمًإػػ  ,مكذتػػؾممقػػًـذًتنسػػذ متا ػػًتماتأرآن ػػ مم-ُ

مذذَّرماسـماتسكرةمكرقـماآل  .م
كنًتماتن: مأ مذًتنرا امنفمنًم  ماالسـمكاتنجتؼمكاتطذ ػ مكدارماتنإػرمذَّرماتن مقًـماتذًمثمذم-ِ

َماتذًمػػثمَّ:فػػيأػػدمايػػ مقًئنػػ ماتنصػػًدرمكاتنرا ػػامت ػػدـمس أػػًؿماتمكاإػػ مذػػذتؾم,محنػػًميػػ ماتمًإػػ  ماتسػػفم  م
ذذَّرمنًم دؿمتم ل,محنًماتَّ:بماتس: ميشفماتذًمثمك ؽمحمًد   ًمذًتَّ:ًبمكاتذًبمكرقـماتمد ثميأػطمكرنػزم

م.(رقـ)اتمد ثمذمفظمترقـم
 

 الدراسات السابقة
تأدمكقؼماتذًمثمتمَمذ ضماتدراسًتماتسًذأ ممكؿمَّ:ًبماتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رممممممم

يَّػًفمتزانػػًمتم ػػلمحفم  ر ػػ ًميػػ ملػػذاماتنأػػًـمتذ ػػًفمنػدلمار:ذًط ػػًمذنك ػػكعماتدراسػػ متمنػػًمذػػ فمَّػػؿملػػذ م
 ؛ممي َّ رلػًم: ػرضمتػلمنػفماتنًم ػ ماتماك ػ مكاتذالغ ػ مسالماتدراسًتمتـم::نًكؿماتَّ:ًبمنػفماتنًم ػ ماتمد   ػ

مي مدراس: فن
األكتػػَنماتن ً ػػ ميػػ مغر ػػبماتمػػد ثمكاأل ػػر,م:مأ ػػؽماتإػػ  نمخم ػػؿمنػػ نكفمإػػ مً,مكقػػدماإػػ:نؿمممممم

تمػػَم:خػػر جمحمًد ػػثماتَّ:ػػًبمذإػػَّؿمنأ: ػػب,مكتػػ سمذطر أػػ متمن ػػ ممد   ػػ ,منػػاماخ:صػػًرماتَّ:ػػًبميػػ م
من مد ف.
جمحمًد ػثمَّ:ػًبمتسػًفمات ػربمالذػفمننظػكر,ميػ م ًن ػ محـمدرنػًفميػ ماتسػكداف,مات ًن  نم:خر مممم

مك:أس نلمتمَمن نكت منفماتطالب,مكَّ  رمنفمحمًد ثماتن ً  مكردتمتندماذفمننظكر.
محنًمذأ  ماتدراسًتمات: م:نًكتتماتَّ:ًبمي  مدراسًتمتاك  مكل نممممم
األ ػرمالذػفماأل  ػرماتنمأػبمذن ػدماتػد فماتظكالرماتم    مي مَّ:ًبماتن ً  مي مغر بماتمػد ثمكمم-ُ

م,مي:م منمندمإًل فم.
اتن  ػػػًرماتصػػػك: متاراذػػػ ماتمػػػد ثميػػػ مَّ:ػػػًبماتن ً ػػػ ميػػػ مغر ػػػبماتمػػػد ثمكاأل ػػػرمالذػػػفماأل  ػػػرمم-ِ

مدراس مي مذن  ماتَّمن مات رذ  م,متنرماتنس   د فم.
م.ماتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمالذفماأل  رمنمدراس متاك  ,منمندم:كي ؽم-ّ
ماتظكالرماتماك  مي مَّ:ًبماتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمالذفماأل  ر,مصالحمًَّظـمداكدم.م-ْ

 و
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اتنسًئؿماتنمك ػ مكات:صػر ف  ميػ مَّ:ػًبماتن ً ػ ميػ مغر ػبماتمػد ثمكاأل ػرمالذػفماأل  ػرنم ن ػًمم-ٓ
مكدراس ,متذدماجماألنصًرم.م

ماتمد ثمكاأل رم,محن ن مذدرماتد فم.ماذفماأل  رماتنمدثمكنن  لمي مَّ:ًبماتن ً  مي مغر بم-ٔ
ات: ك ػػػػؿميػػػػ مغر ػػػػبماتمػػػػد ثمنػػػػفمخػػػػالؿمَّ:ػػػػًبماتن ً ػػػػ مالذػػػػفماأل  ػػػػرنمتػػػػرضمكنأػػػػد,متمػػػػ مم-ٕ

ماتسم ذًن .
م

ـممذ:خػػر جمحمًد ػػثمَّ:ػػًبماتن ً ػػ مالذػػفمًقػػأػػدمحنػػًمذًتنسػػذ مت نػػؿماتذًمػػثميػػ ملػػذاماتذمػػثميممممممم
ملذامتـم :كيرمي ماتدراسًتماتسًذأ .األ  رمذطر أ متمن  مكدراس محسًن دلًمكاتمَّـمتم  ًمكم

م
 خطة البحث

 وخاتمة:، وفصمين، مقدمة ىينقسم البحث إل        

ك:إ:نؿمتمَمحلن  ماتذمث,مكدكاياماخ: ًر ,مكحلداؼماتذمػث,مكنػن جماتذمػثمكطذ  ػ مالمقدمة: 
 .تنؿماتذًمثمي ل,مكاتدراسًتماتسًذأ 

 
الثاء" حتى نياية باب "العنين منع النذال"،  الفصل األول: األحاديث الواردة من باب "العين مع

 وفيو أربعة مباحث:
 ات  فمنامات ً . ذًبالمبحث األول:       
مذًبمات  فمنامات  ـ.المبحث الثاني:       
 ذًبمات  فمناماتداؿ. المبحث الثالث:      
مذًبمات  فمناماتذاؿ.م:رابعالمبحث ال      

م
باب "العين مع الراء" حتنى نياينة بناب "العنين منع النزاي"، الفصل الثاني: األحاديث الواردة من 

 وفيو مبحثان: 
مذًبمات  فمناماترا .مالمبحث األول:      
 .المبحث الثاني : باب العين مع الزاي     

م  
 . نن ًماتذًمثمحلـمن:ًئجماتذمثمكاالق:رامًتمكات:كص ًتالخاتمة: 

 قام الباحث بعمل الفيارس اآلتية: 
 ت القرآنية.فيرس اآليا-
 فيرس األحاديث النبوية.-
 فيرس الرواة المترجم ليم.-
 فيرس المصادر والمراجع.-
 فيرس الموضوعات.-

م
م

 ز
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م
 

 الفصل األول

 "األحاديث الواردة من باب "العين مع الثاء" حتى نياية باب "العين مع الذال

 وفيو أربعة مباحث: 

مذًبمات  فمنامات ً .مالمبحث األول:

مذًبمات  فمنامات  ـ.ماني:المبحث الث

مذًبمات  فمناماتداؿ.مالمبحث الثالث:

مذًبمات  فمناماتذاؿ.مالمبحث الرابع:

م

م

م

م

ممممم

م

م
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 العين مع الثاءباب المبحث األول: 

 

) مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)تى يرى
ٍ رىة»ًي ًلنممُ)س( مسال مذيكمتى ـى م  ممى ؿمتىليماتًمٍمـمكى يكصىممنحىمٍمم,«الى م ىمصي مك:ٍنخرؽمالى م ىٍرَّبماأٍلينيكرى  َ: مًذًلممى ؼي
مىٍ لًم مىٍ ًلمقكتيلمذىٍ د نمم,تى متى طى مي :ى ن ذ ً.مكى ىديؿُّ مًذ ىًمك ىس:ىًذ فمنىكاً اماتخى مًي  ىً,ميى ىٍ :ىًذرى م»ك ىٍ  يري َّ ـمًسال  ممى كىالى

رمًي ماتنىٍإ .«.مذيكم:ىٍ ًرذى  ماتً  ًى كات ىٍ رىةنماٍتنىر ةيمًنفى
مِ

م
  (ٔرقم )الحديث 

د  ىنىًمقي:ىٍ ذى ي,ممم ,مّقًؿماإلنًـمحمندمرمنلماجنممى مكىٍلبو ماًجمٍذفي ٍذدي د  ىنىًمتى مى
ًًرًث,متىٍفممْ ٍنًركمٍذًفماٍتمى تىٍفمتى

, ,مٓدىر اجو تىٍفمحىًذ ماٍت ىٍ  ىـً
مىٍ ًلمكىممٔ م َماجيمتى ماًجمصى مرىسيكؿي نمقىًؿى ,مقىًؿى ٍدًرمٍّ ماٍتخي نم تىٍفمحىًذ مسىً  دو م ـى اَل َحِميَم سى

مذيكم:ىٍ ًرذى و .مِإالَّ ُذو َعْثَرٍة، مًسال  ـى  ًَّ ممى كىالى
مٕ

م
م
م

                                           
نكسَ)سػ نً(.م حذػ  َّ:ػًب نػف ي ػل نػً كتمػَ قػًؿنم م ػث األصػف ًن  نكسػَ حذػ  تػف اتنجتػؼ نأمػل نػً ستػَ سإػًرةم-مُ

م[.ُُ/مُ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رم
 [.ُِٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مِ
 لكنمق: ذ مذفمس  د.م-مّ
كىا يمتًفماٍذًفمم-مْ م ىٍم ػَ,مقًؿماذفمتدمنمكالىمحىٍتمىـيمرى م ىٍم ػَمٍذػفي ـٍ سىػًًذ ي ي ,مكى ـٍ مذىَّىػٍر:ي ي ملىجيالً ماتسٍّػ: ً مات ػًذ فى ذىًً مغىٍ ري ماٍتايرى مًنفى كىٍلبو

.م]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿم مًنٍصًرمٌّ م ىٍرًكً متًفماٍذًفمكىٍلبو ـٍ تى م[.ِّْٕرقـممِٗٗ/مُكى
ن م مغرذػً مً أىػًت,مسىػًن يك يمنػفماٍذػفمكلػبمًذنىَّ ػ مكقًؿماذفماتأ سران نمكىلىذىامتـم رك منصرممتىفماٍذفمكلب,مكىاً  نػليمقػـك نىًم رك ًلمتى

نػػلي.مكاتارذػػً مات ٍّأىػػًتمات ػػذ فم ػػرككفملىػػذىام ػػًًرثمنػػفمًركىا ىػػ ماذػػفمكلػػبمتى ٍنػػركمذػػفماٍتمى ملىػػذىامًيػػ منيٍسػػخى متى تىػػٍ سى ػػذىا,مكى لىَّى
كؼ,مكى ًز ػػدمذػػفمنكلػػب,مكىم ٍ ػػري كفمذػػفمنى ػػفماٍذػػفمكلػػبملػػـنملىػػًري ػػًد ثمتى اٍذنػػلمنكلػػبمذػػفم ًز ػػد,مكق: ذػػ مذػػفمسػػ  د,ماتمى

ً م ػفماٍذػفمكلػبمغ ػرملىػجيالى محتمـمركلملىػذىامنػفماتارذػً متى ًَّ ا,مكسيٍف ىًفماتفزارم.مكىالى كى م َمذفم م َ,مكسيٍف ىًفمذفمكى
تـم رك محمدمنفمحلؿمنصرمتىفماٍذفمكلب.م]ذخ رةماتمفًظم م[.ِْٗٔ/مٓاتس ٍذ ى ,مكى

 ماتسذ  مكنفمحلؿمنصرمكلكنم كنسمذفمتذدماألتمػَمذػفمن سػرةمحذػكمنكسػَماتنصػرمم*مقًؿماتذًمثنمذؿمركا مغ رملجال
م[.ُٔٗات أ ,مَّنًمتندماتنًت ن .م]األرذ كفمي مإ كخماتصكي  متمنًت ن مصنم

مذفمسن ًف.م-مٓ  لكنمدىر اجو
 لكنمسم نًفمذفمتنرك,محذكمات   ـماتنصرم.م-مٔ
م[.َُُٔٓرقـممَُُ/مُٕ]نسندمحمندمم-مٕ
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 تخريج الحديث:
كحذكممٓكاذفمتدم,مْكاذفممذًف,مّكاذفمحذ ماتدن ً,مِكاتذخًرممي ماألدبماتنفرد,مُحخر لمات:رنذم,ممم

مُّكاذفمات كزم,مُِكاتخط ب,مُُكاتذ  أ ,مَُكاتأ ًت ,مٗكحذكمن  ـ,مٖكاتمًَّـ,مٕكاذفمإًل ف,مٔاتإ  ,
ٍذدماتم لمٍذفمكىٍلبمذ ذاماإلسنًدممُٓكحذكمطًلر,مُْكاتنًت ن , ممن مل.ذنفمطر ؽمتى

ي ماألدبماتنفردمتفمس  دمذفمتف ر,متفم م َمذفمح كبماتاًيأ ,متفمتذ دماجم ُٔكحخر لماتذخًرم
 ٚٔن مل.ذمذفمزمر,متفمحذ مات   ـ,متفمحذ مس  دمنكقكيًنما

 
 
 
 
 

                                           
 [.َِّّرقـممْْٕ/مّ:رنذممَّ:ًبماتذرمكاتصم ,مذًبمنًم ً مي مات: ًربم]سنفماتم-مُ

 [.ٓٔٓرقـمُٗٗصنمتمذخًرمم]األدبماتنفردمم-مِ
 [.ُٗ]اتممـمالذفمحذ ماتدن ًمصنمم-مّ
م[.ُّٗرقـممِِْ/مُ]صم حماذفممذًفمم-مْ
 [.ِّْٕرقـممِٗٗ/مُ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مٓ
 [.ُْرقـممٕٕذ ًن مصنم]حن ًؿماتمد ثمألذ ماتإ  ماألصم-مٔ
 [.ُِْرقـممَٖ]ات:رغ بمي مي ًئؿماألتنًؿمك كابمذتؾمالذفمإًل فمصنمم-مٕ
م[.ٕٕٗٗرقـممِّٔ/مْ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-مٖ
م[.ِّْ/مٖ]مم  ماألكت ً مكطذأًتماألصف ً مم-مٗ
م[.ّْٖرقـممّٕ/مِ]نسندماتإ ًبماتأ ًت مم-َُ
 [.ِّْٕقـمرممّٗٓ/مٔمتمذ  أ م]إ بماإل نًفم-ُُ
 [.ٕٖٓرقـممُِّ/مّمتمخط بم]:ًر  مذادادم-ُِ
 [.َْرقـممِْ/مُمالذفمات كزمم]ات مؿماتن:نًل  مي ماألمًد ثماتكال  م-ُّ
 [.ُٔٗ]األرذ كفمي مإ كخماتصكي  متمنًت ن مصنمم-ُْ
 [.ٕٗرقـممَُّ]ات مـمألذ مطًلرماتسمف مصنمم-ُٓ
 [.ٓٔٓرقـممُٗٗصنممتمذخًرمم]األدبماتنفردم-ُٔ
ػًمقًؿمم-ُٕ ات  مكن نممد ثم الممَّ ـمسالمذكم: رذ ,مكالممم ـمسالمذكمت رة .مركا ماذفمنً  متفمحذ مس  د,مكحخر ػلمح  ن

م[.مَُّٕرقـممّْٓ/مِحمندمكات:رنذممكاذفممذًف.م]َّإؼماتخفً م
ألإػراؼمقًؿماتذًمثنمتـم رك منفمحصمًبماتَّ:بماتس: مسالمات:رنذممَّنًمسذؽمي مات:خر جممكَّنًمحيػًد ماتنػزمميػ م:مفػ ما

م)كاتصػػم م ]:مفػػ مم(متػػفمق: ذػػ .ٖٔم ػػثمقػػًؿنم مػػد ثمالمممػػ ـمسالمذكمتى ٍػػرةمكالممَّػػ ـمسالمذكم: رذػػ  متميػػ ماتذػػرٍّ
م[.َْٓٓرقـممّٗٓ/مّاألإراؼمذن ري ماألطراؼم
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 إلسناد: دراسة رجال ا
ذدماتر منفمكدراجمتأب,محىذيكماتسنحماتأرإ ماتًنٍصًرم,منكتَمتىذداجم* َدرَّاج بن سمعان ,م أىًؿنماسنلمتى

نم:كي مسن مستمكتإر فما ٍذفمتىٍنركمٍذفمات ًص.مقًؿمحىذيكمسىً  دمٍذفم كنسنمًَّفم أصمذنصر,م أىًؿى
 مُكنئ .

قدماخ:مؼمي لماتنأًدميكى  أىلماذفمن  ف, كى
متىفمحىذ مس  دمكتندمِ ًد ثمدراجمتىفمحذ ماٍت ىٍ  ـى متىفممى نًمسيًئؿى
مًذًلمذىٍ س, ٍسنىًدميىمىٍ سى ملىَّىذىاماإٍلً نمنىًمَّىًفى يىأىًؿى

مْكذَّر ماذفممذًفمي مات أًت.مّ
مٔكقًؿماتنسًئ نمت سمذًتأكم.مٓكقًؿمت نًفماتدارن نمصدكؽ,
, منىنىًًَّ ري ًًد  يلي محىمى محمندن كقًؿ

مآخرنمٕ ًد ثمًي ممكقًؿمي منك ا مًي ممى قًؿ مكى مَّىً  رىة. مركلمنىنىًًَّ ر لىذىا
مدراج. مًي  ماتإ ٍ ف مدراج مح  ًىنمًٖسٍسنىًد  مي  ًممكقًؿ مسىً  د محذ  متىف مات   ـ, محذ  متىف مدراج, حمًد ث

مٗ  ؼ.
دنمحمًد  لمنس:أ ن مسالمنًمًَّفمتىفمحذ مات   ـ,متىفمحذ مسىً  د.م قىًؿمحىذيكمتيذى دماآل رممتىفمحذ مدىاكي كى

ممَُ
مُّكقًؿماتنسًئ نمننَّرماتمد ث.ُِقًؿمنرةنمن:ركؾ.مكمُُكقًؿماتدارقطن نم   ؼ,

كذَّرمتلمقكؿماٍذفمنىً  فمي مدراجمانلم أ ميأًؿمي مؾنمنًملكمذ أ ,مكالىمَّران ممُْكقًؿمي مؾماترازم
مُٓتل.

مُٕ.ُٔكقًؿماذفمحذ ممً:ـنمسن تمحذ م أكؿنمدراجمي ممد  لمصن  
                                           

م[.ُٕٕٗرقـممْٕٕ/مٖ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مُ
 [.مَّٗٓرقـممُّْ/مْركا  ماتدكرممم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مِ
ماتسًذؽ.مصدراتنم-مّ
م[.ُُُْرقـممُُْ/مٓ]ات أًتمالذفممذًفمم-مْ
م[.ُّٓرقـممَُٕركا  ماتدارن مصنمم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مٓ
م[.ُٕٖرقـممّٗ]ات  فً مكاتن:ركَّكفمتمنسًئ مصنمم-مٔ
م[.ِْْٖرقـمُُٔ/مّ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمركا  متذدماجمم-مٕ
 [.ِٗٓقـمرممِْٕ]سجاالتمحذ مداكدمتإلنًـمحمندمصنمم-مٖ
م[.ْٕٔرقـممَُ/مْ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مٗ
م[.ُٕٕٗرقـممْٕٗ/ممٖ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-َُ
 [.ُِٔرقـممَُٕ]سجاالتماتمًَّـمتمدارقطن مصنمم-ُُ
م[.ُِْرقـممِٗ]سجاالتماتذرقًن متمدارقطن مصنمم-ُِ
 [.ْٕٔرقـممَُ/مْ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-ُّ
 (ّّٕ/ُْ:ًر  مذادادم(ات ذًسم,ماتن ركؼمذف مؾماترازمملكنماتف ؿمذفمم-مُْ
ماتنصدرماتسًذؽ.م-ُٓ
 [.ُُّ/مّقًؿماتن من نم  نَمانلم :صرؼمي لمكالم  : مذلمتمَماتك لم]مًإ  مات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-ُٔ
م[.ِْْ/مّ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-ُٕ
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ًك ىتٍم قىٍدمري ًؽيممكقًؿماذفمات كزمنمكى ٍسمى مكىاً  مسىًًتـو مٍذفي مَّيمُّ ىًمذىًًطمى همًنٍن ىًمإىٍ  هم ىٍرًك ًلمنىٍركىافي ًًد ثي ًي ماٍت ىٍأًؿمحىمى
قىٍدم مسن ًفمكسم نًفمذفمت سَمكَّم ـمن:رَّكفمكى مكىاٍذفي مطىًر ؼو مٍذفي نىٍصري مكى مذىًإ رو مٍذفي محىًذ ميىٍركىةىمكىحىٍمنىدي اٍذفي

دًم ايممى م ى ى ماٍتأىٍكـً مذىٍ ضي مًسٍسنىًدى يمكى ىٍرًك ًل.َّىًفى مكى ياى ٍّري ري ميى ىٍسًرقيليمآخى   ًن
مُ

مِكقًؿماذفمم رنمصدكؽمي ممد  لمتفمحذ مات   ـم  ؼ.
م.   ؼقًؿماتذًمثمنمدراجم

مًَّفمنفممد  لمتفمحذ مات   ـمتفمحذ مس  د,م منً مقًؿماذفمإًل فمي م أً:لن مقًؿماتسخًكمن :نذ لن
م:أر  مي  مإ خ  منإَ مكتم ل مذ س, مات   ـ,ميم سمذل محذ  متف ممد  ل مي  مصدكؽ مسنل مقًؿن مم ث ذل

حذكمداكدميأًؿنمحمًد  لمنس:أ ن ,مسالمنًمًَّفمتفمحذ مات   ـمتفمحذ مم   ؼ,م  ن مي مغ ر ,مكتَّس
مّس  د.

مقًؿماتذًمثنماتنك كدمي مَّؿمطذ ًتمات:أر بمات: مكقفتمتم  ًمقكؿماتمًيظن
مـمحمندمكمحذ مداككد.صدكؽمي ممد  لمتفمحذ مات   ـم  ؼ.مكلذامنأ: َمَّال

م*ذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.
 الحكم عمى الحديث: 

مكم ماتسنح, محذك مت  ؼمدراج م   ؼ, مسسنًد  ممندارتم ل مكنخًتف:ل مزمرااتمد ث, نكقكيًن,م يركا مذف
 كاتنكقكؼمحصح.

 

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

م ًد ثي ًنٍنليماٍتمى م:ىٍذدىحيليـمذًت ىٍ رىة»)س(مكى رميىسىن ًلىًمذًت ىٍ رىةمحىٍممًذًٍتً  ىم«مالى مَّ  رةيماتً  ًى ٍربى ماتمى ًًدمكاتمٍرب,مأًلىف 
ميىًشفٍم ماتً ٍز  , محىًك , محىك الن ـً ٍسالى مًستىَماإٍلً م ىٍ ًن ماٍدتي ـ مًذًذممات ىٍ رىة. محىٍم ًًؼن ماٍتني ى ٍذًؼ مىَممى متى محىٍك منفًس ً, ـٍ متى

مْ يً  ذيكاميذًتً  ًد.

 (ٕالحديث رقم )

مر جمتل.تـمحت رمتمَم:خممم

                                           
 [.ّْم/ُ]ات مؿماتن:نًل  مي ماألمًد ثماتكال  مم-مُ
 [.ُِْٖرقـممَُِ]:أر بمات: ذ بمصنممم-مِ
 [.ٖٖٓرقـممَِْ]اتنأًصدماتمسن مصنمم-مّ
م[.ُِٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مْ
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ممُ)لػ( ًي ًل مات ىكىاً  رىم»كى ًنى و,منىفمذىاًلً محىنى مقيرى إًمحلؿي حف 
ٍ لمِ رى ات ىكىاً  رنم«مات ىكىاً ر»ك يٍركلم«مَّىذ لماتم ليمتنيٍنخى
مًي ًل. ,مأًلىن ليم يٍ  ىري ًإفي ماتخى ماتكىٍتثي ماتنًَّفي  نايمتىً يكر,مكىليكى

مّ

 (ٖالحديث رقم )

ًَّ اه,رمنلماجمقًؿماإلنًـمحمندممم د  ىنىًمكى نممى
,مْ ,متىًفماٍذًفمخي ىٍ ـو د  ىنىًمسيٍف ىًفي مٍذًفمتيذىٍ ًدمٍذًفممٓمى ٍفمًسٍسنىًًت ؿى تى

دٍّ ًم م ى متىٍف محىًذ ًل, ٍف متى مًنٍفممًٔريىًتى ى, ـٍ مًي َّي م لىٍؿ ن ميىأىًؿى ٍ إنً مقيرى م ـى سى مكى مىٍ ًل متى م َماجي ماًجمصى مرىسيكؿي نىاى م ى ن قىًؿى
م  ؟ ـٍ ٍ ًرَّي ممغى , ـٍ مًنٍنَّي ـٍ ًم فيَّي مكىمى , ـٍ مًنٍنَّي ـٍ محيٍخً:َّي م اٍذفي ن ميىأىًؿى نىً, نىٍكالى مكى ًم فينىً مكىمى محيٍخً:نىً ماٍذفي مًسال  , مالى مقىًتيكان ـٍ َّي نىٍكالى كى
,مس ـٍ مٍٕ ً ًل .حىَّىذ ليماجيمًي ماتن ًًرمًتكىمنَّ ُقَرْيًشا َأْىُل ِصْدٍق َوَأَماَنٍة، َفَمْن َبَغى َلَيا اْلَعَواِثَر ًنٍنَّي

 *تخريج الحديث:

كاتطذران ممُُكاذفمحذ متًصـ,مَُكاتذخًرممي ماألدبماتنفرد,ممٗكاذفمحذ مإ ذ ,مٖحخر لماتإًي  ,   
مذلمذنمك .مُْكاتذزار,مُّكاتمًَّـ,مُِي ماتَّذ ر, مٍذًفمخي ىٍ ـو ٍذًدماتم ًلمٍذًفمتيٍ نىًفى  َّم ـمنفمطر ؽمتى

م

م
                                           

متمَمنًمي لمنفمَّ:ًبمات ركمم)لً (.م-مُ مسإًرةمستَمنًمنأملماتنجتؼمنفمَّ:ًبمات ركممم ثمقًؿنممك  متي
م.[ُُ/مُ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رم

  ن اماتركا ًتمات: مكقفتمتم  ًمذمفظمات كا ر.م-مِ
م[.ُِٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مّ
ملكنمكَّ امذفمات راح.م-مْ
ملكنمتذدماجمذفمت نًفمذفمخ  ـ.م-مٓ
لكنمريًت مذفمرايامذفمنًتػؾمذػفمات  ػالفمذػفمتنػركمذػفمتػًنرمذػفمزر ػؽماألنصػًرمماتزرقػ .م َّنػَمحذػًمن ػًذ,مإػ دمم-مٔ

,مك:ػكي ميػ محكؿمسنػًرةمن ًك ػ .م]االسػ:  ًبميػ مذد ػم ـى سى مىٍ ػًلمكى رامكحمدامكسًئرماتنإػًلدمنػامرسػكؿماجمصػمَماجمتى
م[.ْٕٕرقـممْٕٗ/مِن ري ماألصمًبم

م[.ُّٖٗٗرقـممِّٕ/مُّ]نسندمحمندمم-مٕ
م[.ٓٗٔرقـممُْٗ/مِ:ر: بماتسندممم-]نسندماتإًي  مم-مٖ
 [.مِّّّٖرقـممَِْ/مٔ]نصنؼماذفمحذ مإ ذ مم-مٗ
 [.ٕٓرقـممَْ]األدبماتنفردمصنمم-َُ
 [.َُٕٓرقـممّٓٔ/مِ]اتسن مالذفمحذ متًصـمم-ُُ
 [.ْْْٓرقـممْٓ/مٓ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-ُِ
 [.ِٓٗٔرقـممِٖ/مْ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-ُّ
 [.مُِٖٕرقـممِٓٗ/مّ]َّإؼماألس:ًرمتفمزكائدماتذزارمم-ُْ
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 *دراسة رجال اإلسناد:

مُدماجمذفمت نًفمذفمخ  ـماتنَّ محذكمت نًفمنًتمسن ما ن: فمك ال  فمكنًئ .نمتذابن ُخَثْيم ىو*

مِقًؿماذفمس دنمًَّفم أ مكتلمحمًد ثممسن .

كقًؿماٍذفمنىً  فنم أ ,مم  .
مٓكقًؿمنرةمحخرلنمحمًد  لمت ستمذًتأك  .مْكقًؿمح  ًننمت سمذلمذ س.مّ

قىًؿمات  م نم أ . كى
قىًؿماتن سىًئ نم أ .ٔ كى

قىًؿميًممٕ ًد ًث.كى مًي ماٍتمى مًذًٍتأىًكمٍّ مٖ ماتن :ذَنمتىٍ سى

م خطَ . مًمذ ًفمي م أً:لمكقًؿنمَّىًفى مَُكقًؿمحذكممً:ـنمنًمذلمذ س,مصًتحماتمد ث.مٗكذَّر ماذفي

مُّكقًؿماتدارقطن نم   ؼ.مُِمكقًؿماذفمم رنمصدكؽ.مُُكقًؿماذفمتدمنمحمًد  لممسًف.

مقًؿماتذًمثنمصدكؽمَّنًمقًؿماذفمم ر.

م

م

م

م

م
                                           

 [.ّْٔٔـمرقمُّّ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُ
م[.َُُٔرقـممّْ/مٔ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مِ
 [.ُّْٕرقـممُِٖ/مُٓ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مّ
 [.ِّٖرقـممْٕٔ]سجاالتماذفمات ن دمصنمم-مْ
م[.ِٖٗرقـممِٔٔ/مٓ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مٓ
م[.ُٖٓرقـممِٖٔ]ات أًتمتم  م مصنمم-مٔ
م[.ُّْٕرقـممُِٖ/مُٓ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مٕ
 [.ِْٕ/مٓ]سنفماتنسًئ مم-مٖ
 [.ُّّٕرقـممّْ/مٓ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٗ
م[.َُٓرقـممُُِ/مٓ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-َُ
م[.ِٖٗرقـممِٖٔ/مٓ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-ُُ
 [.ّْٔٔرقـممُّّ]:أر بمات: ذ بمصنمم-ُِ
م[.ُّٗرقـممِّٓ]اإلتزان ًتمكات::ذامتمدارقطن مصنمم-ُّ
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ممّ.ِاتزرق مُك أًؿماذفمتذ دماجمذفمريًت مذفمرايامذفمنًتؾمذفمات  الف,مل بن عبيدإسماعي*

مًمذ ًفمي مات أًت, ممٔكحإًرمستَم:صم حمات:رنذممتمد  ل.مٓكقًؿماتذلذ نمنأذكؿمتـم :رؾ,مْذَّر ماذفي

 نًفمكقًؿماذفماذ ممً:ـنمركلمتفمحذ لمتفم د مركلمتنلمتذدماجمذفمتمٕكقًؿمي مات:أر بنمنأذكؿ,
مٖذفمخ  ـمسن تمحذ مكحذًمزرت م أكالفمذتؾ.

مقًؿماتذًمثنمسسنًت ؿمذفمتذ دمصدكؽ.

م*ذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

م.تذ دمذفمتَّكفماذفمخ  ـمصدكؽمكَّذتؾمسسنًت ؿمسسنًد ممسف

م

م

م

م

م

م

م
                                           

ات  الفنمذف:حمات  فماتن نم مكسَّكفمات  ـمكيػ مآخرلػًماتنػكف,ملػذ ماتنسػذ مستػَمذنػَمات  ػالف.م]األنسػًبمتمسػن ًن مم-مُ
م[.ُِِٕرقـممِْْ/مٗ

رىقَنمذف:حماتزاممكسَّكفماترا مكي مآخرلًماتأػًؼ,ملػذ ماتنسػذ مستػَمقر ػ منػفمقػرلمنػركم أػًؿمت ػًمزرؽ,متمػَمسػ: مم-مِ اتزى
م[.ُُِٗرقـممِْٖ/مٔاتذمد.]األنسًبمتمسن ًن ميراس منن ًمذ تًت م

 [.مٕٕٓرقـمُّٖ/مُ]: ذ بمات: ذ بمم-مّ
 [.ِٖٓٔرقـممِٖ/مٔ]ات أًتمالذفممذًفممم-مْ

 [.ّٓٗرقـممِْٖ/مُ]اتًَّإؼمم-مٓ

 [.ُْٗرقـممِّٖ/مُ]ن زافماالت:داؿمم-مٔ
 [.ْٕٔرقـممَُٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٕ
م[.ّّٔرقـممُٕٖ/مِ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-ٖ
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م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

ًد ًثماتز َّىًًةم ًي ممى مذىٍ النم»)س(مكى ماتن خ ؿمات ًذمم ىٍإربمذ يركقلمًنٍفم«محىٍكمتى ىًرٌ ًنميىًف ًلمات يٍإرمنىًمَّىًفى مًنفى ليكى
ًف رة. ًً ماتنىطىرم  :ًنامًي ممى نى

مُ

 (ٗالحديث رقم )

مكركممنمك منريكتًنمتندماتذخًرممكغ ر .مِتـمح دملذاماتمفظمسالمنكقكيًمتفمتذداجمذفمتنر,

د  ىنىًمسىً  ممم مقًؿماإلنًـماتذخًرمنممى مٍذفي ًن م يكنيسي نمحىٍخذىرى ,مقىًؿى مكىٍلبو مٍذفي ماتم ًل ٍذدي د  ىنىًمتى ,ممى ـى ٍر ى محىًذ منى مٍذفي دي
ٍنلي, ماتم ليمتى ٍفمحىًذ ًلمرىً  ى ٍذًدماتم ًل,متى مٍذًفمتى ,متىٍفمسىًًتـً ًفماتزٍُّلًرمٍّ  ىًز دى,متى

م ـىممّ سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ًفماتن ًذ ٍّ تى
نم ممًي نىً»قىًؿى مات يٍإرًمَأْو َكاَن َعَثِريِّا الُعْشرُ سىأىًتماتس نىً يمكىات ي يكفي مًذًتن ٍ ًحمًنٍصؼي نىًمسيًأ ى مْ«.,مكى

 تخريج الحديث:

م:فردمذلماتذخًرممدكفمنسمـ.

 دراسة رجال اإلسناد: 

مر ًتلمَّم ـم أًت.

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

ًي ًلم ماتن ًًسمًستىَماتم ًلم:ىم»)لػ(مكى محٍنرماآٍلًخرىًة.«م ىًتىَمات ى ىًرمٌمحذاىضي مًي محٍنرماتدٍُّن ىًمكىالى مات ًذممتىٍ سى نمليكى ًق ؿى
مٓ

 (٘الحديث رقم )

ًد ثنمحٍذاضماتن ًسمًستىٌ مات  رم.,متـمحت رمتمَم:خر جمتل مٔكقدمحكرد ماذفمات كزم,ميأًؿنمي ماتمى

م
                                           

م[.ُِٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 [.ٓٗ]نسندماتإًي  مصنمم-مِ
م.ذفماتخطًبماتأرإ لكماتصمًذ مات م ؿنمتذدماجمذفمتنرمم-مّ
 [.ُّْٖرقـممُِٔصمِ]صم حماتذخًرممَّ:ًبماتزًَّةمذًبمات إرمي نًم سأَمنفمنً ماتسنً مجم-مْ
م[.ُِٖ/مّ رم]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاألم-مٓ
م[.َٕ/مِ]غر بماتمد ثمالذفمات كزممم-مٔ
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ًي لًم منقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن)س(مكى

مًذ ىم»م ً رىةحىن ليمنر  م:يسىن َمتى ً رةٍُرضو مًي ًل.«م,ميسىن ًلًمخى منىذىًتى ات ىً رىةنماٍتنيرىاديمًذ ىًماتص   دمات ًذممالى
مِ

 (ٙالحديث رقم )

ٍذدىةي,رمنلماجقًؿماإلنًـمحذكم  مَماتنكصم مممم د  ىنىًمتى ,ممى ٍ رو منينى مٍذًف ماتم ًل ٍذًد متى مٍذفي ن دي منيمى د  ىنىً نممى
تىٍفممّ

م محىًذ ًل,ًلإىًـً متىٍف متيٍركىةى, ٍذًف
ممْ م ـى سى مكى مىٍ ًل متى م َماجي مصى ماتن ًذ   محىف  متىًًئإى ى, م:يسىن َمغىًدرىةىم»تىٍف مًذ ىٍرضو نىر 

مٓ
ً رىةنم ممٔ«.يىسىن ًلىًمخى

 تخريج الحديث:

كاتطذران مي ماتصا رمنفممٖكاذفممذًفمنفمطر ؽمنمندمذفمتذداجممذلمذمفظل,مٕحخر لماتطمًكم,م
ر ؽمإىًر ؾمتىفمًلإىًـمٍذفمتيٍركىةمذلمذمفظم تفرة مذدؿم تذرة .ط

ممٗ

 *دراسة رجال اإلسناد:

مر ًتلمَّم ـم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

مُِكإ  بماألرنجكط,مُُاألتذًن ,مكصمملمَُسسنًد مصم ح.مقًؿمات   ن نمر ًتلمر ًؿماتصم ح.

م
                                           

«مت ػرة»تـمح دمتفظ مت رةمي ماتركا ًتمات: مكقفتمتم  ًمكتَّفمك ػدتمتفظػ متفػرةمكتػذرةمكقػًؿماذػفماال  ػرنمكرك ػتمم-مُ
م[.ّٕٔ/مُذًت ً مكل مات: مالمنذًتمي  ً,مسننًمل مص  دمقدمتاللًمات   ر,مكلكماتاذًر.م] ًناماألصكؿم

م[.ُِٖ/مّ ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رم]اتنم-مِ
 لكنمتذدةمذفمسم نًفماتَّالذ .م-مّ
 لكنمتركةمذفماتزذ رمذفمات كاـ.م-مْ
ماٍتنىٍمًؿ.م]اتدالئؿمي مغر بماتمد ثمم-مٓ دىا يمًنفى م[.ِٔٓ/مُاٍتاىًدرىةينماتنظمن ماتس كى
 [.ْٔٓٓرقـممِْ/مٖ]نسندمحذ م  مَماتنكصم مم-مٔ
 [.ُْٖٗرقـممَُْم/ٓ]إرحمنإَّؿماآل ًرمم-مٕ
 [.ُِٖٓرقـممُّٔ/مُّ]صم حماذفممذًفمم-مٖ
 [.ّْٗرقـممُِٖ/مُ]اتن  ـماتصا رمتمطذران مم-مٗ
م[.ُِِٖٔرقـممُٓ/مٖ]ن ناماتزكائدمكننذاماتفكائدمم-مَُ
م[.َِٖرقـممُْٖ/مُ]سمسم ماألمًد ثماتصم م مكإ  منفميأ  ًمكيكائدلًمم-مُُ
م[.ُِٖٓرقـممُّٔ/مُّ]مًإ  مصم حماذفممذًفمم-مُِ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

ًد ثيم ًنٍنليماٍتمى مًتٍ  رىةمًل ىم»من)س(مكى مُ«.حرضه

 (ٚالحديث رقم )

متـمحت رمتمَم:خر جمتل.ممم

) ٍ َّىؿى مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)تى

م ٍرذ »)لػ(مًي ًل مًذًلم ى مًي ًلمنًئ يمًإٍنراخميًٍ ًرذك  مًتٍ َّىًالن ذيكا محٍتذاؽماتن ٍخؿمات ًذمم«مخي مًنٍف اتً ٍ َّىًؿنماتً ٍذؽي
مًي ًلماترُّطب. مِ َّكفي

 (ٛالحديث رقم )

ٍذدًمممم مٍذًفمتى ًؽى,متىٍفم ىٍ أيكبى مًسٍسمى ن ديمٍذفي نىًمنيمى ,محىٍخذىرى كفى ملىًري د  ىنىًم ىًز ديمٍذفي اًجمقًؿماإلنًـمحمندمرمنلماجنممى
مذىما نمَّىًفى مٍذًفمتيذىًدىةى,مقىًؿى مٍذًفمسىٍ ًد ,متىٍفمسىً  ًد نىٍ ؼو ,متىٍفمحىًذ محينىًنى ىمٍذًفمسىٍ ًؿمٍذًفممي محىٍذ ىًً:نىًمٍذًفماأٍلىإىجٍّ ٍ فى

, منيٍخدىجه مسىًأ ـه ً  ؼه م ى ٍ ً ؿه كى ري
ممّ مذىًتؾى ميىذىَّىرى مًذ ىً,مقىًؿى م ىٍخذيثي ـٍ ًًئً  مًنٍفمًسنى مىَمحىنى و متى مكىليكى مًسال  م ىٍرعىماٍتمى ُّ ـٍ يىمى

كى ٍم ماترُّ مذىًتؾى َّىًفى ,مكى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى متيذىًدىةىمًترىسيكًؿماًجمصى مٍذفي م َماجيمسىٍ دي ماجمصى مرىسيكؿي ً.ميىأىًؿى منيٍسًمنن ً ؿي
ٍذنىً يمًنً رى تىٍكم ى ,مكى مًنٍفمذىاؾى ماًج,مًسن ليمحىٍ  ىؼي د  يم ميىأىًتىكانم ىًمرىسيكؿى نم ماٍ ًرذيك يمممى م ـى سى مىٍ ًلمكى نمتى ئى نمقى:ىٍمنىً يميىأىًؿى

, مًي ًلمًنًئى ىمًإٍنرىاخو ذيكامتىليمًتٍ َّىًالن  خي
نميىفى ىميكا.م يـ ممْ ٍرذى نمكىاًمدىةن مقىًؿى مٓاٍ ًرذيك يمًذًلم ى

 * تخريج الحديث: 

ٍ ر,احخر لماذفمنً  منفمطر ؽم ٍذفمنينى
ممٖ.كحمندمتفم ىٍ مىَمٍذفمتيذىٍ دمٕكنفمطر ؽماتنمًرذ ,مذمفظل,مٔ

                                           
م[.ُِٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
م.[ُّٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مِ
ٍمًؽ.م]غر بماتمد ثمتمأًسـمذفمسالـمم-مّ ماتن ًًقصماتخى  .[ُِٗ/مُاتنيٍخدىجنمليكى
نمكلكماتذممتم لماتذيٍسر.م]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مْ  [.ََٓ/مًِإٍنرىاخه
م[.ُِّٓٗرقـممْْٗ/مّٗدمحمندم]نسنم-مٓ
م[.ِْٕٓرقـممٖٗٓ/مِ]سنفماذفمنً  ,مَّ:ًبماتمدكد,مذًبماتَّذ رمكاتنر ضم  بمتم لماتمد,مم-مٔ
 [.ِْٕٓرقـممٖٗٓ/مِم]سنفماذفمنً  ,ممَّ:ًبماتمدكد,مذًبماتَّذ رمكاتنر ضم  بمتم لماتمد,م-مٕ
م[.مُِّٓٗرقـممِّٔ/مّٔ]نسندمحمندمم-مٖ



40 
 

مذنمك , كف ملىًري مٍذف م ًز د مطر ؽ منف ماتَّذ ر مي  كاتطذران 
متًصـ,مُ محذ  ماتمِكاذف مي  َّذ رمكاتطذران 

مٍذفمنينىٍ ر,مكاتنسًئ مي ماتَّذرلمنفمطر ؽممْكاتذ  أ مي ماتَّذرلمذمفظل,ممّذنمك , ٍذدماًج نفمطر ؽمتى
مىنى مذنمك , ن دمٍذفمسى نيمى

مَّم ـمنفمطر ؽماذفماسمًؽمذلمذنمك .ممٓ

ٍفمحىًذ محينىًنى ىمذ ,متى ,متىٍفم ىٍم ىَمٍذًفمسىً  دو مممٔلمذنمك .كحخر لماتنسًئ مي ماتَّذرلمنفمطر ؽمليإىٍ ـو

مذنمك , محىًذ محينىًنى ى ٍف متى , ماتزٍُّلًرمٍّ ًف متى , مرىاًإدو مٍذًف ًؽى ماتطذران مي ماتَّذ رمنفمطر ؽمًسٍسمى كحخر ل
كي ممٕ

,متىٍفمحىًذ محينىًنى ىممذلمذنمك . ًًزـو ٍ ًدمٍذًفمحىًذ محينىٍ سى ى,متىٍفمحىًذ ممى األكسطمنفمطر ؽمزى
مممٖ

 *دراسة رجال اإلسناد:

متلم أًتمغ رمنمندمذفمسسمًؽ.لذامسسنًدمر ً

مٗذفم سًرمذفمخ ًرماتند ن منكتَمق سمذفمنخرن مذفماتنطمبمذفمتذدمننًؼ.ممحمد بن إسحاق*
مَُكديفمي منأًذرماتخ زرافمكق ؿنم:كي مسن مسمدلمكخنس فمكنًئ .م,نًتمذذادادمسن مخنس فمكنًئ 

ًد ًنٌ ,مُُك ألماذفمس د, كاٍذفماٍتنى
مُْ ىَ,ك ىٍم ىَمٍذفم ىمٍممُّكات  م ,مُِ

م

                                           
 [.ُِٓٓرقـممّٔ/مٔان م]اتن  ـماتَّذ رمتمطذرمم-مُ
م[.َِِْرقـممْٕ/مْ]اآلمًدمكاتن ًن مالذفمحذ متًصـمم-مِ
 [.ِِٓٓرقـممّٔ/مٔ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-ّ
 [.ََُٕٗرقـممََْ/مٖ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-ْ
 [.ِٖٕٔرقـممّْٕ/مٔ]اتسنفماتَّذرلمتمنسًئ مم-ٓ
 [.ِْٕٔرقـممُْٕ/مٔ]اتسنفماتَّذرلمتمنسًئ مم-مٔ
 [.ٕٖٓٓكرقـممٖٔٓٓرقـممٕٕ/مٔ  ـماتَّذ رمتمطذران م]اتنم-مٕ
م[.َٔٔرقـممَِٔ/مُ]اتن  ـماألكسطمم-مٖ
ممممممممممم[.قػػًؿماتخط ػػبنمتػػـمحرميػػ م نمػػ ماتنمنػػد فماتػػذ فمَّػػًنكاميػػ مند نػػ ماتسػػالـمنػػفمحلم ػػًُرقػػـممُْ/مِ]:ػػًر  مذاػػدادمم-مٗ

ألسػذًبماتن :ن ػ مي ػلماي::مػتمَّ:ػًذ مذ:سػن :ل,مكاتكارد فمست  ًمحَّذػرمسػنًمكحتمػَمسسػنًدامكحقػدـمنك:ػًمننػل,مكت ػذ ما
م[.ُرقـممُْ/مِ]:ًر  مذادادمم.كح:ذ :لمذنفم ممؽمذلمنفمحلؿم:ر ن:ل

م[.ُِّٓرقـممَْٓ/مٓ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مَُ
 [.مِّْٓرقـمِّّ/مٕ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مُُ
م[.َُّْٓرقـممّْٖ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-مُِ
م.[ُّّْرقـممََْ]ات أًتمتم  م مصنمم-مُّ
 [.َُّْٓرقـممّٖٓ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-مُْ
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ًد ثكم ًؽم ذ:ًمًي ماتمى مِكقًؿمح  ًننمصدكؽمكتَّنلمت سمذم  .مُقًؿماٍذفمنً  فنماٍذفمًسٍسمى

متم مذفماتند ن ممد  لمتندممصم ح,مكنًتؾمتـم  ًتسلمكتـم  ريل.كم ديكؽ,مّقىًؿى ممْكقًؿمح  ًننممصى

ًتحمكسط.مٓكقًؿنمتـمح دمتلمسكلممد   فمننَّر ف. مصى كقًؿمنرةنمليكى
ممٔ

مٖ,مكقًؿمح  ًننمصدكؽمي ماتمد ث,.ٕنمندمذفمسسمًؽمحن رماتنمد  فمقًؿمإ ذ نكم

م ًمحيً: مأًلىن ليمَّىًفى ن نىًمحيً: منى ممفظًمتن:كن ًمكىاً  نفمحمسفماتن ًسمس ًقًمتأٍلىٍخذىًرمكىحىٍمسىن ـٍ كقًؿماذفممذًفنمكى
ميىم نىًًَّ رمًي مًركىا ى:لمنفمقذؿمحيكتىًئؾى قاماٍتنى م ىذتم يدىتسمتمَمات ُّ ىفىً ميىكى  ىنًمًسذامذى فماتسنًعمًي نىًم رك ًلميى يكى

مٗ ٍم:ىجمذركا :ل.

ًد ث.كم ممسفماتمى محمندنمليكى قىًؿى
كقًؿماذفماٍتنيذىًرؾ,مَُ

مصدكؽ.مُِكحذكمزرت ,مُُ

م : نلمحمدمنفمحلؿماتند ن مكالمسكقًؿمسف ًفمذفمت  ن نم ًتستماذفم سمًؽمذ  ًمكسذ  فمسن مكنً
مُّ أكؿمي لمإ ئً.

مُْخذرن مكسن ت.حمسفممد  لمنًمقًؿمحيًَّفمم,ذؿنملكمَّ  رمات:دت سم دانممندمذفممنحقًؿمكم

مُٓت سمذذاؾملكم   ؼ.منخرلحم:جمذلمي ماتفرائض,مكقًؿمنرةمحفمحمبمحنًممنقًؿماذفمن  فكم

                                           
 اتنر اماتسًذؽ.م-ُ
م[.َُٕٖرقـممُِٗ/مٕ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-ِ
 [.ُرقـممِِ/مِ]:ًر  مذادادمم-ّ
م[.َُّْٓرقـممّْٖ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-ْ
 [.ُٕٕٗرقـممَْٕ/مّ]ن زافماالت:داؿمم-ٓ
 [.ّٖرقـممٖٗصنم]سجاالتماذفمحذ مإ ذ مالذفماتند ن مم-ٔ
م[.َُٕٖرقـممُِٗ/مٕ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٕ
ماتنر اماتسًذؽ.م-مٖ
 [.َُّْٓرقـممّّٖ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٗ
م[.ٔٓرقـممُٔ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماتنركذممكغ ر مصنمم-َُ
 [.َُّْٓرقـممّّٖ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-ُُ
 [.َُٕٖرقـممُِٗ/مٕحذ ممً:ـم]ات رحمكات: د ؿمالذفمم-ُِ
م.اتسًذؽماتنر ام-ُّ
 .اتسًذؽماتنر ام-ُْ
 .اتسًذؽماتنر ام-ُٓ
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منمندمذفمتذدماجمذفمنن رنمسذاممدثمتنفمسنامننلمنفماتن ركي فمي كممسفماتمد ثمصدكؽ,مكم قىًؿى
ننًمح: منفمحنلم مدثمتفما مُتن  كت فمحمًد ثمذًطم .كا 

نمسن تمنمندمذفمسسنًت ؿ,م أكؿنمتنمندمذفمسسمًؽ,م نذا محفم َّكفمتلمحتؼممد ثم نفردمذ ً,مكم قىًؿى
مّكقًؿمسذرال ـماتمرذ نمًَّنكام ط نكفمتم لمذإ  منفمغ رم نسماتمد ث.مِالم إًرَّلمي  ًمحمد.

مي محكم مح د مي:إتمحمًد ثماذفمسسمًؽماتَّ  رميمـ مقد محفم أطامتم لمقًؿماذفمتدمن م :    منً مًد  ل
ذًت  ؼ,مكرذنًمحخط محكمكلـمَّنًم خطئمغ ر ,مكتـم :خمؼمي ماتركا  متنلمات أًتمكاالئن ,مكلكمالم

مْذ سمذل.

محذكمزرت نمقمتمت م َمذفمن  ف,مكذَّرتمتلماتم  ,ميأمتنمنمندمذفمسسمًؽمنن ـ؟ميأًؿنمًَّفمكم قىًؿى
ممٓحنس.م أ مسننًماتم  متذ دماجمذفمتنر,مكنًتؾمذف

قىٍدمذىاكم متىلي,مكى ً ماٍذًفمًإ ىًبو ٍ رنا,منىاىمًنٍدمى ًد ًثميىرىحىٍكامًصٍدقنً,مكىخى ماٍتمى محذكمزرت نمقىًدماٍخ:ىذىرى يمحىٍلؿي ٍذدىمقىًؿى متى َّىٍرتي
ًد ًث,مًسن م مًتٍممى متىٍ سى مذىًتؾى ملىذىا,ميىرىحىلمحىف  ًًتًؾمٍذًفمحىنىسو منى مقىٍكؿى ـى مًسٍذرىاًل  ًفمٍذفى مأًلىن ليما: نلمذًتأدر.اتر ٍمنى نىًمليكى

مٔ

َمتىلي.كم محفم يٍأ ى م يٍنًَّفي ًؽمتىٍ سى مًسٍسمى مح  ًننماذفي ماتنسًئ نمنمندمذفمسسمًؽمت سمذًتأكم.مٕقىًؿى ممٖقىًؿى

قدمكى  أىليمَّذًرماأٍلىًئن  مكح نكمكم ًجمًذًلمكى ًؽمً أى متـم  رحمًذنىًم يك بم:رؾمااًلٍمً: ى مىٍ ًلمقًؿماذفماتأ ـنماٍذفمًسٍسمى امتى
ًؼمنفم:دت سل. ن نىًم خى كىا ى مكىاً  ًذًٍتًمٍفًظمكىاٍت ىدىاتى ماتم ذ فملنًمرَّنًماترٍّ

مٗ

مَُقًؿماتذلذ نممسفماتمد ث,مصًتحماتمًؿمصدكؽ,مكنًمانفردمذلميف لمنًَّرة,ميشفمي ممفظلمإ ئً.كم

مُُقًؿمحذكممً:ـنمت سمتندممي ماتمد ثمذًتأكلم   ؼماتمد ثم َّ:بممد  ل.كم

                                           
م[.ُرقـممِٓ/مِ]:ًر  مذادادمم-ُ
 .اتسًذؽماتنر ام-ِ
م[.ُرقـمَّ/مِ]:ًر  مذادادمم-ّ
م[.ُٕٕٗرقـممْْٕ/مّ]ن زافماالت:داؿمم-مْ
 [.ُرقـممِّ/مِ]:ًر  مذادادمم-مٓ
 [.ّٕٓنم]:ًر  محذ مزرت ماتدنإأ مصم-مٔ
م[.ْٓٓ/مُ]تمؿماتمد ثمالذفمحذ ممً:ـمم-مٕ
 [.ُرقـممُٓ/مِ]:ًر  مذادادمم-مٖ
 [.ِّ] ال ماألي ًـمصنمم-ٗ
م[.ُْٖٕرقـممُٔٓ/مِ[مكم]اتًَّإؼمُٕٕٗرقـممْٕٓ/مّ]ن زافماالت:داؿمم-مَُ
م[.َُٕٖرقـممُْٗ/مٕ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُُ
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ننًم  :ذرمذ نً.قًؿماتدكم مُارقطن نمنمندمذفمسسمًؽمذفم سًرمتفمحذ ل,ميأًؿمالم م:جمذ نًمكا 

مّكقًؿم م َماتأطًفنم:رَّ:لمن: ندامكتـمحَّ:بمتنلممد  ًمقط.مِقًؿمنًتؾ؛مد ًؿمنفماتد ً م .كم

ن مكم منيمى محىف  نمحىٍإ ىدي ماٍتأىط ًفي مسىً  دو مًت م ىٍم ىَمٍذفي دى,مقىًؿى مدىاكي مٍذفي مىٍ نىًفي نمقًؿمسي نمقيٍمتي ,مقىًؿى مَّىذ ابه ًؽى مًسٍسمى مٍذفى دى
محىم مٍذفي ًًتؾي مًت منى نمقىًؿى ؟مقىًؿى ًم يٍدًر ؾى نمنى مًتكيلىٍ بو م,ميىأيٍمتي ًًتدو مخى مٍذفي مًت مكيلىٍ بي نمقىًؿى ؟مقىًؿى ًم يٍدًر ؾى نى ,كى منىسو

متيم ـيمٍذفي مًت مًلإىً نمقىًؿى ؟مقىًؿى ًم يٍدًر ؾى نمنى ًًتًؾمٍذًفمحىنىسو مًتنى ؟ميىأيٍمتي ًم يٍدًر ؾى نى مٍذًفمتيٍركىةىنمكى مًتً إىًـً نمقيٍمتي ٍركىةىم,مقىًؿى
متىًأ ىًتماتم لىم  َ: نىًمرىآلىًممى ,كى مً:ٍسًامًسًن فى مًذٍنتي مكىًل ى مى   مىٍتمتى دىخى ًفماٍنرىحىً: ميىًًطنى ى,مكى متى د ثى نممى .قىًؿى ؿ  مكى ى متىز 

ممْ

متذدماجمذفمحمندنميمد تمحذ مذمد ثماذفمسسكم م نَّرملإًـ,مت ملم ً ميًس: ذفمقىًؿى مًؽ,ميأًؿنمكنً
نمكتـم  مـ. مٓتم  ًمي ذنتمتل,محمسذلمقىًؿى

مٔكقًؿماتذلذ نملذامنردكد.محيذن ؿملذام  :ندمتمَم:َّذ بمر ؿمنفمحلؿمات مـ.

كقًؿماذفماتند ن مقمتمتسف ًفمًَّفماذفمسسمًؽم ًتسميًطن مذنتماتننذر؟ميأًؿمسف ًفماخذرن ماذفم
مٕكحنلمدخؿمتم  ً.مسسمًؽمحن ًممد :ل

ًًدؽهمًي مذتؾمذالمر ب.كم مصى نمليكى ماتذ لىًذ ٍّ قىًؿى
مٖ

مغيالـه.م مىَماٍنرىحىً:ًلمكىليكى متى ؿى مًذمي   ومتى ىم ليمدىخى مًلإىًـهمتىٍ سى نمات ًذممقىًؿى ًد ًن ٍّ ماٍتنى مٍذفى ًم   متى قىًؿى كى
مٗ

ماذفممذًفنمكلىذىامات ًذممقىًتىلمًلإىًـمٍذفمتيٍركىةمتىم ًد ث,قىًؿى ٍنسىًفمًي ماتمى مًنن ًم  رحمًذًلماإٍلً ممٍَُ سى

م

م
                                           

م.[ِِْرقـممٖٓ]سجاالتماتذرقًن متمدارقطن مصنمم-مُ
م[.َُٕٖرقـممُّٗ/مٕ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-ِ
ماتنر اماتسًذؽ.م-ّ
م[.ُٖٕٓرقـممِّ/مْ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-مْ
م[.ُٗ/مِ]:ًر  مذادادمم-مٓ
م[.ُٕٕٗرقـممُْٕ/مّ]ن زافماالت:داؿمم-مٔ
م[.َُٕٖرقـممُِٗ/مٕ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٕ
م[.مَُُٔرقـممْٓٗ/مٔتنذال م]س رمحتالـمام-مٖ
 [.َٗٓ/مٗ]:ًر  ماإلسالـمم-مٗ
م[.َُّْٓرقـممَّٖ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-َُ
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مي لم كقًؿماذفمم رنمكَّذذلمسم نًفمات: ن مك م َماتأطًفمككل بمذفمخًتدمي نًمكل بمكاتأطًفميأمدا
لإًـمذفمتركةمكنًتًَّمكحنًمسم نًفمات: ن ميمـم :ذ فمت مألممإ  م:َّمـمي لمكاتظًلرمحنلمألنرمغ رم

ممُحلؿمات رحمكات: د ؿ.اتمد ثمألفمسم نًفمت سمنفم

مِكقدما ًبماذفمس دماتنًسمتفماالن:أًداتمات: مك  تمالذفماسمًؽ.

ملًركفمذفمن ركؼنمًَّفمنمندمذفمسسمًؽمقدر ً.مّكقًؿمحذكمداكدنمقدرممن :زت . مْكقىًؿى

منمندمذفمتذدماجمذفمنن رنمًَّفمنمندمذفمسسمًؽم رنَمذًتأدر,مكًَّفمحذ دماتنًسمننل.كم مٓقىًؿى

م رمي ماتراذ  مكقًؿنمصدكؽمنإ كرمذًت:دت سمتفمات  فً مكاتن  كت فمكتفمإرمنن ـمكذَّر ماذفم
مٔكصفلمذذتؾمحمندمكاتدارقطن مكغ رلنً

مننفمحَّ رمنفمات:دت سمخصكصًنمتفمات  فً ممٖكذرلًفماتد فماتممذ نمٕقًؿمحذكمزرت ,كم

متَّنلمَّ  رمات:دت س.م أ قًؿماتذًمثنمنمندمذفماسمًؽم

 *الحكم عمى الحديث:

مًي مم ماٍخ:يًمؼى متىًٍَّف . سىفه ٍسنىًدي يممى مكىاً  ٍل, منىً ى مكىاٍذفي , مكىاتن سىًًئ ُّ كىا يمحىٍمنىدي, مرى مقًؿماذفمم رن اسنًد م   ؼ.
ٍرسىًًتًل. ٍصًمًلمكىاً  كى

ٍأذيكتى و.مٗ كتى همًز ىًدىةنمًنٍفمً أى ومنى مًذً م  ومقىًًدمى ومذىٍؿمًركىا ى:يليمنىٍكصي مَُقًؿماتصن ًن نملىذىامتىٍ سى

مُُقًؿماألتذًن من مأًمتمَمقكؿماذفمم رنمي م:مس نلمنظرمت ن ن ماذفمسسمًؽ.

م

                                           
 [.ُٓرقـممْٓ/مٗ]: ذ بمات: ذ بمم-مُ
 [.َِستَمُٖ/مُ]ت كفماأل رمم-مِ
م[.ُٕٕٗرقـممَْٕ/مّ]ن زافماالت:داؿمم-ّ
م[.ُرقـممُِ/مِ]:ًر  مذادادمم-ْ
م[.ُرقـممُِ/مِ]:ًر  مذادادمم-مٓ
م[.ُِٓرقـممُٓ]طذأًتماتندتس فمصنمم-مٔ
 [.ُٓرقـممُٖ]اتندتس فمصنمم-مٕ
 [.َٔرقـمْٕ]ات:ذ  فمألسنً ماتندتس فمصنمم-مٖ
 [.ُِْ/مِ]ذمكغماتنراـمنفمحدت ماألمًَّـمم-مٗ
م[.ُْٗ/مِ]سذؿماتسالـمم-مَُ
 [.ِٖٔٗرقـممُُِٖ/مٔ]سمسم ماألمًد ثماتصم م مكإ  منفميأ  ًمكيكائدلًمم-مُُ
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ليمحىمٍمكم ,مكىحىٍخرى ى مَّىٍكنيليمنيٍرسىالن نىٍ ؼو نماٍتنىٍمفيكظيمتىٍفمحىًذ محينىًنى ىمحىٍمماٍذًفمسىٍ ًؿمٍذًفممي ماٍتذىٍ  ىًأ ُّ ٍلمقىًؿى منىً ى نىديمكىاٍذفي
ًد ًثمحىًذ محينىًنى ىمتىٍفمسى ًم .ًنٍفممى  ًدمٍذًفمسىٍ ًدمٍذًفمتيذىًدىةىمنىٍكصيكالن

مُ

مًي ًل.كم م,مًذًذًٍَّرمحىًذ مسىً  دو منىٍكصيكالن ًكمى قىٍدمري محىٍمنىدينمكى نمقىًؿى ماٍتذىٍ  ىًأ ُّ قىًؿى
ممِ

مكتمَمكم م ن  ً, متندلـ متن نل مكقد مندتس, مسسمًؽ ماذف متَّف م أًت, مر ًتل مسسنًد مكلذا ماألتذًن ن قًؿ
اذفمت الفميأًؿنممد ن م  أكبمذفمتذدماجمذفماألإجمتفمحذ مم  ؼم س رمي ممفظل,مكقدمخًتفل

حنًن مذفمس ؿمذفممن ؼمحفمانرحةممنمت..ماتمد ث.منمك ,متـم ذَّرمي مسسنًد م)س  دمذفمس دمذفم
مّتذًدة(م,مي رسمل,مكلذاملكماتصم حمحكماألصح.

مصدكؽ مي ك مسسمًؽ, مذف منمند م أًتمغ ر مر ًتل مسسنًد مكلذا ممد ثمصم ح, مإ  بن مسفممكقًؿ
اتمد ث,متَّنلمنيدتٍّسمكقدمتن نل,متَّفمركمماتمد ثمنفمغ رمك لمتفمحذ محنًن ,مكاخ:مؼمتم لمي م
,مي كمن دكدمي مصاًرماتصمًذ ,م رسًتلمالم  رُّ ملذ ماألك لمتنلماتنرسؿ,مكا  رسًتل,مكحصحُّ كصملمكا 

م ـى,مكلكماتذممسن ً مكمٌنَّل. سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مْكتدمي مت دماتنذ مصى

م

م

م

م

م

م

م

م

م

                                           
 [.ُْٗ/مِسالـم]سذؿماتم-مُ
 [.مَُٖٓٔرقـممَّٕ/مُِ]ن ري ماتسنفمكاآل ًرمم-مِ
 [.ِٖٔٗرقـممُُِٖ/مٔ]سمسم ماألمًد ثماتصم م مكإ  منفميأ  ًمكيكائدلًمم-مّ
م[.ُِّٓٗرقـممْْٗ/مّٗ]مًإ  منسندمحمندمم-مْ
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(م مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)تى ىفى

ًد ًثماٍتً ٍ رىًةمكسيراق م فهم»)لػ(مًي ممى تى ىًمتي ًى ـيمداذ ً:لمكى ٍتمقىكاًئ رى ى ًف.«مكخى مُحىٍممديخى

م(ٗاتمد ثمرقـم)

نمنًـماتذخًرممرمقًؿماإلممم مًإ ىًبو ماٍذفي نلماجنمقىًؿى
ًًتؾوممِ منى ًفمٍذفي ٍذديماتر ٍمنى ,مكىحىٍخذىرىًن متى اتنيٍدًتً  ُّ

ممّ ماٍذفي كىليكى
ً ىنىً نم ى م ىأيكؿي ٍ إيـو م ي محىذىً يمحىٍخذىرى يمحىن ليمسىًناىمسيرىاقى ىمٍذفى ,محىف  ٍ إيـو ًًتًؾمٍذًفم ي ,ممحىًخ مسيرىاقى ىمٍذًفمنى ٍ شو مَّيف ًًرمقيرى ريسيؿي

مكىحىًذ مذىم م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مًي مرىسيكًؿماتم ًلمصى ٍفمقى:ىمىليمحىٍكمحىسىرى ي,ميىذىٍ نىنىًم ىٍ  ىميكفى مًنٍن ينىً,منى مكىاًمدو ,مًد ى ىمَّيؿٍّ ٍَّرو
م يم نىٍمفي مىٍ نىًمكى متى ـى مقىً  َ: ,ممى ـٍ مًنٍن ي ؿه مرى ي ,محىٍقذىؿى ًًتًسمقىٍكًن مذىًن منيٍدًتجو مًنٍفمنى ى مًي منىٍ ًمسو ًًتسه محىنىًم ى ,ميىأىًؿى ميكسه

م ىًمسيرىاقى ينم...مكي لنمًسذىامسىنًم م يًٍَّ ري ,مكىحىذيكمذىٍَّرو مالىم ىٍم:ىًفتي ,مكىليكى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مًقرىا ىةىمرىسيكًؿماتم ًلمصى ٍ تي
,مسىًخىتٍم ممْااًلٍتً:فىًتى ـٍ ٍت,ميىمى ٍر:ي ىًميىنى ى ى مزى ى ٍن ىً,م يـ  متى ٍرتي رى ٍَّذى:ىٍ ًف,ميىخى ماترُّ مذىمىاى:ًى  َ:  ىدىاميىرىًس مًي ماألىٍرًض,ممى

م ىدىٍ  ىً,:ىم مَفَممَّا اْسَتَوْت َقاِئَمًة، ِإَذا أِلََثِر َيَدْيَيا ُعثَاٌن َساِطٌع ِفي السََّماِء ِمْثُل الدَُّخانِ  َّىٍدم:يٍخًرجي ,ميىًٍس:ىٍأسىٍنتي
مٔ.... ًٓذًألىٍزالىـًم

 تخريج الحديث:

 :فردمذلماتذخًرممدكفمنسمـم.   

 *دراسة رجال اإلسناد: 

ممٕاتصمًذ .مسراق محخكماتندت  مم،ُجْعشُ  بن مالك بن *مالك

م

                                           
م[.ُّٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
ًًئإى .]ي:حماتذًرممالذفمم رمقًؿماذفمم رنمقىٍكتلنمقىًؿماذفمًإ ىًبمم-مِ ًد ثمتى منىٍكصيكؿمًذًشٍسنىًدممى م[.َِْ/مٕليكى

نميىػ ىم مًإػ ىًبو ماٍذػفي ,مقىػًؿى ػٍفمتيأىٍ ػؿو ,متى ػد  ىنىًماتم ٍ ػثي ,ممى مذيَّىٍ ػرو ػد  ىنىًم ىٍم ىػَمٍذػفي مقًؿماتذًمثنم أصدمقكؿماتذخًرمنممى ػٍركىةيمٍذػفي ًن متي ٍخذىرى
ًًئإى ىمرىً  ىم متى ذىٍ ًر,محىف  ٍن ىً.]صم حماتذخًرممماتزُّ م[.َّٓٗرقـممٖٓ/مٓاتم ليمتى

اتنػػدت  نمذ ػػـماتنػػ ـمكسػػَّكفماتػػداؿماتن نمػػ مكَّسػػرماتػػالـمكيػػ مآخرلػػًم ػػ ـ,ملػػذ ماتنسػػذ مستػػَمذنػػَمنػػدتج.م]األنسػػًبمم-مّ
 [.ََّٕرقـممُْٖ/مُِتمسن ًن م

ٍتنمحىٍممغًىصىتمًي ماأٍلىٍرًض.م]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مْ م[.ُْٔ/مِيىسىًخى
.]اتن ً ػػ ميػػ مغر ػػبماتمػػد ثمكاأل ػػم-مٓ َي مكاتن  ماألنػػري مىٍ  ىػػًمنَّ:يػػكبه ًًلًم  ػػً متى ماتًأػػدىاحمات :ًػػ مَّىًنىػػٍتمًيػػ ماٍت ى ـنمًلػػ ى /مِرماأٍلىٍزالى

م[.ُُّ
 [.مَّٔٗرقـممَٔ/مٓ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبمننًقبماألنصًرم,مذًبمل رةماتنذ مصمَماجمتم لمكسمـمكحصمًذلممم-مٔ
م[.ْْٕٔرقـممُٖٓات: ذ بمصنمم]:أر بم-مٕ
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مِكقًؿماذفمم رنمنأذكؿ.مُذَّر ماذفممذًفمي مات أًت,

مقًؿماتذًمثنمنأذكؿمَّنًمقًؿماذفمم ر.

م أًت.ماإلسنًدمر ًؿذًق م

م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

ًي ًلم ًن ف»)س(مكى كامات ى ًى يٍّري ماتمٍّم  .«مكى م نايمتيٍ نيكف,مكىًل ى ًل ى
مّ

 (ٓٔالحديث رقم )

ـيمممم ماٍتأىًًس د  ىًن  ممى , ٍذرو مزى مٍذًف  ً ماٍت ىالى مٍذفي ماًج ٍذدي متى د  ىنىً ممى م ىٍم ىَ, مٍذفي ٍ دي مزى د  ىنىً ممى محمندن ماإلنًـ قًؿ
نممْ قىًؿى

محىذىًمحينىًنى ىم سىًنٍ تي
ماأٍلىٍنصىممٓ مًنفى مىَمنىٍإ ىخى و متى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماًجمصى مرىسيكؿي رىجى نمخى م ىأيكؿي ـٍ ًلي مًتمى مًذ ضه ًرو

ماجًم نميىأيٍمنىًنم ىًمرىسيكؿى ًبم .مقىًؿى ماٍتًَّ:ًى ًًتفيكامحىٍلؿى كا,مكىخى فٍّري كامكىصى نٍّري ًًرممى ماأٍلىٍنصى نم م ىًمنىٍ إىرى ميىأىًؿى محىٍلؿى ,مًسف 
مكىم مىٍ ًل م َماجيمتى ماًجمصى مرىسيكؿي ميىأىًؿى كفى م ىٍ :ىًزري مكىاٍل تىكفى ًبم ى:ىسىٍركى ماٍتًَّ:ًى محىٍلؿى ًًتفيكا كامكىخى مكىاٍئ:ىًزري تيكا م:ىسىٍركى نم  م ـى سى

نميىأىًؿىم .مقىًؿى م ىٍن:ىً ميكفى مكىالى ف فيكفى ًبم ى:ىخى ماٍتًَّ:ًى محىٍلؿى ماًج,مًسف  نميىأيٍمنىًنم ىًمرىسيكؿى ًبم .مقىًؿى م َماجيمماٍتًَّ:ًى مصى اتن ًذ ُّ
ف فيكامكىاٍن:ىً ميكا نم ميى:ىخى م ـى سى مىٍ ًلمكى ممتى ًبم ىأيصُّكفى ماٍتًَّ:ًى محىٍلؿى ماًجمًسف  نميىأيٍمنىًنم ىًمرىسيكؿى ًبم .مقىًؿى ماٍتًَّ:ًى ًًتفيكامحىٍلؿى كىخى

مكىم ـٍ مًسذىًتىَّي كا مقيصُّ م  ن م ـى سى مكى مىٍ ًل متى م َماجي مصى ماتن ًذ ُّ ميىأىًؿى ن مقىًؿى . ـٍ مًسذىًتى ي كفى يٍّري مكى يكى ًن نى يـٍ متى ًى ـٍ ًن نىَّي متى ًى كا يٍّري كى
ًبم . ماٍتًَّ:ًى ًًتفيكامحىٍلؿى كىخى

مممٔ

 * تخريج الحديث:

مذمفظل,ممم مذفم م َمذل ماتطذران مي ماتَّذ رمنفمطر ؽمز د كاتذ  أ مي ماتإ بمنفمطر ؽممٕحخر ل
ٍذرمذلمذنمك . ٍذداجمٍذفماٍت ىالى مٍذفمزى مٖتى

                                           
م[.َّٕٓرقـممِّٖ/مٓ]ات أًتمالذفممذًفممم-مُ
م[.ْْٕٔرقـممُٖٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مِ
م[.ُّٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مّ
ملكنماتأًسـمذفمتذدماترمنفماتإًن .م-مْ
 لكماتصمًذ مات م ؿنمصدلمذفمت الفمذفمكلب,محذكمحنًن ماتذًلم .م-مٓ
 [.مِِِّٖرقـممُّٔ/مّٔندمحمندم]نسم-مٔ
 [.ِْٕٗرقـممِّٔ/مٖ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-مٕ
م[.ٕٖٗٓرقـممّٔٗ/مٖ]إ بماإل نًفمم-مٖ
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م* دراسة رجال اإلسناد:

ماتإًن م,محذمالقاسم*م ٍذدماتر ٍمنىًف ماتدنإأ منكتَمآؿمحذ مسف ًفمٍذفملكنماتأًسـمذفمتى ٍذدماتر ٍمنىًف كمتى
مربماألينىًكم.

ن دمٍذفمس دمنمنًتمسن ما ن: متإرةمكنًئ مي مخالي ملإًـمذفمتذدماتنمؾ.ممُ قًؿمنيمى
مِ

مقدماخ:مؼماتنًسمي ل,مينن ـمنفم   فل,مكنن ـمنفم ك أل.

كات  م ,مكزادنممٕسسمًؽماتمرذ .مكحذكمٔك  أكبمذفمإ ذ ,مٓكات:رنذم,مْكاتذخًرم,مّك ألماذفمن  فم,
ممٗكات   ن ,مكزادنمكي لمَّالـمالم  ر.مٖ َّ:بممد  ل,مكت سمذًتأكم.

ننًم نَّرمتنلمات  فً . مَُكقًؿمحذكممً:ـنممد ثمات أًتمتنلمنس:أ ـمالمذ سمذلمكا 

ممُُكقًؿمات كز ًن نمًَّفماتأًسـمخ ًراميً المننفمحدرؾمحرذ  فمر المنفماتن ً ر فمكاألنصًر.

ماٍذفممذىًفممكقىًؿىم قىًؿى منفمقذؿماٍتأىًًسـمكى ًمحىرىالىًمًسال  نى مٌ مذفم ًز دمحىتىًً  بمكى ٍنذىؿنمركلمتىنليمتى حىٍمندمذفممى
سمـماتن  الت. مىٍ ًلمكى ًبمرىسيكؿماجمصمَماجمتى ممُِ ركممتىفمحىٍصمى

محلؿمات نلي مركلمتى مذىٍدًر ًًّ متىًأ محىٍرذىً  فى محىنل م ٍزتـ مَّىًفى ًبمقًؿماذفممذًفن مًنن فم ىٍرًكممتىفمحىٍصمى مَّىًفى إ ًـ
ماتن  التمكى ىٍ ً: متىفمات ٍّأىًتمذًألإ ً ماتنأمكذًت. م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى رىسيكؿماجمصى

ممُّ

ٍنذىؿ محىٍمندمذفممى ًد ثمنقىًؿى منفمقذؿماٍتأىًًسـ.م,نينَّرماتمى نىًمحرلماٍتذالى مًسال 
مُْ

                                           
 [.ََْٖرقـممّْٖ/مِّ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مُ
م[.َّْٖرقـممُِّ/مٕ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مِ
 [.ِْٖ/مْركا  ماتدكرممم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مّ
 [.ُّٓٗرقـمُٖٗ/مٓ[.مك]سنفمات:رنذممّّٓرقـممَُٗاتَّذ رمتم:رنذممصنم]ات مؿمم-مْ
 [.ِّْٕرقـممُّٓ/مْ]سنفمات:رنذممم-مٓ
م[.ّٕٓ/مّ]اتن ري مكات:ًر  مم-مٔ
 [.ّٖٓرقـممِّْ/مٖ]: ذ بمات: ذ بمم-مٕ
م[.َُٓٓرقـمُِِ/مِ]ات أًتمتم  م مم-مٖ
م[.ُُّ/مٓ]ن ناماتزكائدمكننذاماتفكائدمم-مٗ
 [.ّٖٓرقـممِّْ/مٖذ بم]: ذ بمات: م-َُ
م[.ِٔٗرقـممِٖٔ]حمكاؿماتر ًؿمصنمم-ُُ
 [.ْٔٗٗرقـممُٗٓ/مِ]اتنان مي مات  فً مم-ُِ
 [.ٕٖٔرقـممُِِ/مِ]اتن ركم فمالذفممذًفمم-ُّ
 اتنر اماتسًذؽ.م-ُْ
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مُلؿمدنإؽ.حًسـمذفمتذدماترمنفمنفميأ ً مذرال ـمذفماتمص فنمًَّفماتأسقًؿمكم

نًن محذَمحسن تمحذًمتذدماجمحمندمذفممنذؿمذَّرممد  ًمتفماتأًسـماتإًن متفممنقًؿمحذكمذَّرماأل ـركم
م متنل م ركلمتمَمذفم ز د مكقًؿن مكمنؿمتمَماتأًسـ ميًنَّر  مكسمـ مىٍ ًل متى م َماتم لي مصى ماتن ًذ ٍّ تً  بمحتًف

مِالمنفمقذؿماتأًسـ.سذامك:َّمـمي  نًمكقًؿمنًمحرلمل

مْكقًؿماذفمم رنمصدكؽم اربمَّ  رام.مّكقًؿماتذلذ نمصدكؽ,

مٓكقًؿماتاالذ نمننَّرماتمد ث.

م. أ متَّ رةمنفمك ألمكنًَّن: ـمكات:دات ـقًؿماتذًمثنم

 *الحكم عمى الحديث:

ممٔر.سنًد ممسف,مقًؿمات   ن نمر ًؿمحمندمر ًؿماتصم حمخالماتأًسـ,مكلكم أ ,مكي لمَّالـمالم  س

مٗكقًؿمإ  بنمسسنًد مصم ح.مٖكاألتذًن ,مٕكمسنلماتمًيظمي ماتف:ح,

م

م
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
م[.ْٗٔرقـممُُّ/مٕ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُ
م[.ْٗٔرقـممُُّ/مٕ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مِ
 [.مُْٕٓرقـمُِٗ/مِ]اتًَّإؼمم-مّ
م[.َْٕٓرقـممَْٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مْ
 [.ّٖٓرقـممِّْ/مٖ]: ذ بمات: ذ بمم-مٓ
م[.ُُّ/مٓ]ن ناماتزكائدمكننذاماتفكائدمم-مٔ
 [.ّْٓ/مَُ]ي:حماتذًرممالذفمم رمم-مٕ
 [.ُُٔٗ/مِ[مكم]صم حمات ًناماتصا رمكز ًد:لمِْٗ/مّ]سمسم ماألمًد ثماتصم م مم-مٖ
 [.مِِِّٖرقـممُّٔ/مّٔ]مًإ  منسندمحمندمم-ٗم
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 المبحث الثاني: َباُب اْلَعْيِن َمَع اْلِجيمِ 

 

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

(نم)لػ(مًي ًلنم ن ً مًي ماتس الًسؿ»)تىً بى مرذُّؾمًنفمقىكـم يسىًقيكفمًستىَماٍت ى مُ«.تىً بى

 ( ٔٔالحديث رقم )

   , د  ىنىًمغيٍندىره ,ممى مذىإ ًرو مٍذفي ن دي د  ىنىًمنيمى قًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممى
د  ىنىًمإيٍ ذى ي,مِ مٍذًفممّمى ن ًد تىٍفمنيمى

م ن مقىًؿى , م ـى سى مكى مىٍ ًل متى م َماجي مصى ماتن ًذ ٍّ متىًف ٍنلي, متى ماتم لي مرىً  ى ٍ رىةى محىًذ مليرى متىٍف , م»ًز ىًدو متىً بى مقىٍكـو مًنٍف اتم لي
ن  ىمًي ماتس الىًسؿًم مات ى ميكفى  ْ«. ىٍدخي

 تخريج الحديث:

 :فردمذلماتذخًرممدكفمنسمـ.   

 دراسة رجال اإلسناد:

ممٓحرسؿ.مرذنًم ذتم أ ماتندن ماتمًرثمحذكمنكاللـمات نم مزياد بن محمدم*

مًٕمبمحذ ملر رة.كتأذلمحذكمداكدمذصمٔقًؿماتذًمثنمصرحماتذخًرممذسنًتلمنفمحذ ملر رة,

مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

م

                                           
م[.ُْٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 لكنمنمندمذفم  فر.م-مِ
ملكنمإ ذ مذفماتم ًج.م-مّ
م[.مََُّرقـممَٔ/ْ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبمات  ًد,مذًبماألسًرلمي ماتسالسؿ,مم-مْ
 [.ٖٖٖٓرقـممْٕٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٓ
 [.ِِِرقـممِٖ/مَُّذ رمتمذخًرمم]ات:ًر  ماتم-مٔ
 [.ِِّٓرقـممُِٗ/مِٓ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مٕ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

نمم ًد ثي ًنٍنليماٍتمى ٍذكة»كى مت سىٍتمتىليمصى مرذُّؾمًنٍفمإًبٍّ مِ«.ُتىً بى

 (ٕٔالحديث رقم )

متىً   ى ى,ممم د  ىنىًماٍذفي ,ممى مسىً  دو د  ىنىًمقي:ىٍ ذى يمٍذفي تىٍفمتيٍأذى ىممْ متيإ ًنى ى,تٍفمحىذًممّقًؿماإلنًـمحمندمرمنلماجنممى
متىٍ سىٍتمتىليما ماتإ ًبٍّ مًنفى ماجىمتى ىٍ  ىبي نم ًسف  م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماًجمصى مرىسيكؿي نمقىًؿى ,مقىًؿى ًًنرو ٍذكىةه .ٍذًفمتى مٓمصى

 تخريج الحديث:

ماتمًرث,ممم متًصـ,مٔحخر ل محذ  م  مَ,مٕكاذف ماألتراذ ,كامَُكاتخرائط ,مٗكاترك ًن ,مٖكحذك مُُذف
َّم ـمنفمطر ؽماذفمت    مذلممُٔكاتذ  أ ,مُٓكاتإ ًب,مُْك:نًـماتذ م ,مُّكاذفمإًل ف,مُِكاتطذران ,

مذنمك .

ٍفمحىًذ متيإ ًنى متفمتيٍأذى مٍذفم ًًرث,متى كحخر لماذفماتنذًرؾمنفمطر ؽمًرٍإًد فمٍذفمسىٍ دمتفمتىٍنركمٍذفماٍتمى
مُٕتىًًنرمنكقكيًن.

                                           
مًستىَمات ىكىل.ماتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ ٍذكىةنمحىٍممنىٍ ؿه  [.ُُ/مّصى
م[.ُْٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مِ
ملكنمتذداجمذفمت    .م-مّ
 ًيرم,ماتنصرم,مم مذفم جنف.لكنمحذكمتيإ ًنى ماتن م-مْ
 [.مُُّٕٕرقـممََٔ/مِٖ]نسندمحمندمم-مٓ
 [.َُٗٗرقـممٖٔٗ/مِ]نسندماتمًرثمم-مٔ
م[.ُٕٓرقـممَِٓ/مُ]اتسن مالذفمحذ متًصـمم-مٕ
 [.مُْٕٗرقـمِٖٖ/مّ]نسندمحذ م  مَماتنكصم مم-مٖ
 [.مِِٕرقـمُٕٓ/مُ]نسندماترك ًن مم-مٗ
 [.ّٕٓـمرقمِٗٔ/مِ]ات:الؿماتأمكبمتمخرائط مم-َُ
 [.مٖٔٔرقـمْْٓ/مِ]ن  ـماذفماألتراذ مم-ُُ
 [.ّٖٓرقـممَّٗ/مُٕ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-ُِ
 [.ُِّرقـمٖٕ]ات:رغ بمي مي ًئؿماألتنًؿمك كابمذتؾمالذفمإًل فمصنمم-ُّ
 [.ََُّرقـمُُٔ/مِ]يكائدم:نًـمم-ُْ
م[.ٕٔٓرقـممّّٔ/مُ]نسندماتإ ًبماتأ ًت مم-ُٓ
 [.ّٗٗرقـممُْٕ/مِ م]األسنً مكاتصفًتمتمذ  أم-ُٔ
 [.ّْٗرقـممُُٖ/مُ]اتزلدمكاترقًئؽمالذفماتنذًرؾمم-ُٕ
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 دراسة رجال اإلسناد:

ملم أًتمنًمتداماذفمت    .ر ًت

مُحذكمتذدماترمنفماتم رن ,مقً  منصر.منًتمسن محرذامكسذ  فمكنًئ .معبد اهلل بن لييعة:*

د  ن مذلمكاجماتصًدؽماتذًرمتىذدماجمذفمتىً   ى . مِقًؿماذفمكلبمتفممد ثنممى

نمًي نىًمريم قىًؿى ًتحنماذفمتىً   ى مً أى مكىريامًذًل.مكى محىٍمندمذفمصى قامًي  ىًم:ىٍخًم طمكقىًؿى ًًد ثمكىكى متىنليمنفماأٍلىمى ًكمى
 ٍطرىحمذىًتؾمات: ٍخًم ط.

مْكقًؿمح  ًننمًَّفماذفمت    مصم حماتَّ:ًبمطالذًمتم مـ.مّ

:أًنل. ًد ثمكَّ ر:لمكا  مًذنٍصرم إذلماٍذفمتىً   ى مًي م ذطماتمى كسئؿمتنلمنرةنميم فممٓكقًؿمحىٍمندنمنفمَّىًفى
ًد  لممٔحنر , .كقىًؿنمنىًممى ليمًذذىٍ ضو مًذًلمك يأىك ممذىٍ  ي محىٍت:ىًذري مَّىً  رنامًنن ًمحىٍَّ:يبي نٍّ مألىٍَّ:يبي ًذمي   و,مكاً 

مٕ

مام:رقتمَّ:ذلم ـ  م يدىتسمتىفمات ُّ ىفىً مقذؿمام:راؽمَّ:ذلم  تَّنلمَّىًفى ًتمًن,مكى مإى خًمصى كقًؿماذفممذًفنمَّىًفى
ًنًئى مقذؿمنىك:لمًذ ىٍرذىامًسًن فمكىم مًسفمسىنًعمنفمسنامًنٍنليمقذؿمام:راؽمًي مسن مسذ  فمكى ًذنىًم ىأيكتيكفى محىٍصمى َّىًفى

مًذإىٍ  . ًم حمكىنفمسنامًنٍنليمذ دمام:راؽمَّ:ذلميسنًتلمتىٍ سى مَّٖ:ذلمن ؿمات ذًدت ميسنًت ـمصى

مح  ًننمقدمسذرتمحخذًرماذفمتىً   ى منفمًركىا ى ماٍتني:ىأىدٍّن فمكاتن: خر فمتىنليميىرىحىٍ تمات: خٍم ًم طمًي مًركىا ى مكقىًؿى
محصؿمتىليمنفمًركىا ى ماٍتني:ىأىدٍّن فمَّ  را,ميىرى ى تمًستىَماالٍتً:ذىًرميرح :لمَّىًفىم نىًمالى كدا,مكى ر فمتىنليمنىٍك ي ماٍتني:ى ىخٍّ

ماتنك كتًتمًذًل. ماذفمتىً   ى مً أىًتميًت:زقتمً:ٍمؾى ـٍ مٗ يدىتسمتىفمحىقكاـم  فً متىفمحىقكاـمرىآلي

مًَُفنمنًمرح تمحمفظمنفماذفمت    مذ دملإ ـ,مكنًمغًبمتلمَّ:ًب.كقًؿم م َمذفممس

مُكقًؿماتمًَّـنمتـم أصدماذفمت    ماتَّذبمكتَّفمام:رقتمَّ:ذلميمدثمنفممفظلمي خط مي ل.

                                           
 [.ُْٗرقـممَٖ]ات  فً ماتصا رمتمذخًرممصنمم-مُ
م[.ِّٗ/مٓ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مِ
 [.ِٓٔرقـممُِٓ]:ًر  محسنً مات أًتمصنمم-مّ
م[.َّْٓرقـممْٕٕ/مِ]ن زافماالت:داؿمم-مْ
 [.ِٔٓرقـممِْٔحمندمصنم]سجاالتمحذ مداكدمتإلنًـمم-مٓ
 [.َٕرقـممْٓ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماتنركذممكغ ر مصنمم-مٔ
م[.ُّّٓرقـممّْٗ/مُٓ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مٕ
 [.ّٖٓرقـممُُ/مِ]اتن ركم فمالذفممذًفمم-مٖ
 اتنر اماتسًذؽ.م-مٗ
م[.ِٖٔرقـممُْٖ/مٓ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-َُ
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ممِكقًؿماذفمإًل فنمتذدماجمذفمت    مت سمذإ  .

مًذإىٍ  ممّنمسنًعماتأدنً مكاآلخر فمننلمسكا .اذفمن  فكقًؿم مْ:ا رمحىكمتـم :ىاى  ر.كقًؿمنرةنمتىٍ سى

نمقًؿمت محلؿمنصرنمنًمام:رؽمالذفمت    مَّ:ًبمقط,مكنًمزاؿماذفمكلبم َّ:بمتنلمم:َمح  ًنمكقًؿم
مٔكقًؿمحذكمزرت نمتـم:م:رؽمَّ:ذل,مكتَّفمًَّفمردم ماتمفظ.مٓنًت,

مٕكقًؿم م َمذفمذَّ رنمام:رؽمننزؿماذفمت    مكَّ:ذلمسن مسذ  فمكنًئ .

مٖرمذلمقذؿماالم:راؽمكذ د .كقًؿماذفمحذ منر ـنمنًمحق

ماتنذًرؾمم ماذف مذتؾمن ؿ مقذؿ مينفمَّ:بمتنل مام:رقتمَّ:ذل, مت     ماجمذف متذد مذفمتم ن كقًؿمتنرك
مٗكتذداجمذفم ز دماتنأرئمحصحمنفماتذ فمَّ:ذكامذ دمنًمام:رقتماتَّ:ب,مكلكم   ؼماتمد ث.

مَُسنًتلمحصح.كقًؿماتفالسنمنفمَّ:بمتنلمقذؿمام:راق ًمن ؿماذفماتنذًرؾمكاتنأرئمي

نىم مسىنىًعىماٍذًفماٍتنيذىًرىًؾمكى ًد ًثماٍذًفمتىً   ى ىمًسال  مسىًنٍ :يليمًنٍفممى ًمحىٍت:ىدُّمًذإىٍ  و نمنى منىٍ ًدمٍّ ماٍذفى ٍمكىً .كقىًؿى
مُُ

مُِكقًؿماتدارقطن نمم  :ذرمذنًم ركممتنلمات ذًدت ماذفماتنذًرؾ,مكاتنأرئ,مكاذفمكلب.

تفماذفمت    مسنًعماتأدنً مننل؟ميأًؿنمآخر مكحكتلمسكا مسالمحفمكقًؿماذفمحذ ممً:ـنمسئؿمحذكمزرت م
مُّاذفماتنذًرؾمكاذفمكلبمًَّنًم ::ذ ًفمحصكتلمي َّ:ذًفمننل.

                                                                                                                                
م[.ُّّرقـممُّٓجاالتماتس زممتممًَّـمصنم]سم-ُ
م[.ِّّرقـممُُٖ]:ًر  محسنً مات  فً مكاتَّذاذ فمصنمم-مِ
 [.َِٓرقـممّّٗ]سجاالتماذفمات ن دمصنمم-مّ
 [.ِّْرقـممَُٖ]نفمَّالـمحذ مزَّر ًم م َمذفمن  فمي ماتر ًؿمصنمم-مْ
 [.ْٗٗرقـممّّٗ]سجاالتماذفمات ن دمصنمم-مٓ
 [.ّْٔ/مِحذكمزرت ماترازممك  كد مم-ترازممي مح كذ:لمتمَمحسئم ماتذرذت م]ات  فً مألذ مزرت مامم-ٔ
م[.ُْٗرقـممَٖ]ات  فً ماتصا رمتمذخًرممصنمم-مٕ
م[.ِٖٔرقـممُْٔ/مٓ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٖ
م[.ِٖٔرقـممُْٕ/مٓ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٗ
م[.َّْٓرقـممْٕٕ/مِ]ن زافماالت:داؿمم-مَُ
 [.ٕٖٔرقـممِّٗ/مِات  فً ماتَّذ رمتم أ م م]م-ُُ
م[.ُّٗرقـممَُٔ/مِ]ات  فً مكاتن:ركَّكفمتمدارقطن مم-ُِ
م[.ِٖٔرقـممُْٕ/مٓ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-ُّ
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مَّىاىٍ ًرمم ماٍذًفمتىً   ى ىنمًسنٍّ متىٍستي ًد ثى ممى محىٍَّ:يبي ,مكىرىآًن مالى مكىٍلبو ماٍذفي مًت ى نمقىًؿى مًخدىاشو مٍذفي ًًتدي مخى ًي ماٍذًفمكقىًؿى
 ىميىًٍَّ:يٍذ ىً.تىً   ىم

مُ

كقًؿماذفمحذ ممً:ـنمقمتمألذ نمسذامًَّفمنفم ركلمتفماذفمت    من ؿماذفماتنذًرؾمكاذفمكلبم م:جم
مِذل؟مقًؿنمال.

ًبمًسذىام:ىفىر دىمًذًركىا ى:ل. ًد  ىليمًي ملىذىاماٍتًَّ:ًى ممى رٍّجي مًنن ٍفمحيخى متىً   ى ىمتىٍ سى ماذفمخز ن نماٍذفي مّكقىًؿى

م ٍم:ىجمًذًل.كقًؿماذفمتنًرمات مْإ  دنماٍذفمتىً   ى مالى

مٓكقًؿماتمن دم,متفم م َمذفمس  د,محنلمًَّفمالم را مإ ئً.

مٔمكقًؿمات كز ًن نماذفمت    مالم كقؼمتمَممد  لمكالم نذا محفم م:جمذلمكالم ا:رمذركا :ل.

مٕمَّ  را.كقًؿمتذدماترمنفمذفمن دممكق ؿمتلمنمنؿمتفماذفمت    مقًؿنمال,مالم:منؿمتنلمقم المكال

مٖكقًؿماذفماتنذًرؾمحنلمسنامر الم ذَّرماذفمت    ميأًؿنم:دارابماذفمت    ,م  ن مقدمظ رتمتكر:ل.

مٗكقًؿمحذكممً:ـمكحذكمزرت نم   ؼمحنر من طرب,م َّ:بممد  لمتمَماالت:ذًر.

مَُكقًؿماتنسًئ نم   ؼ,مكقًؿنمنًمحخر تمنفممد  لمإ ئًمقٌط,مسالممد  ًمكامدا.

مًي مًركىا ىً:ًلمكقًؿماذفمس دنمَّىم ًالن ممى ًؿمحىٍنًرً محىٍمسىفي نىٍفمسىًناىمًنٍنليمًي محىك  ,مكى مَّىً  ره ًد ثه ً  فنً,مكىًتٍندى يممى م ى ًفى
محىٍنًر ًم ؿي ٍؿمحىك  م ىزى ـٍ تى م ىٍخ:ىًمٍط,مكى ـٍ محىن ليمتى كفى ميى ىٍذَّيري مًنٍصرى مًنٍنليمًذآًخًرً ,مكىحىن ًمحىٍلؿي تىًٍَّفمكىآًخري يمكىامًممًنن ٍفمسىًناى دنا,مكى

                                           
م[.ٕٖٔرقـممِّٗ/مِ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-مُ
م[.ِٖٔرقـممُْٕ/مٓ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مِ
 [.ٕٓ/مُ]صم حماذفمخز ن مم-مّ
 [.ٓٓ]تمؿماألمًد ثمي مصم حمنسمـمصنمم-مْ
م[.ُْٗرقـممَٖ]ات  فً ماتصا رمتمذخًرممصنمم-مٓ
 [.ِْٕرقـممِٔٔ]حمكاؿماتر ًؿمصنمم-مٔ
م[.ِٖٔرقـممُْٔ/مٓ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٕ
م[.ِٖٔرقـممُْٔ/مٓ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٖ
 [.ِٖٔرقـممُْٕ/مٓمً:ـمم]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ م-مٗ
 [.ِِٖ/مُ]:ًر  ماذفم كنسماتنصرممم-َُ
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م ن ميىأىًؿى , مًي مذىًتؾى متىلي ميىًأ ؿى مىٍ ًل, متى ميى ىٍسَّيتي ًد ً ًل ممى مًنٍف متىٍ سى منىً مىٍ ًل متى م يٍأرىحي م»َّىًفى م ىً  ئيكفى ً مًسن نى مذىٍنًذ , نىً كى
ًد  ًم مًنٍفممى محىن ليمتىٍ سى ىٍخذىٍر:ي يـٍ تىٍكمسى ىتيكًن مألى ,مكى م ىٍأرى يكنىليمكى ىأيكنيكفى بو مُ«. ًذًَّ:ًى

مِكقًؿماتذلذ نمات نؿمتمَم:   ؼممد  ل.

منفم محتدؿ متنل مكلب مكاذف ماتنذًرؾ ماذف مكركا   مَّ:ذل, مام:راؽ مذ د مخمط مصدكؽ مم رن ماذف كقًؿ
مّغ رلنً.

 اذفمت    م   ؼمسالمنًمركا متنلماذفماتنذًرؾمكاذفمكلبمكتذدماجمذفم ز دماتنأرئ.قال الباحث: 

 الحكم عمى الحديث:

م م   ؼمكاتمد ثممسفمذن نكعمطرقلمذسذبنقًؿماتذًمثنمسسنًد

كسنًعمات ذًدت مننلمصم حمتندمذ ضممْتندماترك ًن متذداجمذفمكلب,ماذفمت    محكالننماتراكممتف
ماتنأًد.

ًم ح. مٓقًؿماذفممذًفنمًسفمسىنًعمنفمسنامًنٍنليمقذؿمام:راؽمَّ:ذلمن ؿمات ذًدت ميسنًت ـمصى

اذفماتنذًرؾمي ماتزلدمتفمرإد فمذفمس دمتفمتنركمذفماتمًرثمم ًن ًننمتـم نفردماذفمت    مذلميأدمركا 
ماتن ًيرممتفمتأذ مذفمتًنرمنكقكيًن,مكرإد فمي لم  ؼ.متيإ ًنى محىًذ تفم

م قىًًئًؽ.مذرإد فقًؿمحمندنمتىٍ سى ًًد ًثماتر  مًي محىمى ممٔذىٍ سه منرةنمتىٍ سى قىًؿى ,مكى مًذإىٍ  و نمتىٍ سى منىً  فو م ىٍم ىَمٍذفى كقىًؿى
ًًنؿًممًنفٍم ماٍتنىمى ًًؿ ًد  ل,مكىركلمتىفمكممٕ,ً نى منىاىم  فلمًنن فم ٍَّ:بممى ماذفمتدمنمليكى قًؿماذفممذًفنمقىًؿى

ًد ث. ًًتحماٍتمى كمحىن ليمصى مًي ًلنمحىٍر ي ٍنذىؿمحىن ليمقىًؿى حىٍمنىدمٍذفممى
ممٖ

مقًؿماتذًمثنممد  نًمي ماترقًئؽمي أكمممد ثماذفمت    .

م
                                           

 [.ُٔٓ/مٕ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مُ
 [.ِّْٗرقـمَٗٓ/مُ]اتًَّإؼمم-مِ
 [.ّّٔٓرقـممُّٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مّ
 [.ِِٕرقـمُٕٓ/مُ]نسندماترك ًن مم-مْ
 [.ُُ/مِ]اتن ركم فمالذفممذًفمم-مٓ
 [.َٗٓقـمرممٔٔ/مِ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-مٔ
 [.َٗٓرقـممٔٔ/مِ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-مٕ
 [.ّْٓرقـممَّّ/مُ]اتن ركم فمالذفممذًفمم-مٖ
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مُ  فلمإ خنًمي مي:ًك لمأل ؿماذفمت    .كسند ممسف,مكم قًؿماتسخًكمن

مّكقًؿممس فمسم ـمحسدمنمسسنًد م   ؼ.مِقًؿمإ  بنممسفمتا ر ,كم

. محىذكممً:ـنمسننًملكمنكقكؼه ممْقىًؿى

قًؿماتذًمثنم ن اماتنمد  فمركك منريكتًن,منفمطر ؽماذفمت    م,مكركا منكقكيًنميأطماذفماتنذًرؾمذسندم
مآخر,مَّنًمسذؽمي مات:خر ج.

مالمحتمـم رك لمغ رماذفمتىً   ى مقىًؿىم ًد ثي اذفمتدمنمكىلىذىاماٍتمى
مٔ.ٓ

م

نم ري ماآٍلخى ًد ثي مرذَُّّـمًنٍفمستٍَّّيـمكقينيكًطَّـ»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم]لػ[مكىاٍتمى مٖ«.ٕتىً بى

 (ٖٔالحديث رقم )

محىذيكمتذ  قىًؿى دماٍتأىًًسـمذفمسىالـمتـمح د مذسند متَّفمقًؿماتز م  مي م:خر جمحمًد ثماتَّإًؼنمغىًر ب.مكى
ن دمذفمتىٍنركم ري ليمتىفم منى متىفمنيمى ًد ثنم ٍركىلمتىفمتذدماٍت ىًز زمذفمتذدماجمذفمحذ مسى ًي مغىًر بماتمى

.) ـٍ ًذىٍ:ليمس  ًَّي سيٍرتى محى ى مكى ـٍ قينيكًطَّي مكى ـٍ نم)ت بمرذَّيـمنفمًستٍَّّي م ـمحىنلمقىًؿى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى مٗاتن ًذ مصى

مًي مقً متذ دن محىذيك قىًؿى مكى مي لن ماتسًذؽمي مغر بماتمد ثماتنطذكعمكاتنك كد ماتَّالـ مح د متـ ماتذًمثن ؿ
كىا يم مكىرى ـٍ ًذى:لمس  ًَّي سيٍرتى مس ى مكى ـٍ قينيكًطَّي مًذَّىٍسرماأٍلتؼمكى ـٍ ـنمت بمرذَّيـمنفمًستٍَّّي مىٍ ًلماتس الى ًد ثماتن ًذ متى مذ ضممى

                                           
 [.َِٔ]اتنأًصدماتمسن مصنمم-مُ
 [.مُُّٕٕرقـممََٔ/مِٖ]مًإ  منسندمحمندمم-مِ
م[.ُْٕٗرقـمِٖٖ/مّ]انظرنم:مأ ألمك:خر  لمتنسندمحذ م  مَماتنكصم مم-مّ
م[.َُٗ/مٓمً:ـمم]تمؿماتمد ثمالذفمحذ م-مْ
ػػًًنرومم-مٓ متى ٍأذىػػ ىمٍذػػفى ػػًنى ىمتػػفمتي ػػٍفمحىذًػػ متيإ  ػػًًرًث,متى ماٍتمى كمٍذػػفي ٍنػػري متػػفمتى ػػٍ دو مسى مٍذػػفي مقػػًؿماتذًمػػثنمذػػؿمركا مغ ػػر مكلػػـنمًرٍإػػًد في

ػًفماأٍلىمّْٗرقـممُُٖ/مُنكقكيًنمَّنًمتندماذفماتنذًرؾ.م]اتزلدمكاترقًئؽمالذفماتنذًرؾم ,متى ػٍفمسيػٍف ىًفى ًَّ اه,متى ػٍفم[مككى ػًش,متى ٍتنى
مَّنػًمتنػدمحذػ من ػ ـماألصػذ ًن .م]م:ػًر  مح ػم ـى سى مىٍ ػًلمكى ػم َماجيمتى ماتم ػًلمصى ٍ ػرىةىمتػفمرىسيػكؿي ػٍفمحىذًػ مليرى ,متى ػًًتحو /مِصػذ ًفمحىًذ مصى

م[.ِٗٗرقـممَّ
م[.ِّْ/مٓ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مٔ
ًمنػػفمإػػد مم-مٕ ًفمحىمػػدلنى ٍ نىػػً يمقىػػكالى ًيػػ منى ]غر ػػبماتمػػد ثممحىٍصػػكىا:َّيـمكىاتػػدُّتىً .ةمقنػػكطَّـمكىات  ػػًًن منػػفمريػػامقػػًؿماذػػفمات ػػكزمنمكى

 [.ّٔ/مُالذفمات كزمم
م[.ُْٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٖ
م[.َُّٖرقـممُٕٓ/مّ]:خر جمحمًد ثماتَّإًؼمم-مٗ
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.ماٍتنيمد  فنمنفمحزٌتَّيـ.مكحصؿماأٍلىم ـٍ قينيكًطَّي م  سَّـمكى منفمإد ة محىرىادى نمكىحرىا يماٍتنىٍمفيكظميىَّى ىن لي مقىًؿى ماتإد ة. زىؿن
مًذَّىٍسرماأٍلتؼميىًشنٍّ محمسذ ًنمنفمحتَّـ. ـٍ ماٍتنىٍمفيكظمقىٍكتلنمنفمًستٍَّّي يىًشفمَّىًفى

مُ

مٓكاذفمات كزم.مْكاتخطًذ ,مّكاتزنخإرم,مَِّذتؾمحكرد نماتذاكم,

م

مقًؿماذفماأل  رمرمن ًي ًل م ىٍذمىَمسال مات ىٍ ب»لماجنم)لػ(مكى ـى مآدى ماٍذًف م«مَّيؿُّ ًي مًركىا ى و ماتٌذنبًم»كى «مسال متىٍ بى
ماتد كاب. مًنفى مات ىس بي ٍمبمًتٍندىمات ى يز,مكىليكى مات ًذممًي محٍسفؿماتصُّ ـي ات ىٍ بمًذًتسَُّّيكًفنمات ىٍظ

مٔ

 (ٗٔالحديث رقم )

نىًًد,قًؿماإلنًـمنسمـمرمنلماجنممىممممم ,متىٍفمحىًذ ماتزٍّ د  ىنىًماٍتنيًا رىةيم ىٍ ًن ماٍتًمزىاًن   ,ممى مسىً  دو د  ىنىًمقي:ىٍ ذى يمٍذفي
مٕ

ًفماأٍلىٍترىًج, تى
نممٖ ,مقىًؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماًجمصى مرىسيكؿى ٍ رىةى,محىف  ٍفمحىًذ مليرى ,مًسال م»تى م ىٍ َّيميليمات:ُّرىابي ـى ماٍذًفمآدى مَّيؿُّ

ًي ًلم يرىَّ بيم ًمؽىمكى ماتذ نىًبمًنٍنلي,مخي مٗ«تىٍ بى

 تخريج الحديث:

ماتم ليمممم ٍ رىةىمرىً  ى ٍفمحىًذ مليرى ,متى ًًتحو ٍفمحىًذ مصى حخر لماتذخًرممنفمطر ؽمحىذ مني ىًًك ى ,متىًفماألىٍتنىًش,متى
سىم ـمنطكالن. مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ٍنلي,متفماتنذ مصى مَُتى

ٍ رىةىمذنمك .مُُذخًرممنطكالن.كنسمـمنفمطر ؽمات مٍذًفمنينىذٍّلو,متفمحىذ مليرى كنفمطر ؽمنىٍ نىر,متىٍفملىن ًـً
مُِ

 
                                           

 [.ِٗٔ/مِ]غر بماتمد ثمتمأًسـمذفمسالـمم-مُ
 [.ّٓٔ/مُْ]إرحماتسن متمذاكممم-مِ
 [.ّٕ/مْإًؼمتفممأًئؽمغكانضمات:نز ؿم]اتَّم-مّ
 [.َِٔ/مّ]غر بماتمد ثمتمخطًذ مم-مْ
 [.ّٔ/مُ]غر بماتمد ثمالذفمات كزممم-مٓ
م[.ُْٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٔ
 لكنمتذدماجمذفمذَّكافماتأرإ .م-مٕ
 لكنمتذدماترمنفمذفملرنز.م-مٖ
م[.ِٓٓٗرقـممُِِٕ/مْ: ف,م]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتف:ف,مذًبمنًمذ فماتنفخم-مٗ
م نف مي ماتصكرمي: :كفمحيكا ًنم{]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبمات:فس ر,مذًبمم-َُ  [.ّْٓٗرقـممُٓٔ/مٔ} ـك
م[.ِٓٓٗرقـممَِِٕ/مْ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتف:ف,مذًبمنًمذ فماتنفخ: ف,مم-ُُ
م[.ِٓٓٗرقـممُِِٕ/مْ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتف:ف,مذًبمنًمذ فماتنفخ: ف,مم-ُِ
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 دراسة رجال اإلسناد:

مُقص ,م:كي م.متأذلماتندن ماتمزان ممزاـمذفمخًتدمذفماجمتذدمذفمالرحمن عبد بن المغيرةم*

مٓصًتح,مر ؿنمحذكمداكدمكقًؿمْغرائب.متلم أ مكقًؿماذفمم رنمّكاتذلذ مِك ألماتدارقطن ,

قىًؿ مٔ.ذلمذ سمالنمآخرمنك امًي مكى

ًمقىًؿىم َّىًفىممنٍ دممذفمتىنليمممدثمذىٍ سمًذلًممحرلمحمندنمنى نىًد.محذ متىفمَّ:ًبمًتٍند مكى مٕاتزٍّ

مٗاتمد ث.م   ؼمكقًؿمح  ًننمًٖذإىٍ  ,متىٍ سىممكقًؿماذفمن  فنم

قىًؿ مَُ.ذًتأكممت سنماتن سىًئ مكى

مقًؿماتذًمثنمصدكؽ.

م. أًتماإلسنًدمر ًؿق مذً

م

م

م

م

                                           
 [.ْٖٓٔرقـممّْٓات: ذ بمصنمم]:أر بم-مُ
 [.ُُِ/مُ]سنفماتدارقطن مم-مِ
 [.ٔٗٓٓرقـممِٕٖ/مِ]اتًَّإؼمم-مّ
 [.ْٖٓٔرقـممّْٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مْ
 [.ُّٕٔرقـممّٖٗ/مِٖ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مٓ
 [.ُّٕٔرقـممّٖٗ/مِٖ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مٔ
 [.ّّٓٔرقـممَُٓ/مِندمركا  ماذنلمتذدماجم]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمم-مٕ
 [.ِٖٗرقـممَِِ/مّركا  ماتدكرممم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مٖ
 [.ُٕ/مُركا  ماذفمنمرزمم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مٗ
 [.ُّٕٔرقـممّٖٗ/مِٖ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-َُ
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) مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)تىً جى

مكات  جُّم»)لػ(مًي ًلم مات ىجُّ جٍّ ماٍتمى ؿي ات ىٌجنمريايماتص كتمذًتٌ:ٍمًذ ً .«محٍي ى
مُ

 ( ٘ٔالحديث رقم )

ن ديمذٍمممم د  ىنىًمنيمى ً ,ممى ماٍت ىالى ن ديمٍذفي د  ىنىًمنيمى ,متىٍفمقًؿماإلنًـماتدارن مرمنلماجنممى مٍذًفمحىًذ مييدىٍ ؾو ًًت ؿى مًسٍسنى في
مقىًؿىم محىًذ مذىٍَّرو متىٍف , م ىٍرذيكعو مٍذًف ًف ماتر ٍمنى متىٍذًد متىٍف ٍنَّىًدًر, ماٍتني مٍذًف ن ًد منيمى متىٍف , متيٍ نىًفى مٍذًف ًًؾ م  مات   مسيًئؿى ن

؟مقىًؿىم ؿي محىٍي ى جٍّ ماٍتمى نمحىمُّ م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى مكىات  جُّمنم»رىسيكؿي اٍت ىجُّ
مّ«.ِ

 تخريج الحديث:

مات:رنذم,ممم مْحخر ل منً  ,م م  مَ,مٕكاتذزار,مٔكاتفًَّ  ,مٓكاذف مخز ن ,مٖكحذك مَُكاتمًَّـ,مٗكاذف
منفمطر ؽماذفمحذ ميد ؾمذلمذنمك .ممُِكإ بماال نًف,مُُي ماتَّذرل,

,متىٍفمنفمطر ؽماٍذًفمحىًذ ممُٓكات  ً ,مُْكاتذ  أ ,مُّكحخر لماتطمًكم, ًًؾمٍذًفمتيٍ نىًفى م  ,متىًفمات   ييدىٍ ؾو
ٍفمحىذًم ,متى ًفمٍذًفم ىٍرذيكعو ٍذًدماتر ٍمنى ٍنَّىًدًر,متىٍفمسىً  ًدمٍذًفمتى ن ًدمٍذًفماٍتني ,منريكتًنمنيمى ٍفمحىًذ مذىٍَّرو م. ًل,متى

 دراسة رجال اإلسناد:

مكات مًؾمذفمت نًف.مييدىٍ ؾر ًتلم أًتمنًمتداماذفمحذ مم
                                           

م[.ُْٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
نمسى الفمدًمم-مِ ًًم .]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمات  جُّ ًً مات ٍدممكىاأٍلى ى  [.َِٕ/مُنى
م[.ُّٖٖرقـممَُُّ/مِ]سنفماتدارن مم-مّ
م[.مِٕٖرقـمُُٖ/مِ]سنفمات:رنذم,مَّ:ًبماتمج,مذًبمنًم ً مي مي ؿمات:مذ  مكاتنمر,مم-مْ
 [.ِِْٗرقـممٕٓٗ/مِ]سنفماذفمنً  ,مَّ:ًبماتننًسؾ,مذًبمرياماتصكتمذًت:مذ  ,مم-مٓ
 [.ُْٗرقـممُِْ/مُ]حخذًرمنَّ متمفًَّ  مم-مٔ
 [.ِٕرقـممُْْ/مُ]نسندماتذزارمم-مٕ
 [.ُُٕرقـمَُٖ/مُ]نسندمحذ م  مَماتنكصم مم-مٖ
 [.ُِّٔرقـممُٕٓ/مْ]صم حماذفمخز ن مم-مٗ
 [.ُٓٓٔرقـممَِٔ/مُ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-َُ
 [.َُٔٗرقـمٔٔ/مٓ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-ُُ
 [.ّّّٕرقـممَْٕ/مٓاإل نًفمم]إ بم-ُِ
 [.ٖٕٗٓرقـممْٗٗ/مُْ]إرحمنإَّؿماآل ًرمم-ُّ
 [.َُٕٗرقـممٔٔ/مٓ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-ُْ
م[.ٓٔرقـممُْٓ/مُ]ألمًد ثماتنخ:ًرةمم-ُٓ
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مُذفمتذدماجمذفمخًتدمذفممزاـماألسدمماتمزان محذكمت نًف.معثمان الضحاك بن*

كاذفممٔكماذفماتند ن ,مٓكماذفمس د,مكزادمَّ  رماتمد ثمكًَّفم ذ:ًن,مْكحذكمداكد,مّكم م َ,مِك ألمحمند,
مًمذ ًفمًي مَّ:ًبمات أًت.مٖكنص بماتزذ رم,مٕذَّ ر, ممٗكمكذَّر ماذفي

مُُكقًؿمحذكمزرت نمت سمذأكم.مَُ.كقًؿماذفمنن رنمالمذ سمذلم ًئزماتمد ث

ًد ث. ًًئزماتمى مُّكقًؿمحذكممً:ـنم َّ:بممد  لمكالم م:جمذل.مُِكقًؿمات  م نم ى

مُٓكقًؿماذفمتذدماتذرنمَّ  رماتخط مت سمذم  ُْكقًؿم  أكبمذفمإ ذ نمصدكؽ,مي ممد  لم  ؼ.

مُٕلمتنل.كقًؿنمت نلماتأطًف,منامحنلمركممُٔكقًؿماتذلذ نمصدكؽمكًَّفماذفماتند ن م م فممد  ل.

ممُٖقًؿماذفمم رنمصدكؽم  ـ.

مات مًؾمذفمت نًفممصدكؽ.مقال الباحث:

م

                                           
م[.ِِٕٗرقـممِٕٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُ
مألمندمذفممنذؿمصنمم-مِ م[.ٕٖرقـممِٓ]سجاالتماأل ـر
م[.َِِٗرقـمَْٔ/مْذ ممً:ـم]ات رحمكات: د ؿمالذفمحم-مّ
م[.ِِِٗرقـممِْٕ/مُّ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مْ
م[.َُِّرقـمْْٖ/مٓ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مٓ
م[.ٕٖٕرقـممْْٕ/مْ]: ذ بمات: ذ بمم-مٔ
 اتنر اماتسًذؽ.م-مٕ
م[.ِِِٗرقـممِْٕ/مُّ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مٖ
 [.ْٖٖٔرقـممِْٖ/مٔ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٗ
م[.ٕٖٕرقـممْْٕ/مْ]: ذ بمات: ذ بمم-َُ
م[.ُُٓرقـممُُٖ/مّحذكمزرت ماترازممك  كد مم-]ات  فً مألذ مزرت ماترازممي مح كذ:لمتمَمحسئم ماتذرذت مم-ُُ
 [.ّٕٕرقـممُْٕ/مُ]ات أًتمتم  م مم-ُِ
م[.َِِٗرقـمَْٔ/مْ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-ُّ
م[.ّّٖٗرقـممِّْ/مِ]ن زافماالت:داؿمم-ُْ
م[.ٕٖٕرقـممْْٕ/مْ]: ذ بمات: ذ بمم-ُٓ
 [.َِٕ]نفم:َّمـمي لمكلكمنك ؽمصنمم-ُٔ
م[.ّّٖٗرقـممِّْ/مِ]ن زافماالت:داؿمم-ُٕ
م[.ِِٕٗرقـممِٕٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-ُٖ
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مُاتندن محذكمسسنًت ؿمنًتمسن منًئ: ف.مييدىٍ ؾذفمنسمـمذفمحذ مممحمد بن إسماعيل*

ًمحىخطى .مْكاتذلذ ,مّكاذفمإًل ف,مِك ألماذفمن  ف, مًمذ ًفمًي م أً:ل,مكقًؿنمريذنى ذَّر ماذفي
مٓ

مت سمذلمذ س.مًٕئ نكاتن سىمممٔكقًؿم م َ,

مٖكقًؿماذفمس دنمًَّفمَّ  رماتمد ثمكت سمذم  .

م يذىًًت محىممإىٍ  مركل. مٗقًؿمحىٍمندنماٍذفمحذ ميد ؾمالى

ممُُكاذفمم رنمصدكؽ.مَُقًؿماتذلذ ,

منمندمذفمسسنًت ؿمذفمنسمـمذفمحذ ميد ؾمصدكؽ.مقال الباحث:

 الحكم عمى الحديث:

مذفماتننَّدرمتـم سنامنفمتذدماترمنفمذفم رذكعمقًؿماتذًمثنمسسنًد م   ؼمكذتؾمألفمنمندم

قًؿمات:رنذمنممد ثمحذ مذَّرممد ثمغر ب,مالمن ريلمسالمنفممد ثماذفمحذ ميد ؾمتفمات مًؾماذفم
ممُِت نًف,مكنمندمذفماتننَّدرمتـم سنامنفمتذدماترمنفمذفم رذكع.

ذفماتننَّدر,متفمحنًمنًمركا م رارمذفمصرد,متفماذفمحذ ميد ؾ,متفمات مًؾمذفمت نًف,متفمنمندم
مس  دمذفمتذدماترمنفمذفم رذكع,متفمحذ ل,متفمحذ مذَّر,متفماتنذ مصمَماجمتم لمكسمـ.م

                                           
م[.ّٕٔٓرقـممْٖٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُ
 [.ُٖٗرقـممُِٖركا  ماتدارن مصنمم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مِ
 [.ُِِٔرقـممَِْات أًتمصنم]:ًر  محسنً مم-مّ
 [.َِّٓرقـممٔٓٓ/مِ]اتنان مي مات  فً مم-مْ
م[.َُِٖٓرقـممِْ/مٗ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٓ
 [.َٖ/مُركا  ماذفمنمرزمم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مٔ
م[.َٖٔٓرقـمْٖٖ/مِْ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مٕ
 [.ّْٕ/مٓ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مٖ
 [.َُِرقـممِِٔنًـمحمندمصنم]سجاالتمحذ مداكدمتإلم-مٗ
 [.ِْٕٕرقـممُٖٓ/مِ]اتًَّإؼمم-َُ
م[.ّٕٔٓرقـممْٖٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-ُُ
 [.ُِٖ/مِ]سنفمات:رنذممم-ُِ
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يأدمقًؿمات:رنذمنمحخط مي لم رار,مكقًؿنمسن تمحمندمذفماتمسفم أكؿنمقًؿمحمندمذفممنذؿنمنفمقًؿم
مُأدمحخط .ي ملذاماتمد ث,متفمنمندمذفماتننَّدر,متفماذفمتذدماترمنفمذفم رذكع,متفمحذ ل,مي

 أكؿنمكذَّرتمتلممد ثم رارمذفمصردمتفماذفمحذ ميد ؾ,ميأًؿنملكمخط ,مماتذخًرمكقًؿنمسن تم
نمقدمركا مغ ر ,متفماذفمحذ ميد ؾمح  ًمن ؿمركا :ل,ميأًؿنمالمإ  مسننًمركك متفم-ات:رنذم–يأمتم

مِاذفمحذ ميد ؾ,مكتـم ذَّركامي لمتفمس  دمذفمتذدماترمنفمكرح :لم   ؼم رارمذفمصرد.

م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

ًد ث ًنٍنليماٍتمى ً ًنم»منكى ً ًم ى   نمَّيٍفمتى   ميىأىًؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى ماتن ًذ  مصى مح:َى م ذر ؿى مّ«م.سف 

 (ٙٔالحديث رقم )

,ممم متىف ًفي د  ىنىً ممى ماجن مرمنل محمند ماإلنًـ مىنىممْقًؿ مسى مٍذفي ن ًدي ممى د  ىنىً ممى ن مقىًؿى مٍذفي ن دي منيمى نىً محىٍخذىرى ن مقىًؿى  ى,
ال م ٍفماتس ًًئًبمٍذًفمخى ,متى ٍنطىبو ٍذًدماًجمٍذًفممى ,متىًفماٍتنيط ًمًبمٍذًفمتى ٍذًداًجمٍذًفمحىًذ متىًذ دو ًؽى,متىٍفمتى ,ًسٍسمى ممٓدو  حىف 

,م م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتن ًذ  مصى محى:َى ـي مىٍ ًلماتس الى متى نم ً ٍذًر ؿى اًجايىأىًؿى اًجا ُٙكْن َعجَّ ممٖ .َٚثجَّ

 تخريج الحديث:

 َّم ـمنفمطر ؽماذفماسمًؽمذلمذمفظل.ُُ.كاتطذران مَُكاتطمًكم,ٗحخر لماذفمحذ متًصـ,   

 
                                           

م[.ُِٖ/مِ]سنفمات:رنذممم-مُ
م[.ُّٖ/مِ]سنفمات:رنذممم-مِ
م[.ُْٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مّ
 لكنمتفًفمذفمنسمـمذفمتذدماجماتذًلم .م-مْ
ًًر ىػ ىمٍذػًفماٍنػًرًئماٍتأىػٍ ًسمم-مٓ ٍنػًركمٍذػًفممى ٍ ًدمٍذػًفم ىٍ مىذىػ ىمٍذػًفمتى ًدمٍذػًفمسيػكى ػال  مخى مٍذفي ملكماتصمًذ مات م ؿنماتس ًًئبي يٍّ ى ,م:يػكي حىذيػكمسىػٍ ؿو

.م]ن ري ماتصمًذ مألذ من  ـم ً:ٍسً  فى م[.ُِّٕ/مّسىنى ىمًسٍمدىلمكى
م[..ُْٖ/مّن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمات ىٌجنمريايماتص كتمذًتٌ:ٍمًذ ً .م]اتم-مٔ
ًًم .]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٕ ًً مات ٍدممكىاأٍلى ى نمسى الفمًدنى  [.َِٕ/مُات  جُّ
م[.ُٔٔٓٔرقـممٗٗ/مِٕ]نسندمحمندمم-مٖ
م[.ُّٔٗرقـممُٖ/مْ]اآلمًدمكاتن ًن مالذفمحذ متًصـمم-مٗ
 [.ْٔٗ/مُْ]إرحمنإَّؿماآل ًرمم-مَُ
 [.ّٖٔٔرقـممُْْ/مٕ[.مكم]ٔٗٗرقـممّّّ/مُاتَّذ رمتمطذران مم]اتن  ـم-مُُ
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 دراسة رجال اإلسناد:

ٍنطىب. ٍذداًجمٍذفممى ًؽمكاٍتنيط ًمبمٍذفمتى ن دمٍذفمًسٍسمى مر ًتلم أًتمنًمتدامنيمى

مكاتخالص نمصدكؽممسفماتمد ثمتَّنلمَّ  رمات:دت س.مُسذأتم:ر ن:ل,ماقَ ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسحَ 

مِذفماتنطمبمذفممنطبمذفماتمًرثماتنخزكن .مالمطمب بن عبد اهلل*

مًمذ ًفمًي م أً:ل.ٓكاتدارقطن ,مْك  أكبمذفمسف ًف,مّك ألمحذكمزرت , مٔكذَّر ماذفي

فمحمدمنفمحصمًبماتنذ مصمَماجمقًؿماتذخًرمنمكالمحترؼمتمنطمبمذفمتذدماجمذفممنطبمسنًتًمنم
مٕتم لمكسمـمسالمقكتلنممد ن منفمإ دمخطذ ماتنذ مصمَماجمتم لمكسمـ.

قًؿمات:رنذمنمكسن تمتذدماجمذفمتذدماترمنفماتدارن ,م أكؿنمالمن رؼمتمنطمبمسنًتًمنفمحمدمنفمم
مٖحصمًبماتنذ مصمَماجمتم لمكسمـ.

ًد ً ًلمنىرىاسًم مقًؿمحذكممً:ـنمتىًن  يممى مٍذفى مسىٍ ؿى م ـمًسال  سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى مصى ًًبماتن ًذ ٍّ دنامًنٍفمحىٍصمى م يٍدًرٍؾمحىمى ـٍ متى  ؿي
مذٍم ٍ ًد مًنٍفمزى مكىالى ًًذرو مًنٍفم ى ٍا م ىٍسنى ـٍ تى مكى مًنٍن يـٍ مقىًر ذنً نىٍفمَّىًفى ماأٍلىٍَّكىًعمكى مىنى ىمٍذفى سى مكىحىنىسنًمكى مًنٍفمسىٍ دو مكىالى ًذتو م ًى ًف

.ًتنٍم ٍ فو مٍذًفمميصى رىافى
مٗ

مصمَماجمتم لمكسمـم ماتن ًذ ٍّ مكت سم م:جمذمد  لمألنلم رسؿمتىًف مًَّفمَّ  رماتمد ث, قىًؿماذفمس دن كى
مََُّ  را,مكت سمتىليمتأ ,مكتًن محصمًذلم دتسكف.

مُُقًؿماذفمم رنمصدكؽمَّ  رمات:دت سمكاإلرسًؿ.

                                           
 .ات ًنفاتمد ثمم-مُ
 [.َُٕٔرقـمّْٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مِ
 [.ٖٔٔرقـممَْٗ/مّحذكمزرت ماترازممك  كد مم-]ات  فً مألذ مزرت ماترازممي مح كذ:لمتمَمحسئم ماتذرذت مم-مّ
 [.ِْٕ/مِ]اتن ري مكات:ًر  مم-مْ
 [.ِٓٗرقـممْْرقًن متمدارقطن مصنم]سجاالتماتذم-مٓ
 [.ٕٔٔٓرقـممَْٓ/مٓ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٔ
 [.ِٗ/مٓ]سنفمات:رنذممم-ٕ
 [.ِٗ/مٓ]سنفمات:رنذممم-ٖ
 [.ٖٕٓرقـممَُِ]اتنراس ؿمالذفمحذ ممً:ـمصنمم-ٗ
 [.َُُٔرقـممِّّ/مٓ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مَُ
 [.َُٕٔرقـمّْٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُُ



36 
 

ماإلرسًؿ.ات:دت سمكم أ مَّ  رممقال الباحث:

 يث:الحكم عمى الحد

نمندمذفمسسمًؽ,مكاتنطمبمذفمتذدماجمذفممنطبمالم  رؼمتلمسنًعمتفمت ن ن مسسنًد م   ؼنمممم
م م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى منفمحصمًبماتنذ مصى سالمقكتلنممد ن منفمإ دمخطذ ماتنذ مصمَماجمتم لمحمدو

مَّنًمسذؽمذ ًنل.مكسمـ,م

م

ًنٍنليماٍتمىم  مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)س(مكى ن  يم»ًد ثي ذىتمتىليماٍت ى ً:ًلمك ى دىماتم لىمًي متى   ٌد م«منىفمكم  حىٍممنىٍفمكم 
كً:ل. مُتىالىن  نمذرٍيامصى

 (ٚٔالحديث رقم )

متـمحت رمتمَم:خر جمتل,

ذتمتىليم :لمكى ى ماجمًي مم   :لمكم :لمت :لمكىنفمكمد ماٍتنىٍر مم   متفمحنسم م    ماتد من ميأًؿن كحكرد 
مِاٍت ن   .

مكنسذً متمد من متفمحنس.مْكاتس كط ,مّحكرد مَّذتؾنمات ندمم,و

م

م

م

م

م

م

                                           
م[.ُْٖ/مّ بماتمد ثمكاأل رم]اتن ً  مي مغرمم-مُ
 [.ِٕٗٔرقـممُّٔ/مِ]اتفردكسمذن  كرماتخطًبمم-مِ
 [.َُُِٗرقـممِّ/مٓ]َّنزمات نًؿمم-مّ
 [.ُُِٕٓرقـمََُ/مُِ] ًناماألمًد ثمم-مْ
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ًد ث ًنٍنليماٍتمى ماٍتًأ ىًنى ًم»منقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمكى مًستىَماتم ًلم ىٍكـى مُ«.نىفمقى:ىؿمتيٍصفيكرامتىذى ًنمتىج 

 (ٛٔالحديث رقم )

ماٍتكىاًمدًمممم ٍذدي د  ىنىًمتى د  ىنىًممقًؿماإلنًـمحمندمرمنلماجنممى ,ممى مًنٍ رىافى م ىٍ ًن ماٍذفى مىؼو محىذيكمتيذىٍ دىةى,متىٍفمخى د ادي اٍتمى
ماتإ ًر دىم نمسىًنٍ تي ٍنًركمٍذًفماتإ ًر ًد,مقىًؿى ,متىٍفمتى ًًتًحمٍذًفمًد نىًرو ,متىٍفمصى ؿي ماأٍلىٍمكى ًًنره تى

ممِ مرىسيكؿى نمسىًنٍ تي  ىأيكؿي
م ىأيكؿيم م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى نمَمْن َقَتَل ُعْصُفورًا َعَبثًانم اًجمصى ً مًنٍنليم ىأيكؿي ماٍتًأ ىًنى م ىٍكـى ؿ  مكى ى مًستىَماًجمتىز  ,متىج 

ٍنفى ى و . م ىٍأ:يٍمًن مًتنى ـٍ تى ,مكى ننًمقى:ىمىًن متىذى ًن مييالى مًسف   ىًمرىبٍّ
ممّ

 متخريج الحديث:

مٖكاتطذران ,مٕكاذفممذًف,مٔدكالذ ,كاتمٓكاذفمحذ متًصـ,مْحخر لماتنسًئ منفمطر ؽمحمندمذمفظل,ممم
منفمطر ؽمتًنرماألمكؿمذلمذمفظل.مَُكاتذ  أ ,مٗكاألصف ًن ,

مذلمذمفظل. ,متىًفمصًتحمٍذًفمًد نىًرو ًًتحو مٍذًفمصى ممُُكحخر لماتطذران منفمطر ؽمحىذىًفى

مدراسة رجال اإلسناد:

ؿ.م ًًنرماأٍلىٍمكى مٍذفمًنٍ رىافمكتى مر ًتلم أًتمنًمتدامخمىؼو

م

م

م

                                           
م[.ُْٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
م[.ُُٓٗرقـممَٖٕ/مِمًبملكماتصمًذ مات م ؿنماتإر دمذفمسك دمات أف .]االس:  ًبمي من ري ماألصم-مِ
 [.َُْٕٗرقـممَِِ/مِّ]نسندمحمندمم-مّ
م[.ْْْٔرقـممِّٗ/مٕ]سنفماتنسًئ ,مَّ:ًبمات مً ً,مذًبمنفمق:ؿمتصفكرانمذا رممأ ً,مم-مْ
 [.ُِٕٓرقـممُِْ/مّ]اآلمًدمكاتن ًن مالذفمحذ متًصـمم-مٓ
م[.ٖٕٗرقـممِْٓ/مِ]اتَّنَمكاألسنً متمدكالذ مم-مٔ
م[.ْٖٗٓرقـممُِْ/مُّ]صم حماذفممذًفمم-مٕ
م[.ِْٕٓرقـممُّٕ/مٕ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-مٖ
م[.َٖٗرقـمٕٓٓ/مِ]اتطبماتنذكممألذ من  ـماألصف ًن مم-مٗ
 [.َُٓٔٓرقـممَِْ/مُّ]إ بماإل نًفمم-َُ
 [.ِْٕٔرقـممُّٕ/مٕ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-ُُ
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مُات دكممحذكماترذ اماتذصرممسنًـمنس دماذفمحذ متركذ .من ميرانخمف ب*

م أ منر  ً, ٍذدماتكامدمٍذفمكاصؿنمَّىًفى متى مّكقًؿمح  ًننمًَّفمصدكقًنمخ ران.ممِقىًؿى

مْكذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل.

مٓكقًؿماذفمم رنمصدكؽم  ـ.م

مقًؿماتذًمثنمصدكؽ.

مٔاألمكؿماتذصرممنفماتسًدس .معامر بن عبد الواحد*

م-اذفمحذ ممً:ـمم-ًؿماذفمحذ ممً:ـنمس تتمحذ متفمتًنرماألمكؿ,ميأًؿنملكم أ مالمذ سمذلمقمتمق
ممٕ م:جمذمد  ل؟مقًؿنمالمذ سمذل.

مٗكقًؿماذفمإًل فنمت سمذًتأكم.م   ؼماتمد ث.ممٖقًؿم م َمذفمن  فنمت سمذلمذ س,

مًمذ ًفمي مَّ:ًبم امَُكقًؿماتسً  نم م:نؿمتصدقلمكلكمصدكؽ. مُُت أًتمكقًؿنمإ  .كذَّر ماذفي

قىًؿماتن سىًئ نمت سمذًتأكم, كى
مُّكقًؿماذفمم رنمصدكؽم خطئ.ممُِ

م

م

                                           
 [.ُّٕٓرقـممُْٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُ
 [.ِّٓرقـممُّٗ/مّمذخًرمم]ات:ًر  ماتَّذ رمتم-مِ
 [.ُٖٕرقـمٖٓٔ/مّحذكمزرت ماترازممك  كد مم-]ات  فً مألذ مزرت ماترازممي مح كذ:لمتمَمحسئم ماتذرذت مم-مّ
 [.ُُّْٓرقـممِِٕ/مٖ]ات أًتمالذفممذًفمم-مْ
 [.ُّٕٓرقـممُْٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٓ
م[.َُّّرقـممِٖٖ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٔ
م[.ِّٔ/مٔؿمالذفمحذ ممً:ـم]ات رحمكات: د م-مٕ
م[.ِّٔ/مٔ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٖ
 [.ْٖٗرقـممُُٓ]:ًر  محسنً مات  فً مكاتَّذاذ فمصنمم-مٗ
م[.ُِْرقـممٖٕ/مٓ]: ذ بمات: ذ بمم-َُ
 [.ُِْٓرقـمُّٗ/مٓ]ات أًتمالذفممذًفمم-ُُ
م[.ٕٔ/مُْ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-ُِ
 [.َُّّرقـممِٖٖ]:أر بمات: ذ بمصنمم-ُّ
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ًد ث. ً  ؼماتمى مًذًٍتأىًكٌمم ى ٍنذىؿنمتىٍ سى ًد  لمإىٍ  .مُقًؿمحمندمٍذفممى قىًؿمح  ًننمًي ممى كى
مِ

ما ًدنمسى ىٍتتي ٍ ًدمٍذًفماأٍلىٍسكى نى مٍذًفممي ماتر اًزمُّ ٍ فىرو م ى مٍذفي ن دي منيمى مقىًؿى د ؾى نمسىٍؿم ى ًؿ,ميىأىًؿى ماأٍلىٍمكى ًًنرو مى   ىمتىٍفمتى متي ٍذفى
ًد,ميىسى ىٍت:يليميى ىٍكلىنىلي. ماأٍلىٍسكى ٍ دىمٍذفى نى مي

ممّ

مقًؿماتذًمثنمصدكؽ.

مٓك أىًؿنمات الت .مْات  ًف ,مصالح ْبن دينار*

ً  ؼ.مٔذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل. ممٕكقًؿماذفماتأ سران نم ى

مٗكقًؿماذفمم رنمنأذكؿ.مٖتًنرماألمكؿميأط.مكقًؿماتذلذ نمركلمتنل

مقًؿماتذًمثنمنأذكؿمَّنًمقًؿماتمًيظ.

 الحكم عمى الحديث:

مقًؿماتذًمثنمسسنًد م   ؼمتَّكفمصًتحمذفمد نًرمنأذكالنمكتـم :ًذا.

مُُكإ  بمَُك  فلماألتذًن ,

م

م

                                           
م[.ُّٕٗرقـممُِٖ/مِ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماذنلمتذدماجمم-مُ
 [.َُّٓرقـممْْ/مِ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماذنلمتذدماجمم-مِ
م[.ُِّّرقـممَُّ/مّ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-مّ
نمذ ػػػـمات ػػػ ـمكسػػػَّكفمات ػػػ فماتن نمػػػ مكيػػػ مآخرلػػػًماتفػػػم-مْ ٌَ ٍ ًفػػػ ً ,ملػػػذ ماتنسػػػذ مستػػػَماتأذ مػػػ مكلػػػ م  فػػػ مذػػػفمسػػػ د.مات ي

 [.َٖٗرقـممَِٗ/مّ]األنسًبمتمسن ًن م
 [.مِٕٗٗرقـمِٕٕ/مْ]ات:ًر  ماتَّذ رمتمذخًرممم-مٓ
 [.ُّْْرقـممّْٕ/مْ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٔ
 [.ُِّٔ/مْ]ذخ رةماتمفًظمم-مٕ
م[.مّٕٖٕرقـمِْٗ/مِ]ن زافماالت:داؿمم-مٖ
 [.ِٖٔٓرقـممُِٕ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٗ
 [.َٖٔرقـممُِٕ/مُ]   ؼمات:رغ بمكات:رل بمم-َُ
 [.َُْٕٗرقـمَِِ/مِّ]مًإ  منسندمحمندمم-ُُ
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ٍ ًؿم ًد ًثماٍتخى ًي ممى متى  م»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمكى حىٍمم«مًجميإىًرذىتمًنٍنليمَّيً:ذىتمتىليممسىنىًتسٍفمنىر تمًذنىٍ رو
ٍكتم:ديُّأل. مًنٍفمَّىٍ ر:لمكصى ًً ,مَّى ىن ليم ىً جُّ َّىً  رماٍتنى

مُ

 (ٜٔالحديث رقم )

ٍ ًدمٍذًفمحىسٍمممم ,متىٍفمزى محىنىسو مٍذفي ًًتؾي نىًمنى ,محىٍخذىرى م يكسيؼى ماتم ًلمٍذفي ٍذدي د  ىنىًمتى ـى,مقًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممى مى
سىم مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿى ٍنلينمحىف  ماتم ليمتى ٍ رىةىمرىً  ى ماتس ن ًًف,متىٍفمحىًذ مليرى ًًتحو ٍفمحىًذ مصى نم متى مقىًؿى م ـى

ذىمالَخْيُل ِلَرُجٍل َأْجرٌ  مرى ؿه ميىرى ي ن محىٍ ره مات ًذممتىلي ً ميى ىن  , مًكٍزره ؿو مىَمرى ي مكىتى , مًسٍ:ره ؿو ًترى ي مكى ماتم ًل,م, مًي مسىًذ ًؿ طى ىً
ًذىٍتمًي مًط ىًم ىً ًمحىصى ٍك ى و,ميىنى محىٍكمرى مًذ ىًمًي منىٍرجو يى ىطىًؿى

,ممِ سىنىًتو ً مَّىًنىٍتمتىليممى ٍك ى ماتنىٍرًجمحىًكماتر  مًنفى ذىًتؾى
يىٍ فًم ينًمحىٍكمإىرى تىٍكمحىن ليماٍنأىطىاىمًط ىمي ىً,ميىًٍس:ىن ٍتمإىرى كى

ريلىً,ممّ ,مَّىًنىٍتمآ ًى تىٍكمحىن  ىًمنىر ٍتمًذنى ىرو متىلي,مكى سىنىًتو كىحىٍركىا ي ىًممى
ذىطى ىًم:ىاىنٍّم مرى ؿه ,مكىرى ي محىٍ ره مًتذىًتؾى متىلي,ميىً  ى سىنىًتو ممى مذىًتؾى مَّىًفى م يًرٍدمحىٍفم ىٍسًأ ى ـٍ تى ميىإىًرذىٍتمًنٍنليمكى ـٍ متى :ى ىفُّفنًم يـ   نًمكى

ماتم ًلمًي مًرقىًًذ ىًمكىم ؽ  ممى , ىٍنسى ًنكىا نمأًلىٍلًؿماإًلٍسالىـً ًر ىً نمكى ذىطى ىًميىٍخرنامكى مرى ؿه ,مكىرى ي مًسٍ:ره مًتذىًتؾى الىمظي يكًرلىً,ميىً  ى
مْ

مًكٍزره . مىَمذىًتؾى متى يىً  ى
مٓ

 تخريج الحديث:

ٍ سىرىةممٔحخر لماتذخًرممي م ال  منكا امنفمطر ؽمنًتؾمذلمذمفظل,ممم ٍفصمٍذفمنى كنسمـمنفمطر ؽممى
ٍن ىًنًم مذلمنطكالن.اتص  متفمز د متفممٌٕ  ر, ماٍت ىًز زمٍذفماٍتنيٍخ:ًى ٍذد ماٍتنىًمؾمتفمتى ٍذد مٍذفمتى ن د كنفمطر ؽمنيمى

ًًتح,متفمحذ لمذلمنطكالنمذنمك . سي ىٍ ؿمٍذفمحىًذ مصى
مٖ

 دراسة رجال اإلسناد:

                                           
 [.ُْٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
يى لمًي مكً:دمحىٍكمغى ر مكاتط ػرىؼمام-مِ ديمطىرى ؿمكاتطٍّ ىؿمًذًٍتَّىٍسًرنماتمٍذؿماتط ًك ؿم يإىدُّمحىمى مًط ىمى ًنماتطٍّكى مًيػ م ىػدماتفىػرسمت ىػديكرى ػري آٍلخى

 [.ُْٓ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رممًي ًلمك ىٍرتىَ.
ػػدىامًتنىرىًمػػلمكنإػػًىًطلمإىػػٍكطنًمحىٍكمإىػػٍكطىٍ فًمم-مّ ماٍسػػً:نىًنًننمحىٍممتى ماتفىػػرىسم ىٍسػػ:ىفُّ يى فنماٍسػػ:ىف  يًمحىٍكمإىػػرى مىٍ ػػًل.ماٍسػػ:ىن ٍتمإىػػرى مرىاًَّػػبمتى مكىالى

م[.َُْ/مِ بماتمد ثمكاأل رم]اتن ً  مي مغرم
.م]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مْ ـٍ نمحىٍممني ًداةنمتى ي ـً ٍسالى م[.ُِّ/مٓكًنكىا نمأًلىٍلًؿماإٍلً
م[.ُِّٕرقـممُُّ/مّ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتنسًقًة,مذًبمإربماتنًسمكاتدكابمنفماألن ًر,مم-مٓ
مَِٖ/مْ[مكم]َّ:ػػػػًبماتننًقػػػػب,مذػػػػًب,مَِٖٔرقػػػػـممِٗ/مْ ,م]صػػػػم حماتذخػػػػًرم,مَّ:ػػػػًبمات  ػػػػًد,مذػػػػًبماتخ ػػػػؿم ال ػػػػم-مٔ

م[.ِْٔٗرقـمُٕٓ/مٔ,م}سذامزتزتتماألرضمزتزات ً{[.مكم]َّ:ًبمات:فس ر,مذًبّْٔٔرقـ
 [.ٕٖٗرقـممَٖٔ/مِ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتزًَّة,مذًبمس ـمنًناماتزًَّة,مم-مٕ
م[.ٕٖٗرقـممِٖٔ/مِ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتزًَّة,مذًبمس ـمنًناماتزًَّة,مم-مٖ
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م سنمنًتم رسؿمكًَّفمتًتـم أ ماتندن محسًن مكحذكماجمتذدمحذكمتنرمنكتَمات دكممأسمم بن زيد *
ممُك ال  فمكنًئ .مست

قًؿماتذًمثنمتـم ذَّرمحفمز دمحرسؿمتفمحذ مصًتحماتسنًفمك ن اماتذ فمحرسؿمتن ـمز دملـمنفم
م. أًتماإلسنًدمر ًؿذًق ممِاتصمًذ .

ًي ًلممم م  خذىماتم ليمإىًر طى:ىليمًنٍفمحىٍلًؿماأٍلىٍرًض,ميىم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)لػ(مكى  َ: م:أكـيماتسًت يممى  ىٍذأىَمالى
كفمنيٍنَّرا م يٍنًَّري كينً,مكىالى م ٍ ًرييكفمنىٍ ري ًجهمالى نىٍفمالىمخى رمًي ًل.«متى ى مكى ًجنماتاىٍكغىً يمكاألرىاًذؿي ات ى ى

مّ

 ( ٕٓالحديث رقم )

نىًد,ممم ماتص  ٍذدي د  ىنىًمتى د  ىنىًملىن ًـه,مْقًؿماإلنًـمحمندمرمنلماجنمى مى
دىةي,مٓ د  ىنىًمقى:ًى ًفماتٍممٔمى سىًف,تى ٍذًدممٕمى تىٍفمتى

م ـىنم م سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماًجمصى مرىسيكؿي نمقىًؿى ك,مقىًؿى  ٛاَل َتُقوُم السَّاَعُة َحتَّى َيْأُخَذ اهلُل َشِريَطَتوُ اًجمٍذًفمتىٍنرو
كفىمِمْن َأْىِل اأْلَْرضِ  م يٍنًَّري كيً,مكىالى منىٍ ري م ىٍ ًرييكفى ً ى ه,مالى نيٍنَّىرنام .م,ميى ىٍذأىَمًي  ىًمتى ى

مٗ

 تخريج الحديث: 

مَّاللنًمنفمطر ؽمحمندمذمفظل.مُُكاتمًَّـ,مَُحخر لماذفمحذ ماتدن ًممم

مُِكحخر لمحمندمنفمطر ؽملنًـمذلمنكقكيًنمتمَماذفمتنرك.

م

                                           
 [.ُُِٕرقـممِِِ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُ

م[.ُُِرقـممُٖٕ]انظرنم ًنامات:مص ؿمصنمم-مِ
م[.ُْٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مّ
 لكنمتذدماتصندمذفمتذدماتكارث.مم-مْ
 لكنملنًـمذفم م َمات ٍكذم.م-مٓ
 لكنمق:ًدةمذفمدتًن مذفمق:ًدةماتسدكس .م-مٔ
 لكماتمسفماتذصرم.م-مٕ
مىػَماألٍإػرىاؼمكاألٍرذىاؿ.]اتن ً ػ ميػ مغر ػبماتمػد ثمكاأل ػرمإىرًمم-مٖ ماألٍ ػدادم أػايمتى ماتخى رمكاتدٍّ ف.مكاأٍلىٍإرىاطيمًنفى  طى:ىلنمحلؿى
 [.َْٔ/مِ
 [.ْٔٗٔرقـممُٓٓ/مُُ]نسندمحمندمم-مٗ
م[.ِٓرقـممٖٔ]األنرمذًتن ركؼمكاتن  متفماتننَّرمالذفمحذ ماتدن ًمصنم-مَُ
 [.ُّْٖرقـممُْٖ/مْفمتممًَّـم]اتنس:درؾمتمَماتصم م م-مُُ
 [.ٓٔٗٔرقـممِٓٓ/مُُ]نسندمحمندمم-ممُِ
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 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًتلمَّم ـم أًت,مسالمحفمي  ـمندتس ف,مكلـن

مذًت:دت س,مقتادة بن دعامة*م مات: مالم أذؿمذمُاتسدكس ماتذصرممنإ كر مي مات ًت   ماذفمم ر َّر 
مِمد   ًمسالمذًت:صر حمذًتسنًع.

م.قًؿماتذًمثنمتـمحت رمتمَم:صر حمتلمذًتسنًع

مّ رسؿمَّ  رامك دتس.مالحسن البصري*م

مام:نؿماألئن م:دت س ـ.منفكلـممْقًؿماتذًمثنمحنًم:دت سلميأدمذَّر ماذفمم رمي ماتنر:ذ مات ًن  ,

مإىٍ ئنً.حنًمذًتنسذ مإلرسًتلميأدم ٍنًركو ٍذًدماتم ًلمٍذًفمتى متى ٍامًنفى م ىٍسنى ـٍ متى سىفي نماٍتمى ًد ًن ٍّ ماٍتنى مٍذفي ًم ُّ متى قًؿى
مٓ

 الحكم عمي الحديث:

ماإلسنًدم   ؼ,مت ن ن مق:ًدة,ممكاالنأطًعمذ فماتمسفمكتذداج.

مسىم سىفي ماٍتمى ٍ ًف,مًسٍفمَّىًفى مىَمإىٍرًطماتإ ٍ خى ًم حهمتى مصى ًد ثه ك.مقًؿماتمًَّـنممى ٍذًدماتم ًلمٍذًفمتىٍنرو مًن ىليمًنٍفمتى

مٔكقًؿماتذلذ نمتمَمإرطماتذخًرممكنسمـمسفمًَّفماتمسفمتفمتذداجمن:صال.

مٕقًؿمات   ن نمركا محمندمنريكتًمكنكقكيً,مكر ًت نًمر ًؿماتصم ح.

م

م

م

م
                                           

 [.ْْرقـممَٖ]حسنً ماتندتس فمصنممم-مُ
 [.ِٗرقـممّْ]طذأًتماتندتس فمصنممم-مِ
 [.ُِِٕرقـممَُٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مّ
 [.َْرقـممِٗ]طذأًتماتندتس فمصنمم-مْ
 [.ُِّرقـممُْ]اتنراس ؿمالذفمحذ ممً:ـمصنمم-مٓ
 [.ُّْٖرقـممُْٖ/مْتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـم]ام-مٔ
م[.َُِٔٔرقـممُّ/مٖ]ن ناماتزكائدمكننذاماتفكائدمم-مٕ
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(مم مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)تىً رى

ٍرعم مزى ًد ثمحيٍـّ محذٍم»)لػ(مًي ممى محذٍَّر  رى سٍف مكذي ى رى  متي ى م ىٍ :ىنامًي م«مَّيٍر ماتإ ٍ  ي ٍنايمتيٍ رىة,مكىًل ى رنم ى ات ي ى
ٍم ى مكات يٍأدة. سىدمًَّتسٍّ مُات ى

 (ٕٔالحديث رقم )

نىًمًت سىمممم ,مقىًالىنمحىٍخذىرى ٍ رو ممي مٍذفي ًم ُّ ٍذًدماتر ٍمنىًف,مكىتى متى مٍذفي مىٍ نىًفي د  ىنىًمسي مَقًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممى
ٍذًدماتم ًلمٍذًفمتيٍركىةى,متىٍفمتيٍركىةى, متيٍركىةى,متىٍفمتى ـيمٍذفي د  ىنىًمًلإىً ,ممى م يكنيسى َجَمَس ِإْحَدى  تىٍفمتىًًئإى ى,مقىًتىٍتنمٍِذفي

مإىٍ ئنً,.... .مَعْشَرَة اْمرََأًة، َفَتَعاَىْدَن َوَتَعاَقْدنَ  مًنٍفمحىٍخذىًًرمحىٍزكىاً ً ف  حىٍفمالىم ىٍَّ:يٍنفى
مّ

 ريج الحديث:تخ

مْحخر لمنسمـمنفمطر ؽمًت سىَمٍذفم يكنيسمذلمذنمك .ممم

 دراسة رجال اإلسناد:

ًفماتدنإأ . ٍذًدماتر ٍمنى مىٍ نىًفمٍذفمتى مر ًتلمَّم ـم أًتمنًمتدامسي

ثممُسَمْيَمان بن عبد الرَّْحَمن* منكتد مسن م ىالى ذفماٍذن مإيرىٍمًذ ؿمنفمحلؿمدنإؽمَّن :لمحىذيكمحى ُّكب,مَّىًفى
مىٍ ًلمنىًتؾمذفمنطكؼ.كىم ًنًئى:ىٍ ًفمكىصمَمتى مكى ً  فى ثمكى ىالى نىًتمسن م ىالى ًنًئى مكى خنس فمكى

مٓ

ًم يٍخًطئيماتن ًسيم نم مً أى هم يٍخًطئي,مَّىنى ,ميىأىًؿى مٍذًفمًذٍنًتمإيرىٍمًذ ؿى مىٍ نىًفى مقًؿماآٍل يرٍّمنمسى ىتىتمحذًمداكدمتىٍفمسي ,مقىًؿى
مميم نمليكى نميىأيٍمتي .اآٍل يرٍّمُّ ٍنذىؿو ممى نماٍتمي   يمحىٍمنىديمٍذفي    ه؟مقىًؿى

مٔ

ٍذدماترمنف؟مقًؿنم أ .مقمتم مىٍ نًفمٍذفمتى قىًؿماتمًَّـنمقمتمتمدارقطن نمسي حت سمتند مننًَّ ر؟مم-اتمًَّـم–كى
ممٖقًؿماذفمإًل فنمقًؿمات  م نمتلمإىٍ ف.كممٕ,قًؿنممدثمذ ًمتىٍفمقكـم  فً ,مي نًملكمي أ 

                                           
م[.ُٖٓ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 لكمتركةمذفماتزذ رمذفمات كاـ.م-مِ
م[.ُٖٗٓرقـممِٕ/مٕ]صم حماتذخًر فمَّ:ًبماتنًَّح,مذًبممسفماتن ًإرةمناماأللؿ,مم-مّ
م[.ِْْٖرقـممُٖٔٗ/مْ حمنسمـ,مَّ:ًبمي ًئؿماتصمًذ ,مذًبمذَّرممد ثمحـمزرع,م]صمم-مْ
 [.ُّّْٓرقـممِٖٕ/مٖ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٓ
م[.ُُٕ/مِ]ي:حماتنا ثمذإرحمحتف  ماتمد ثمم-مٔ
م[.ّّٗرقـممُِٕ]سجاالتماتمًَّـمتمدارقطن مصنمم-مٕ
م[.ِْٔرقـممَُُ]:ًر  محسنً مات أًتمصنمم-مٖ
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  ً قىًؿم م َمٍذفمنى مركلمتفماتن ركي ف.كى مسذا م أ  مذفمتنًرمحَّ سممُفن مكلإًـ مذ س, مت سمذل كقًؿن
.مِننل. كًي فى ًفماٍتنىٍ ري متى د ثى مًسذىاممى مًذًٍتًنٍسًَّ ًفمذىٍ سه مح  ًننمتىٍ سى مّكقىًؿى

مً أى ه. مىٍ نىًفي قىًؿم  أكبمٍذفمسيٍف ىًفنمسي
محىن ليمَّىًفىممْ ًبمًسال  ماٍتًَّ:ًى ًم حى ,ميىًشٍفممكح ًؼمي منك امآخرنمصى ؿي كٍّ  يمى

ماتن ٍأًؿ. قىاىمًي ًلمإىٍ  هميىًنفى كى
مٓ

قًؿمحذكممً:ـنمصدكؽمنس:أ ـماتمد ثمكتَّنلمحركلماتنًسمتفمات  فً مكاتن  كت ف,مكًَّفمتندممي مكم
مٔمدنمتكمحفمر المك امتلممد  ًمتـم ف ـمكًَّفمالم ن ز.

ًد  لمًسذامركلمتىفمات ٍّأىًتماٍتنىمكم إىًًل رميى ىنًمًركىا ى:لمتىفمات ُّ ىفىً مكاتن ًل ؿميىًف  ىًمقًؿماذفممذًفنم ٍ :ىذرممى
ًم ىأاماتسذرمًي ماأٍلىٍخذىًرمكىااًلٍتً:ذىًرمذًآل ًرمًذًركىا ى ماٍت يديكؿمكات أ ن نى ماٍتً:ذىًرمذ ىًمكىاً  نىًًَّ رمَّىً  رىةمالى ًتمدكفمنى

مٕات ُّ ىفىً مكاتن ًل ؿ.

ن دماتذادادمنمالمذ  قىًؿمصًتحمٍذفمنيمى مٖسمذلمكتَّنلم مدثمتىًفمات  فً .كى

قىًؿماتن سىًئ نمصدكؽ, كى
مَُكقًؿماتذلذ نم أ متَّنلمنَّ رمتفمات  فً .مٗ

مُُقًؿماذفمم رنمصدكؽم خطَ .

م.صدكؽقًؿماتذًمثنم

 مبررات إخراج البخاري لو في صحيحو:

مقًؿماتذًمثنمركلمتلماتذخًرممنأركنًنمذ مدمات أًتمي منفسماتسندمكلكمتم مذفمم ر.

                                           
م[.ِْْٓرقـممَّ/مُِؿمي محسنً ماتر ًؿم]: ذ بماتَّنًم-مُ
م[.ٗٓٓرقـممُِٗ/مْ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مِ
 [.ُٖٔرقـممُِّ/مِ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-مّ
 [.ّْٓ/مِ]اتن ري مكات:ًر  مم-مْ
م[.َْٔ/مِ]اتن ري مكات:ًر  مم-مٓ
م[.ٗٓٓرقـممُِٗ/مْ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٔ
 [.ُّّْٓرقـممِٖٕ/مٖالذفممذًفمم]ات أًتم-مٕ
م[.ِْْٓرقـممَّ/مُِ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-ٖ
ماتنر اماتسًذؽ.م-ٗ
 [.ُُُِرقـممِْٔ/مُ]اتًَّإؼمم-َُ
 [.ِٖٖٓرقـممِّٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-ُُ
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ًذ  ى ىمتن ًمذ  ىلمًستىَمات نىفممقًؿمم ًد ًثمتىٌ ًشماٍذًفمحىًذ مرى ًي ممى رم»اذفماأل  رمرمنلماجنمكى مذيكمتي ى كقى  به
رىاف ٍ زي مُحىٍممذيكمتيأىد.«مَّى نلمًنٍفمخى

 (ٕٕالحديث رقم )

متـمحت رمتمَم:خر جمتل.

م

مٍذًفمتىًدٌممذٍم ًد ًثمتيذ دماتم ًل ًي ممى ماتًخ ًرمقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمكى منىًم»ًف ً:ًل منيٍ :ىً رمًذ نىًنى مكىليكى ً ى  ى
مكًرٍ مىٍ ل ٍ نىٍ ل متى مسال  مًنٍنلي م ىرىلمكٍمًإ ٌّ مىَم« متى مطىرىي ً مك ىريٌد مىَمرىحًسل متى م ىميف  ً محىٍف مليكى مذًت ىنًن ن ًر االٍتً: ى

مذىٍقًنل. م ىٍ نؿمًنٍن ىًمإىٍ ئنًم:ىٍمتى كٍ ً ل,مكىالى
مِ

 (ٖٕالحديث رقم )

د مقًممم ماتني ىن َ,ممى مٍذفي ٍ في د  ىنىًممي ى ٍذًدماتم ًل,ممى متى ن ديمٍذفي منيمى ٍ فىرو د  ىًن محىذيكم ى  ىنىًمؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممى
, مٍذًفم ىسىًرو مىٍ نىًفى ٍذًدماتم ًلمٍذًفماتفىٍ ًؿ,متىٍفمسي مىنى ى,متىٍفمتى ٍذًدماتم ًلمٍذًفمحىًذ مسى متى ٍذديمات ىًز ًزمٍذفي ٍ فىًرمٍذًفممتى تىٍفم ى

, ٍنًرمٍّ ٍنًركمٍذًفمحينى   ىمات   تى
مًت ممّ ,مقىًؿى مٍذًفماتًخ ىًًر,ميىمىن ًمقىًدٍننىًمًمٍنصى ذىٍ ًدماتم ًلمٍذًفمتىًدمٍّ منىاىمتي رىٍ تي نمخى قىًؿى

ٍنزىةى؟مقيٍمتيم ,منىٍس ىتيليمتىٍفمقىٍ:ًؿممى مًي مكىٍمًإ ٍّ نملىٍؿمتىؾى متىًدمٍّ ,متيذىٍ ديماتم ًلمٍذفي مًمٍنصى م ىٍسَّيفي مكىٍمًإ ٌّ َّىًفى ,مكى ـٍ نمنى ى
, ًن ته ممى مَّى ىن لي مقىٍصًرً , مًي مًظؿٍّ مذىاؾى مليكى متىنىًن ميىًأ ؿى ٍنلي, متى يىسى ىٍتنىً

,ممْ مًذ ىًس رو مىٍ ًل متى قىٍفنىً مكى  َ: ممى ميىً ٍئنىً ن قىًؿى
نمكىتيذىٍ ديماتم ًلم ,مقىًؿى ـى م ٍننىًميىرىد ماتس الى مٓ... .ِبِعَماَمِتِو،ُمْعَتِجٌر يىسى

 تخريج الحديث:

م:فردمذركا :لماتذخًرممدكفمنسمـ.ممم

 دراسة رجال االسناد:

مر ًتلمَّم ـم أًت.

                                           
م[.ُٖٓ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
م[.ُٖٓ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مِ
ٍنرمنمذف:حمات ًدماتن  ن مكسَّكفماتن ـمكَّسرماترا ,ملذ ماتنسػذ مستػَم ػنرة,مكلػـمذنػكم ػنرةمرلػطمتنػركمذػفمم-مّ ات ى

 [.ِّٗٓرقـممّٔٗ/مٖحن  مات نرٌممصًمبمرسكؿماجمصمَماجمتم لمكسمـ.]األنسًبمتمسن ًن م
ماتزؽماٍتنإ رمات ًذمم ىٍ  ىؿمًي ًلماتٌسنفمكىاٍت ىسىؿمكىاتم-مْ م[.ِْٔ/مُز ٍ ت.]غر بماتمد ثمالذفمات كزمممن تنمكىليكى
م[.َِْٕرقـممََُ/مٓ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتناًزم,مذًبمق:ؿممنزةمذفمتذدماتنطمبمر  ماجمتنل,مم-مٓ
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ًد ًثماتذىرا نمم ًي ممى كد»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)س(مكى :ىلمًي ماتسُّ ي يىامتىً  زى ات ىً  زىةنمات ى يز,م«محىن ليمرى
ٍرحىًةمخًص  ميًس: ًرىم مًتٍمنى مُلًمتمر يؿ.كىًل ى

 (ٕٗالحديث رقم )

,ممم ,متىٍفمإىًر ؾو ًًنرو متى مٍذفي دي محىٍسكى د  ىنىً قًؿماإلنًـماذفمحذ مإ ذ مرمنلماجنممى
ًؽى,مِ ٍفمحىًذ مًسٍسمى نممّتى قىًؿى

متىنىًماٍتذىرىا ي,م مىَمَّىف ٍ ًل,م»كيًصؼى متى نم«مَوَرَفَع َعِجيَزَتوُ يىًٍت:ىنىدى ماتن ًذ ُّم»يىأىًؿى م ـىمملىَّىذىامَّىًفى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى صى
ديم مْ«. ىٍس ي

 تخريج الحديث: 

مداكد,ممم محذك منسند ,مٓحخر ل مي  مات  د ماتَّذرل,مٕكحمند,مٔكاذف مي  كاذفممٗكاترك ًن ,مٖكاتنسًئ 
مَّم ـمنفمطر ؽمإر ؾمذلمذنمك .مُِكاتذ  أ ,مُُكاتطمًكم,مَُخز ن ,

 دراسة رجال االسناد:

ماجماتنخ  .مر ًتلم أًتمنًمتدامإر ؾمذفمتذد

اتنخ  ماتَّكي ماتأً  مذكاسطم ـماتَّكي محذكمتذدماج,مكًَّفمتًدالميً المتًذداممشريك بن عبد اهلل*
مُّإد دامتمَمحلؿماتذدعمنفمات ًنن منًتمسن مسذامحكم نًفمكسذ  فمكنًئ .

م

                                           
م[.ُٖٔ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 لكنمإر ؾمذفمتذدماجماتنخ  .مم-مِ
 لكنمتنركمذفمتذدماج,محذكمسسمًؽماتسذ   .م-مّ
 [.َِٓٔرقـممُِّ/مُ]نصنؼماذفمحذ مإ ذ مم-مْ
 [.ٖٔٗرقـمِّٔ/مُ]سنفمحذ مداكد,مَّ:ًبماتصالة,مذًبمصف ماتس كد,مم-مٓ
م[.ُُِْرقـممُِّ]نسندماذفمات  دمصنمم-مٔ
 [.َُُٕٖرقـممِٗٔ/مَّ]نسندمحمندمم-مٕ
 [.ٓٗٔرقـممَّٓ/مُ]اتسنفماتَّذرلمتمنسًئ مم-مٖ
 .[َُُْرقـممَِٖ/مُ]نسندماترك ًن مم-مٗ
 [.ْٔٔرقـممِّٓ/مُ]صم حماذفمخز ن مم-َُ
 [.ُّٖٓرقـممُِّ/مُ]إرحمن ًن ماآل ًرمم-ُُ
 [.ُِْٕرقـممُٔٔ/مِ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-ُِ
م[.ِٕٖٕرقـممِٔٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُّ
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مُقًؿماذفمن  فنمإر ؾم أ منفم س ؿمتنل؟

ست ؾمي محذ مسسمًؽمحكمسسرائ ؿميأًؿ؟مإر ؾممقًؿمت نًفمذفمس  دنمقمتمت م َمذفمن  فنمإر ؾمحمب
مِحمبمست ,مكلكمحقدـ,مقمتميإر ؾمحمبمست ؾمي مننصكرمحكمحذكماألمكص؟ميأًؿنمإر ؾمحتمـمذل.

كقًؿماذفمنىً  فنمإىًر ؾم أ مسال محنلمًَّفمالم :أفمك امطمك ذلبمذنفسلمتمَمسف ًفمكإ ذ .
مّ

مست نًمننل.قًؿمنرةنمصدكؽهم أ ه,مسال محن لمسذامخًتؼمياىمكم ٍ ري محمبُّ
مْ

مٓسن تمحمندمذفممنذؿمإذ  ًمذذتؾ.منقًؿمن ًك  مذفمصًتحكم

ًد ث.كم ممسفماتمى َّىًفى قًؿمات  م نممً أى مكى
مٔ

قًؿمتذدماترمنفنمس تتمحذ متفمإر ؾمكحذ ماألمكصمح  نًمحمبمست ؾ؟مقًؿنمإر ؾمحمبمست مإر ؾمكم
مٕصدكؽ,مكلكمحمبمست منفمحذ ماألمكصمكقدمًَّفمتلمحغًت ط.

مٖقًؿمت سَمذفم كنسم أكؿنمنًمرح تمحمدامقطمحكرعمي متمنلمنفمإر ؾ.كم

مٗ.-كًَّفم كنئذمم ًمم-كقًؿمت سَمذفم كنسنمر ؿماألن مإر ؾمذفمتذدماجم

مىَمحىٍلًؿماترٍّمكم مإىًد دنامتى َّىًفى مًتٍنًدم,مكى دٍّ ًن ديكقنًمنيمى مصى ًًقالن متى نمَّىًفى ,ميىأىًؿى ٍنذىؿمتىٍفمإىًر ؾو  ىًبمسئؿمحىٍمنىدمٍذفممى
محىٍ ذىم متىلينمًسٍسرىاًئ ؿي ,ميىأيٍمتي مًسٍسرىاًئ ؿى قىٍذؿى مكى مزيلىٍ رو مقىٍذؿى ًؽى ماتس نىًًعمًنٍفمحىًذ مًسٍسمى ـى ,مكىاٍتًذدىًع,مقىًد  ـٍ نمنى ى مًنٍنلي؟مقىًؿى تي

م يٍم:ىجُّم مًسٍسرىاًئ ؿي ن مقيٍمتي مرىٍحً  مًي ملىذىا, م:ىٍس ىٍتًن متىٍف مالى ن مقىًؿى مًذًل؟ م يٍم:ىجُّ متى ىٍنًرمم يٍم:ىجُّممقيٍمتي محىٍم ن مقىًؿى ًذًل؟
ًد ً ًل. مًَُذمى

                                           
 [.َُِٔرقـممّٕٔ/مْ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُ
ماتنر اماتسًذؽ.م-مِ
م[.ٖٖٖرقـممُِ/مٓ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مّ
 .اتسًذؽماتنر ام-مْ
م.اتسًذؽماتنر ا]م-مٓ
 [.ِٕٕرقـممّْٓ/مُ]ات أًتمتم  م مم-مٔ
م[.َُِٔرقـممّٕٔ/مْ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٕ
م[.َُِٔرقـممّٔٔ/مْ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٖ
م.اتسًذؽماتنر ام-ٗ
م.[ُٖٕرقـممُّٗ/مِ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-مَُ



18 
 

مُقًؿمحذكمداكدنمإر ؾم أ ,م خطئ.كم

قىًؿم  أكبمٍذفمإىٍ ذى منمإر ؾم أ مصدكؽ,مصم حماتَّ:ًب,مردم ماتمفظمن طرذل. كى
مِ

مىٍ ًلممفظلميسنًعماٍتني:ىأىدٍّن كم مًي مآخرمحنر م خطَ مًي نىًم ركمم:ا رمتى َّىًفى نليمات ذ فمقًؿماذفممذًفنممكى فمتى
ر فمتىنليمًذًٍتَّيكيىم سىنىًعماٍتني:ى ىخٍّ ًؽماأٍلىٍزرىؽمكى ٍسمى كفمكىاً  مًي ًلم:ىٍخًم طمن ؿم ًز دمذفملىًري ً مسن يكامًنٍنليمذكاسطمتىٍ سى

ًي ًلمحىٍكلىًـمَّىً  رىة.
مّ

 ْقًؿماذفماتنذًرؾنمإر ؾمحتمـمذمد ثماتَّكي  فمنفمسف ًفمات كرم.كم

محكم منف مإر ؾ مسنا محمندن سرائ ؿمقًؿ مكا  مزل ر مح ذتمنف مسسمًؽ محذ  مي  مكإر ؾ مقد نً, مسسمًؽ ذ 
قىًؿماتن سىًئ نمت سمذلمذ س.مٓكزَّر ً. كى

مٔ

قًؿماذفمحذ ممً:ـم قمتمألذ مزرت مإر ؾم م:جمذمد  ل؟مقًؿنمًَّفمَّ  رماتخط مصًمبممد ثمكلكمكم
ممٕم:أؿمذكاط ؿ. امطمحم ًنً.ميأًؿمتلمي مؾماتصًئغنمسنلممدثمذ مًد ثمذكاط ؿ.ميأًؿمحذكمزرت مال

ن نًمذَّرتمنفممد  لمكحخذًر مكم قًؿماذفمتدمنمكتإىًر ؾممد ثمَّ  رمنفماتنأطكعمكاتنسندمكحصنًؼ,مكاً 
ماتصم م ممد  ل متمَ مكاتاًتب مذ ضماإلنًَّر محنم ت مننً ممد  ل متمَ مح:َّمـ متـ مذ ضمنً مكي  طريً

حنلم : ندمي ماتمد ثمإ ئًمكاالس:كا مكاتذمم أامي ممد  لمنفماتنًَّرةمسننًمح: مي لمنفمسك ممفظلمالم
مٖننًم س:مؽمحفم نسبمي لمستَمإ  منفمات  ؼ.

ديكؽ.مٗقًؿماتذلذ نمحمدماالتالـ.كم مُُكقًؿمي ماتن زافنماتمًيظماتصًدؽ.مَُكقًؿمي ماتنان نمصى

                                           
 [.ُْٕٗرقـممّْٖ/مَُ]:ًر  مذادادمم-مُ
م[.ُْٕٗرقـممّْٖ/مَُ]:ًر  مذادادمم-مِ
 [.مَٕٖٓرقـممْْْ/مٔ]ات أًتمالذفممذًفمم-مّ
م[.َُِٔرقـممّٔٔ/مْ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مْ
م[.َُِٔرقـممّٔٔ/مْ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٓ
 [.مِّٕٔرقـمِْٕم/ُِ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مٔ
 [.َُٗرقـممَُٖ/مّحذكمزرت ماترازممك  كد مم-]ات  فً مألذ مزرت ماترازممي مح كذ:لمتمَمحسئم ماتذرذت مم-مٕ
م[.ٖٖٖرقـممّٓ/مٓ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مٖ
م[.ِِٕٔرقـممْٖٓ/مُ]اتًَّإؼمم-مٗ
 [.ِْٕٔرقـمِٕٗ/مُ]اتنان مي مات  فً مم-مَُ
 [.ّٕٗٔرقـممُِٕ/مِ]ن زافماالت:داؿمم-مُُ
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قًؿماذفمم رنمصدكؽم خطَ مَّ  رام:ا رممفظلمننذمكت ماتأ ً مذًتَّكي مكًَّفمتًدالميً المتًذدامكم
مِكقًؿمصًتحم زرةنمصدكؽ,مكتنًمكت ماتأ ً ما طربممفظل.مُع.إد دامتمَمحلؿماتذد

مذى ٍمكم منىَّ  ى,ميأ ؿمت نمتكمح: :ل؟ميأمتنمتىٍكمَّىًفى مإىًر ؾه ـى نمقىًد م ىٍم ىَم ىأيكؿي ٍذًدماتم ًلنمسىًنٍ تي متى مٍذفي ًم ُّ متى مقىًؿى فى
ًد  ىليمً دًّا,م م ىٍم ىَممى ,مكى ى  ؼى منىًمسى ىٍت:يليمتىٍفمإىٍ  و م ىدىم  مالى ,ميىًشذىامليكى مى   م ىٍم ىَنمحى:ىٍ :يليمًذًٍتَّيكيىً ميى ىٍنمىَمتى قىًؿى

مْكقًؿمتنركمذفمتم نمًَّفم م َمالم مدثمتفمإر ؾمكًَّفماذفمن دمم مدثمتنل.مّ ىٍدًرم.

نماتن ًسيمكم به  ً: متىليمتى ميىأىًؿى مًستىَمإىًر ؾو ري مكىآخى به ً ىمتى:ً  نم ى مقىًؿى مقىًًدحو مٍذفي ًم ُّ متى نم ىًممقىًؿى ؟مقىًؿى مإىًؾٌّ محىن ؾى  ىأيكتيكفى
. ـٍ ًًئً  مًذسىٍ ًف مًنٍفمًدنى م ىدىم  ٍذتي ميىخى ى ًم ٍّ منىاىمتى محىنٍّ مَّيٍنتي ًدٍدتي مإىًًًَّّ؟متىكى محىَّيكفي حىٍمنىؽي,مَّىٍ ؼى

مٓ

قًؿمتذدمات ذًرمذفمنمندماتخطًذ نمقمتمت م َمذفمس  دنم أكتكفمسننًمخمطمإر ؾمذآخرة,ميأًؿنمنًمكم
قىًؿمات كز ًن نمإىًر ؾمس  ماتمفظ,من طربماتمد ث,منًئؿ.مًٔن.زاؿمنخمط كى

مٕ

م:خم طًمي محصكؿمإىًر ؾ. ماذفماتنيذىًرؾنمت سممد  لمذإىٍ  و.مٖقًؿم ىٍم َمٍذًفمسىً  دنمرح تي كقًؿى
مٗ

مًذًل.كم ًم ى:ىفىر دي مًي نى مًذًٍتأىًكمٍّ كٍممَُقًؿماتدارقطن نمتىٍ سى مسىً  دماٍت ى مٍذفى ـى نمحخط مإىًر ؾمي محرذامكقًؿمًسٍذرىاًل  لىًرمُّ
مُِكقًؿممفصمذفمغ ًثنمًَّفمإىًر ؾمحإذلماتنًسمذًألتنش.مًُُنئى ممد ث.

م ىًمحىذىًمتىذدماتم ًلمحرح تمنفمقىًؿنمالىمحي ؿمحمدمتمَمحمدمقًؿ.ممنقًؿمسذرال ـمذفمحت فكم س تتمإىًر ًَّمقيٍمتي
مُّك أكؿملذاماألمنؽمحت سمقدمي ؿمحذكمذَّرمكتنر.

                                           
 [.ِٕٖٕرقـمِٔٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُ
 [.ْٔرقـممٕٓ]اتنخ:مط فمتم الئ مصنمم-مِ
م[.ُٖٕرقـممُّٗ/مِ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-مّ
م[.َُِٔرقـممّٓٔ/مْ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مْ
 [.ُٖٕرقـممُّٗ/مِ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-مٓ
م[.َُِٔرقـممّٔٔ/مْمً:ـمم]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ م-مٔ
م[.ُّْرقـمَُٓ]حمكاؿماتر ًؿمصنمم-مٕ
م[.ٖٖٖرقـممَُ/مٓ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مٖ
م[.ٖٖٖرقـممُُ/مٓ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مٗ
 [.َُٓ/مِ]سنفماتدارقطن مم-َُ
م[.ٖٖٖرقـممُِ/مٓ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-ُُ
م[.ٖٖٖرقـممُِ/مٓ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-ُِ
م[.ٖٖٖرقـممُِ/مٓ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-ُّ
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س تتمإىًر ؾمحذًمتىذدماجملؿمحدرَّتمحمدام ف ؿمتم ًمتمَمحذ مذَّرمكتنر؟مقىًؿنممنازقًؿمطًتبماتخزمكم
مُالىمسال منفمًَّفمنف: مًمي نًمسكلمذتؾ.

مذًتَّ  ر,كم مندتسمكت سم:دت سل مّكقًؿمسذطماذفمات  ن ,مِقًؿماذفمات راق ن ًَّفمقم ؿممْاتس كط ,م
مٓ.ات:دت س,مكذَّر ماذفمم رمي ماتطذأ مات ًن  منفماتندتس ف

مي ماتنخ:مط ف.مٕكز فماتد فماذفماتَّ ًؿ,ممٔكذَّر نمسذطماذفمات  ن ,

م.ذ دم:كت لماتأ ً :ا رممفظلمم أ مقال الباحث:

 الحكم عمى الحديث:

 اسنًد م   ؼمت  ؼمإر ؾ.قال الباحث: 

ممٖقًؿمإ  بنملذامسسنًدم   ؼمت  ؼمإر ؾمكذأ  مر ًتلم أًت.

م

ًي مم مات يأيرىم»ًلمقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)س(مكى زى ماتنرحةيم«مس  ًَّـمكات ي ي كزىةممكىًل ى ٍنايمتى يكزمكتى ي ات ي يزنم ى
م:ىًمد. مات ً: مالى ًًئز.مكات يأيرنم نايمتًًقر,مكىًل ى مىَمتى ى اتنيسنٍّ ,مك: نايمتى

مٗ

 (ٕ٘الحديث رقم )

متـمحت رمتمَم:خر جمتل.

م

                                           
 [.ٖٖٖرقـممُِ/مٓ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مُ
 [.ِٖرقـممٖٓ]اتندتس فمصنمم-مِ
م[.ّّرقـممّّ]ات:ذ  فمألسنً ماتندتس فمصنمم-مّ
م[.ِْرقـممٖٓ]حسنً ماتندتس فمصنمم-مْ
 [.ٔٓرقـممّّ]طذأًتماتندتس فمصنمم-مٓ
م[.ِٓرقـممَُٕاتركاةمذًالخ:الطمصنم]االغ:ذًطمذنفمرن منفم-ٔ
 [.ِّرقـممَِٓ]اتَّكاَّبماتن راتمصنمم-ٕ
 [.َُُٕٖرقـممِٗٔ/مَّنسندمحمندممًإ  م]م-ٖ
م[.ُٖٔ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٗ
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م ًد ثي ًنٍنليماٍتمى مإىم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمكى مات ىٍ زمكاتَّىٍ سَّؿُّ  َ: ممى مذأىدىرو نمحرادىمذًت ىٍ زم:ىرؾم«مٍ  و ًق ؿى كى
متًٌـّمًي محينيكرماتدُّن ًمكاتدٍّ ف. ميٍ ميلمذًت: سك ؼ,مكىليكى ًم ىً بي نى

مُ

 (ٕٙالحديث رقم )

مىَمنىمممم متى نمقىرىٍحتي ,مقىًؿى ن ًدو ممى ٍذديماأٍلىٍتمىَمٍذفي د  ىًن متى د  ىنىًمقًؿماإلنًـمنسمـمرمنلماجنممى ,محمكىمى ًًتًؾمٍذًفمحىنىسو
,متىٍفمطىًكيم ٍنًركمٍذًفمنيٍسًمـو ,متىٍفمتى مىٍ ًلمتىٍفمًز ىًًدمٍذًفمسىٍ دو ًمقيًرئىمتى ,مًي نى ًًتؾو ,متىٍفمنى مسىً  دو ,قي:ىٍ ذى يمٍذفي حىن ليممِسو

م م سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ًًبمرىسيكًؿماًجمصى منىًسنًمًنٍفمحىٍصمى نمحىٍدرىٍَّتي مقىًؿى سىًنٍ تي نمكى ,مقىًؿى مًذأىدىرو مإىٍ  و مَّيؿُّ ,م ىأيكتيكفى ـى
نم م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماًجمصى مرىسيكؿي نمقىًؿى م ىأيكؿي متينىرى ماًجمٍذفى ٍذدى ,مُكلُّ َشْيٍء ِبَقَدٍر، َحتَّى اْلَعْجِز َواْلَكْيسِ »تى

مّ«.حىًكماٍتَّىٍ ًسمكىاٍت ىٍ زًم

 تخريج الحديث:

منسمـمدكفماتذخًرم.م:فردمذركا :لممم

 دراسة رجال االسناد:

. ن ًدو ٍذدماأٍلىٍتمىَمٍذفممى مر ًتلمَّم ـم أًتمنًمتدامتىٍنًركمٍذفمنيٍسًمـمكمتى

ممْات ندممذف:حمات  ـمكاتنكفمات نًن .معمرو بن مسمم*

.ممٓقًؿماذفمن  فنمالمذ سمذل. مًذًٍتأىًكمٍّ مليكى ممٕكذَّر ماذفممذًفمي مات أًت.مٔكقًؿمح  ًننمتىٍ سى

قىًؿماتن سىًئ نمت سمذًتأكم. كى
مَُكقًؿمي ماتن زافنمصًتحماتمد ث.ممٗكقًؿماتذلذ نمصدكؽ,مٖ

م

                                           
م[.ُٖٔ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 لكنمطًككسمذفمَّ سًفمات نًن .م-مِ
 [.ِٓٓٔرقـممَِْٓ/مْذًبمَّؿمإ  مذأدر,مم]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتأدر,م-مّ
م[.ُُٓٓرقـممِْٕ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مْ
م[.َّّرقـممّْٔ]سجاالتماذفمات ن دمصنمم-مٓ
 [.ُِّٗرقـممُِٗ/مّ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-مٔ
م[.ُٕٓٗرقـممُِٕ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٕ
م[.ُْْٓرقـممِْْ/مِِ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مٖ
 [.َِٕرقـممُُْ]نفم:َّمـمي لمكلكمنك ؽمصنمم-مٗ
م[.َْٓٔرقـممِٖٗ/مّ]ن زافماالت:داؿمم-مَُ
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مِكقًؿماذفمم رنمصدكؽمتلمحكلًـ.مُ,كقًؿماتسً  نمصدكؽم  ـم

ً  ؼ. .مّكقًؿمحمندنم ى مًذذىاؾى مليكى مْكقًؿمح  ًننممتىٍ سى

بمطًكسميمرؾم د مكقًؿنمنًمكقًؿماذفماتند ن نمسن تم م َمذفمس  د,مكذَّرمتنركمذفمنسمـمصًم
ممٓحرلملإًـمذفمم  رمسالمحن ؿمننل,مقمتمتلمح ربمتمَممد ثملإًـمذفمم  ر؟ميأًؿمن ـ.

مً دًّاميى ىٍذَّيري ي.كم منيٍنَّىره ًد ثه متىليممى تىٍ سى كىا يمتىٍفمطًككسمكى مرى ًد ثو ممى مغىٍ ري ًت ىٍنًركمٍذًفمنيٍسًمـو قًؿماذفمتدمنمكى
مٔ

نممٕكقًؿماذفمخراش, مًذإىٍ  و.مكاذفممـز مٖتىٍ سى

مقًؿماتذًمثنمصدكؽمتلمحكلًـمَّنًمقًؿماذفمم ر.

ماتن ٍرًس معبد اأْلَْعَمى بن َحمَّاد* متىلي م يأىًؿ مات ًذم منصر ممٗذف ً  فى مكى ىالى م:سا مسن  منىًتى م م َ محىذيك َّن :ل
ًنًئى:ىٍ ًف. مكى ً  فى ق ؿنمسن مسذامكى ىالى ًنًئى:ىٍ ًفمكى كى

مَُ

مُٔكاتخم م .مُٓكنسمن مذفمقًسـ,مُْكاذفمقًنا,مُّكحذكممً:ـ,مُِ,كاتدارقطن مُُك ألماذفمن  ف,

م

                                           
م[.ُٕٔرقـممَُٓ/مٖ]: ذ بمات: ذ بمم-مُ
م[.ُُٓٓرقـممِْٕ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مِ
 [.ْٕٓرقـممّٖٓ/مُ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماذنلمتذدماجمم-مّ
 [.ِّْٔرقـممْْٗ/مِاذنلمتذدماجم]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  مم-مْ
م[.ُُّْرقـمِٗٓ/مٔ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٓ
م[.ُِْٖرقـممُُِ/مٔ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مٔ
م[.ُٕٔرقـممَُٓ/مٖ]: ذ بمات: ذ بمم-مٕ
 [.ُٔٓ/مٗ]اتنممَمذًآل ًرمم-مٖ
يذأػػ متم ػػل,مكق ػؿمتػػلمنػػرسم«منػرس»تػػكامنصػرمقػػًتكامق ػؿمتػػلنماتنرسػ مألفم ػػد ماسػػنلمنصػر,مكاتنػػذطمسذامحرادكامحفم أكممم-مٗ

 [.َْٕٗرقـممٕٕ/مُّت ذا.م]األنسًبمتمسن ًن م
 [.ُُّّْرقـمَْٗ/مٖ]ات أًتمالذفممذًفمم-مَُ
 [.ِّٓرقـممّٖٓ]سجاالتماذفمات ن دمصنمم-مُُ
 [.ُٗٗرقـممَِّ]سجاالتماتسمن متمدارقطن مصنمم-مُِ
 [.ُْٓرقـممِٗ/مٔ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُّ
م[.ُٕٗرقـممْٗ/مٔ]: ذ بمات: ذ بمم-مُْ
م[.ُٕٗرقـممْٗ/مٔ]: ذ بمات: ذ بمم-مُٓ
م[.ُٕٗرقـممْٗ/مٔ]: ذ بمات: ذ بمم-مُٔ
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مًمذ ًفمي م أً:ل.مُكقًؿماتذلذ نماتنمدثمات ذت. مِكذَّر ماذفي

مت سمًذًلمذ س.مٓكاذفمم رنممْكاتن سىًئ ,مّكقًؿماذفمن  ف,

ن دم زرةمكاٍذفمخراشنمصدكؽ. قىًؿمصًتحمٍذفمنيمى كى
مٔ

مقًؿماتذًمثنم أ .

.ماألتمَم:ًذامتذدقًؿماتذًمثنم مسىً  دو محمدمات أًتمي منفسماتسندمكلكمقي:ىٍ ذى يمٍذفي

م

ن ً م ماٍت ى ًد ثي زيليـ»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمكي ممى مين مسال مسىأىطماتن ًسمكتى ى م ىٍدخي ًمًت مالى  نايمتىًً ز,م«منى
دىـ.م ير دماألٍغًذ ً مات ىًً ًز فمًي محينيكرماتدُّن ً. ًًدـمكخى َّخى

مٕ

 م(ٕٚم )الحديث رق

مإىذىًذى ي,ممم د  ىنىً ممى , مرىاًياو مٍذفي ن دي منيمى د  ىًن  مكمى ماجن مرمنل منسمـ ماإلنًـ قًؿ
ٍرقىً ي,مٖ مكى د  ىًن  مى

محىًذ ممٗ ٍف تى
نىًًد, تىًفماأٍلىٍترىًج,مَُاتزٍّ

ًتماتمُُ   ً نم م:ىمى مقىًؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ٍ رىةى,متىًفماتن ًذ ٍّ ن  ي,متىٍفمحىًذ مليرى ,مكىاٍت ى ن ًري
م مًت  ً ميىنى ن  ين ماٍت ى قىًتىًت مكى , ذًٍّر فى مكىاٍتني:ى ى , مًذًٍتني:ىَّىذًٍّر فى محيكً ٍرتي ن ماتن ًري اَل َيْدُخُمِني ِإالَّ ُضَعَفاُء النَّاِس، يىأىًتىًت

منىمَوَسَقُطُيْم، َوَعَجُزُىمْ  مًذًؾ ـي ً: محىٍرمى مرىٍمنى محىٍنًت ن ً ن مًتٍم ى ماجي ميىأىًؿى محىٍنًتم, مًتمن ًًرن قىًؿى مكى مًتذىًًدم, مًنٍف محىإىً ي ٍف
م:ىٍن:ىًمئيم ميىالى ماتن ًري مًنٍمجيلىً,ميى ىن ً ـٍ مًنٍنَّي مكىاًمدىةو ًتَّيؿٍّ مًنٍفمًتذىًًدم,مكى محىإىً ي ٍف مًذًؾمنى مقىدىنىليمتىذىاًذ محيتىذٍّبي اي ,ميى ى ى

م:ىٍن:ىًمئيمكىم نمقىٍطمقىٍطميى ينىًًتؾى مىٍ  ىً,ميى:ىأيكؿي  يٍزكىلمذىٍ  ي ىًمًستىَمذىٍ ضو .تى
مُِ

                                           
م[.َّٕٔرقـمَُٔ/مُ]اتًَّإؼمم-مُ
م[.ُُّّْرقـمَْٗ/مٖ]ات أًتمالذفممذًفمم-ِ
 [.ٕٓٔرقـممِّْ]سجاالتماذفمات ن دمصنمم-ّ
 [.َْٕٓرقـممّٓٓ/مُِ]:ًر  مذادادمم-ْ
م[.َّّٕرقـمُّّ:أر بمات: ذ بمصنم]م-ٓ
م[.َْٕٓرقـممّٓٓ/مُِ]:ًر  مذادادمم-ٔ
م[.ُٖٔ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٕ
ملكنمإذًذ مذفمسكار.م-مٖ
 لكنمكرقً مذفمتنر.م-مٗ
 لكنمتذدماجمذفمذَّكافماتأرإ .م-مَُ
 لكنمتذدماترمنفمذفملرنز.م-مُُ
 [.ِْٖٔرقـممُِٖٔ/ْكحلم ً,مذًبماتنًرم دخم ًمات ذًركف,م]صم حمنسمـ,مَّ:ًبمات ن مكصف من  ن ًمم-مُِ
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 تخريج الحديث:

ممُحخر لماتذخًرممنفمطر ؽمن نرمتفملنًـمتفمحذ ملر رةمذنمك .ممم

 دراسة رجال االسناد:

ٍرقىً ي. مر ًتلمَّم ـم أًتمنًمتدامكى

مِات إَّرممحذكمذإرماتَّكي ممورقاء بن عمر*

ممٔككَّ ا,مٓكاذفمن  ف,مْكزادمصًمبمسن ,مّك ألمحمند,

مًمذ ًفمي م أً:ل,كذَّر م مٗكقًؿمح  ًننمت سمذلمذ س.مٖكقًؿماذفمن  فنمصًتح.مٕاذفي

مَُكقًؿمحذكممً:ـنمإ ذ م  ن متم ل,مكًَّفمصًتحماتمد ث.

كقًؿماذفمحذ ممً:ـنم س تتمحذًمزرت ميأمتنمكرقً محمبمست ؾمحكمإ  بمذفمحذ ممنزةمحكمتذدماترمنفم
مُُكرقً محمبمست منن ـ.مذفمحذ ماتزنًدمحكماتنا رةمذفمتذدماترمنف؟ميأًؿنا

مسنامنفماٍتمسفم مكإ ذًفمحقدـ مًتٍنًدممسىكىا . ًن  نً م ى ن مكإ ذًفميىأىًؿى مذفمتنر, ٍرقىً  متىفمكى محمند كسيًئؿى
ٍرقىً . مإيٍ ذى م مدثمتىفمكى َّىًفى كى

مُّكقًؿمحذكمداكدنمكرقً مصًمبمسن ,مسالمحفمي لمسر ً .مُِ

م

                                           
م[.َْٖٓرقـممُّٖ/مٔ,}ك:أكؿملؿمنفمنز دم{]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبمات:فس ر,مذًبمقكتلمم-مُ
م[.َّْٕرقـممَٖٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مِ
م[.ُِٔرقـممُٓ/مٗ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مّ
م[.ِٖٖٕرقـممّٕٔ/مُٓ]:ًر  مذادادمم-مْ
م[.َُِْرقـممّٕٗ/مٖ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مٓ
 [.َُٔٓرقـممِْٔ]:ًر  محسنً مات أًتمصنمم-مٔ
 [.ُُْْٗرقـممٓٔٓ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٕ
 [.ُِٔرقـممُٓ/مٗ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٖ
 [.ِٖ/مُركا  ماذفمنمرزمم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مٗ
 [.ُِٔرقـممُٓ/مٗم]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـم-َُ
 [.ُِٔرقـممُٓ/مٗ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-ُُ
 [.ُِّْرقـممّٓ/مّ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماذنلمتذدماجمم-ُِ
م[.ِٖٖٕرقـممّٕٔ/مُٓ]:ًر  مذادادمم-ُّ
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مُرقً متفمحذ ماتزنًد.كقًؿمإذًذ مذفمسكارنمقًؿمت مإ ذ نمحَّ:بمحمًد ثمكم

مِقًؿمحذكمداكدنمقًؿمت مإ ذ نمتم ؾمذكرقً ميشنؾمتفم:مأَمن ملمم:َم:ر ا.كم

مىٍ ًلمات نً مكر  ل.كم من ًذمكذَّرمكرقً مي مسفمتى مني ىًذىمٍذفى نمسىًنٍ تي ًم ٍّ متى قًؿمتىٍنركمٍذفي
ممّ

مْكقًؿمات أ م نم:َّمنكامي ممد  لمتفمننصكرمذفماتن :نر.

نىًدمت نلم م َماٍتأط ًفمكىكى  أىليماتن ًس.قًؿماتذلذ نمً أى مكم ًمًي محذ ماتزٍّ مًس نى الى
مٔكقًؿمي ماتنان نم أ م ذت,مٓ

مٖكي منفم:َّمـمي لمكلكمنك ؽنم أ .مٕكي ماتن زافنمصدكؽمتًتـمنفم أًتماتَّكي  ف,

ماتأطًفنكم مًت ىٍم ىَمٍذًفمسىً  دو ,م ىأيكؿي مني ىًذو مٍذفى مني ىًذى م ىٍم ىَنمسىًنٍ تي ٍرقىً ى؟ممقىًؿى مًنٍفمكى كرو منىٍنصي ًد ثى ممى سىًنٍ تى
م يسىًًكممإىٍ ئنً. نمالى مٗقىًؿى

ممَُكقًؿماذفمتدممركلمحمًد ثمغمطمي محسًن دلًمكذًق ممد  لمالمذ سمذل.

مُُكقًؿماذفمم رنممصدكؽمي ممد  لمتفمننصكرمت ف.

ر,مكركا :لملنًمقًؿماتذًمثنم أ ,مكام:جمذلماألئن ,مك:َّمـمذ   ـمي ممد  لمتفمننصكرمذفماتن :ن
متفمغ رمننصكر.

م

م

                                           
م[.ٕٗرقـمُْٓ/مُ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُ
ماتنر اماتسًذؽ.م-مِ
م[.َُِْرقـممّٕٗ/مٖاتر ًؿمم]اتًَّنؿمي م  فً م-مّ
م[.ُِّٗرقـمِّٕ/مْ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-مْ
 [.ُِٖ]اتركاةمات أًتماتن:َّمـمي  ـمذنًمالم ك بمردلـمصنمم-مٓ
م[.ُّٖٔرقـممُٕٗ/مِ]اتنان مي مات  فً مم-مٔ
م[.َّْٗرقـمِّّ/مْ]ن زافماالت:داؿمم-مٕ
م[.َّٓ]نفم:َّمـمي لمكلكمنك ؽمصنمم-مٖ
م[.ُِّٗرقـمِّٕ/مْتَّذ رمتم أ م م]ات  فً مام-مٗ
 [.َُِْرقـمُّٖ/مٖ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-َُ
م[.َّْٕرقـممَٖٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-ُُ
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ًي لًم م»منقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)س(مكى مٍَّسرلميكلىبى م ـىمصًًمبي سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى مصى مىَماتن ًذ ٍّ حن لمقىًدـمتى
زىة مذىاماتًنٍ  ى زىة,ميىسينٍّ ى نماتًنٍنطىأ مذميا مات ىنف.«متىليمًنٍ  ى مًذَّىٍسًرماٍتًن ـً ًل ى

مُ

 (ٕٛم )الحديث رق

متـمحت رمتمَم:خر جمتل.

م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)ت ىس(م

ًد ًثماأٍلىٍمنىًؼنم سيَّيـمًي مقيرى ش»)س(مًي ممى مِحىٍمم :ى:ىذ  َّـ.«مي ى:ى ى  

 (ٜٕالحديث رقم )

,ممم مًسٍدًر سى ماٍذفي د  ىنىً ,مّقًؿماالنًـماذفمحذ مإ ذ مرمنلماجنمى ٍ فو ممْتىٍفمميصى مٍذًف ,متىًفمتىٍفمتينىرى ًكىافى  ى
ًتىنىًم ايمًرمى نىًًزًتنىًمنى ى م,ميىًشن ًمًتنى ج  ماٍتمى منيًر دي نىٍمفي ًد نى ىمكى نمقىًدٍننىًماٍتنى ,مقىًؿى نماأٍلىٍمنىًؼمٍذًفمقىٍ سو م,ميىأىًؿى نىًمآتو ًسٍذمحى:ًى

ماتن م ميىًشذىا ميىًٍنطىمىٍأتي م, مًي ماٍتنىٍسً ًد مكىاٍ :ىنى يكا ميىًزتيكا مقىٍد ماتن ًسى مًسف  ًم ٌّ متى ميىًشذىا م, مًي ماٍتنىٍسً ًد منيٍ :ىًن يكفى ًسي
نملىذىام م,ميىًأ ؿى ً ىنىًمتيٍ نىًفي مًسذىام ى نميىًشن ًمتىَّىذىًتؾى م,مقىًؿى ق ًصو محىًذ مكى سىٍ ديمٍذفي طىٍممى يمكى مكى ذىٍ ري م,...كي لنمكىاتزُّ تيٍ نىًفي

مىٍ ًلم م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿى محىف  ماتم ليمتىليمحى:ىٍ مىنيكفى ً مغىفىرى ملىجيالى نمنىٍفم ى  زى ميىأىًؿى ماٍتأىٍكـً كً  مًي مكي ي منىظىرى م ـى سى كى
منى ىم ماتم  يـ  مقىًتيكان ن مقىًؿى م, مًتأىًالن مًخطىًننًمكىالى م ىٍفًأديكا ـٍ متى  َ: ممى ـٍ ميى ى  ٍز:ي ي م, ماٍت يٍسرىًة ٍ شى ماتم  يـ م ىٍ ًن م ى ن مقىًؿى م, ـٍ

م ؽيمًذنىَّ  ىماٍإ ىٍدم ىالى ًن ُسُكْم ِفي ُقَرْيٍش  كي لنم...مكى ىٍممى ... .َفَيَتَعجَّ ـٍ مًذ ىٍخذىًًرَّي ـٍ كى يٍخًذريلي
مٓ

 تخريج الحديث:

م:فردمذركا :لماذفمحذ مإ ذ .مم

 دراسة رجال االسناد: 

ٍ فوم مكميصى ًكىافى مٍذًفم ى مر ًتلمَّم ـم أًتمنًمتدامتينىرى

                                           
م[.ُٖٔ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
م[.ُٖٔ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مِ
 لكنمتذدماجمذفمسدر سمذفم ز د.م-مّ
مرمنفماتسمن .لكنممص فمذفمتذدماتم-مْ
م[.مّٖٕٕٗرقـممّٗٓ/مٕ]نصنؼماذفمحذ مإ ذ مم-مٓ
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ًنًئى .اتٌسمًنٌ ممُحَصْين بن َعْبد الرَّْحَمن* مكى ً  فى مسن مًسٌتمكى ىالى نفمحلؿماٍتَّيكيى مَّن :لمحىذيكماٍت يذٍ ؿمنىًتى
مُ

مّكقًؿمحذكممً:ـنم أ مي ماتمد ث,مكي مآخرمتنر مسً ممفظل,مصدكؽ.مِقًؿماذفمن  فنم أ .

ًد ث. ًبماتمى ٍ نيكفمنفمَّذًرمحىٍصمى قًؿمحمندنمات ٍّأى ماٍتنى
مْ

مٓأًؿنم أ .مقمتنم م:جمذمد  ل؟مقًؿمسممكاج.كقًؿماذفمحذ ممً:ـنمس تتمحذًمزرت متنل؟مي

ًد ث. مٕكذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل.مٔكقًؿمات  م نممً أى م ىذتمًي ماتمى

مٖكقًؿماذفمتدمنمحر كمانلمالمذ سمذل.

كقًؿممفصمذفمغ ًثنمسن تمنًتؾمذفمناكؿم أكؿمتمأًسـمذفماتكت دنملؿمرح تمذ  نؾمن ؿمطمم ماذفم
مٗدماترمنف.نصرؼ؟مقًؿنمن ـ,ممص فمذفمتذ

مكنس ,ممَُكقًؿماتذلذ نم أ , كقًؿمي ماتنان نم :ًذ  م أ متينٍّرى
ممُِكي ماتًَّإؼنم  أ مم  ,ُُ

مُّكقًؿماذفمم رنم أ م:ا رممفظلمي ماآلخر.

مقدمنس . مذًتنذًرؾ,مك أرحمتم ل,مكَّىًفى ,مَّىًفى ممى ٌّ ,مكمص فه ماتمد ثى مُْكقًؿم ز دمٍذفملًركفنمطمذتي

                                           
 [.َْٖٕرقـممَُِ/مٔ]ات أًتمالذفممذًفمم-مُ
م[.ّٕٖرقـممُّٗ/مّ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مِ
 [.ّٕٖرقـممُّٗ/مّ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مّ
 [.َُّرقـممِّٓ/مُ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماذنلمتذدماجمم-مْ
[.م]ات  فً مألذ مزرت ماترازممي مح كذ:ػلمتمػَمحسػئم ماتذرذتػ ممّٕٖرقـممُّٗ/مّ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٓ

م[.ُّْرقـممٖٖٓ/مّحذكمزرت ماترازممك  كد مي ماتسن ماتنذك  م
م[.ُّٕرقـممَّٓ/مُ]ات أًتمتم  م مم-مٔ
 [.َْٖٕرقـممَُِ/مٔ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٕ
م[.ُٗٓرقـممَّّ/مًَّّنؿمي م  فً ماتر ًؿم]اتم-مٖ
م[.ّٕٖرقـممُّٗ/مّ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٗ
م[.ٖٗرقـممُِٕ]نفم:َّمـمي لمكلكمنك ؽمصنمم-َُ
م[.ُْٖٓرقـممُٕٕ/مُ]اتنان مي مات  فً مم-ُُ
 [.ُُِْرقـممّّٖ/مُ]اتًَّإؼمم-ُِ
 [.ُّٗٔرقـممَُٕ]:أر بمات: ذ بمصنمم-ُّ
م[.ِٓرقـممٕ/مّذخًرمم]ات:ًر  ماتَّذ رمتمم-ُْ
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مًت ىم مقيٍمتي سىفي ماٍتمى ,مسىً ىمقىًؿى نمالى ميىًٍخ:ىمىطى؟مقىًؿى ,مقيٍمتي ًم حه مصى مكىليكى ًد  يليمكىاًمده ممى ٍ فه نمميصى ؟مقىًؿى ٍ فه نمميصى ًم ٍّ
نماٍخ:ىمىطى. م ىأيكؿي كفى م ىًز دىمٍذًفملىًري نمسىًنٍ تي سىفي ماٍتمى مً أى ه,ممقىًؿى مىَمذىاؾى متى ًمٍفظيليمكىليكى

ممُ

مِمطمك:ا رمكتزا متمنسًئ مكغ ر .قًؿمسذطماذفمات  ن نمذَّر ماذفماتصالحمي نفماخ:

مقًؿماتذًمثنم أ مسً ممفظلمقم النمتنًمَّذر.م

قدمق ؿمتىٍنركمٍذفم ًكافم ركممتىفممعمر ْبن جاوان*م مات:ن ن ماتذصرممكى نفمذن مس دمٍذفمز دمنىنىًة
ٍ فمذفمتذدماتر ٍمنىف. كىلمتىنليمميصى مّاأٍلىٍمنىؼمٍذفمقىٍ سمرى

مْتنرمذفم ًكاف؟ميأًؿمإ  مصمذن مي ماتسف ن .مقًؿمتمَمذفمتًصـنمقمتمتمص فنمنف

مًمذ ًفمًي م أً:ل. مٕقًؿماذفمم رنمنأذكؿ.كممٔكقًؿماتذلذ نمك ؽ.مٓكذَّر ماذفي

محىذيكمتكىانى ميىًشن ليم ىأيكؿمتىٍنركمذفم ًكاف. متنرمذفم ًكافمًسال  قًؿماذفمن  فنمَّم ـم ىأيكتيكفى
ممٖ

مٗث.مكتنلممص فمذفمتذدماترمنفميأط.مد سالمقًؿماتذلذ نمالم  رؼ,متلمتفماالمنؼم

مي م متفم ر رمذفمحإرسمَّنً ماتنزن مكركلملكمح  ًن ماذفمص ص   قًؿماتذًمثنمركلمتنلمح  ًنن
مَُ:ًر  ماتطذرم.

مقًؿماتذًمثنمنأذكؿمَّنًمقًؿماذفمم ر.

 الحكم عمى الحديث:

ماسنًد م   ؼمتَّكفمتنركمذفم ًكافمنأذكؿمكتـم :ًذا.

                                           
 [.ّٖٓرقـممُّْ/مُ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-ُ
م[.ِٔرقـممٖٖ]االغ:ذًطمذنفمرن منفماتركاةمذًالخ:الطمصنمم-ِ
 [.َُٓٗرقـممُٖٔ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-مّ
م[.ِٕٓرقـممَُُ/مٔ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مْ
 [.َُٓٗرقـممُٖٔ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٓ
 [.ُّْْرقـممّٕ/مِاتًَّإؼم]م-مٔ
 [.ْٖٗٗرقـممُْٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٕ
م[.ّّْْرقـمِْٕ/مْركا  ماتدكرممم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مٖ
م[.ِّْٔرقـممَِٓ/مّ]ن زافماالت:داؿمم-مٗ
 [.ِٗٓ/مْ]:ًر  ماتطذرممم-مَُ
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(مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم م)تىً ؼى

ٍ ذىدم منى ًد ًثمحيٍـّ ًيً»)لػ(مًي ممى ٍ ًرلىً.«م:ىسيكؽمحٍتنيزانمًت ى ماتاىنىـمكىغى كت مًنفى ماتنىٍ زي  نايمتىٍ فىً ,مكىًل ى
مُ

 (ٖٓالحديث رقم )

ن ًدمٍذًفمإيمممم منيمى ًفمٍذفي ماتر ٍمنى ٍذدي م,م نًمتى ن دو منيمى مٍذفي د  ىنىًمحىٍمنىدي ٍ ذى ىم,م نًمقًؿماذفمحذ متًصـمرمنلماجنممى
دًٍّ , م,م نًمحىًذ ,متىٍفم ى ًذ  ى ىماٍتخيزىاًت ُّ مىٍ ًدمٍذًفمرى ًًتًدمٍذًفمخي ذىٍ ًشمٍذًفمخى مٍذًفممي مًلإىًـً مٍذفي ـي ًمزىا

ممِ منىٍ ذىدو ٍفمحيٍخً:ًلمحيٍـّ تى
ماتم م مرىسيكؿي رى ماٍتخيزىاًت   يمقىًتىٍتنمتىن ًمحىٍفملىً ى ًًتدو مخى مكىاٍسني ىًمتىًً:َّى يمًذٍنتي رىجى مًنٍفمنىَّ  ىمكىخى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ًلمصى

ميي ىٍ رىةىم مٍذفي ًًنري متى متىلين م يأىًؿي نىٍكتنَمأًلىًذ مذىٍَّرو مكى دٍّ ؽي ماتصٍّ مذىٍَّرو محىذيك نى ىلي مكى ًد نى ى ماٍتنى م يًر دي ممًنٍن ىً مٍذفي ماتم ًل ٍذدي كىتى
مذًم كا ميىنىرُّ ـٍ مدىًت مي ي ماتم ٍ ً  ُّ ٍ ًأًط ماتر ٍت اأٍليرى ٍكً  مًنفى مزى ً ى م ى م يـ  مكي لن ٍ نىً: م... مخى ميكا ميىدىخى َيُسوُق َأْعُنزًا َلَنا  نىً

َّى:ًممِعَجاًفا م ـىمكىحىٍخذىٍر:يليمًذذىرى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ماتن ًذ ٍّ ذىرى مكىحىٍخذىٍر:يليمخى ٍكً  ماتم ذىفى مًستىَمزى مًّلم... .يىأىر ٍذتي

 تخريج الحديث:

,مذلمٖكاتذاكم,مٕكاتمًَّـ,مٔكاتطذران ,مٓكاآل رم,مْخر لمحذكمذَّرماتإًي  ,حممم مٍذًفمًلإىًـو نفمطر ؽمًمزىاـً
مذنمك .

 دراسة رجال االسناد:

ممذ بممأحمد بن محمد بن نيزك* مًَّؼماذف م ـ مزاممنف:كم  م ـ مسًَّن  م:م:ًن   مذ دلً ماتنكف ذَّسر
مَُرذ  ف.نًتمسن منًئ: فمك نًفمكحمٗاتذادادممحذكم  فرماتطكس 

                                           
م[.ُٖٔ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
ماتفػ:ح.م]االسػ:  ًبملكنممذ شمذفمخًتدمذفمننأذمذفمرذم-مِ    ,مك َّنَمحذًمصخر,ملكمحخكمحـمن ذدماتخزات  ,مكق:ؿم ػـك

م[.ُٕٓرقـممَْٔ/مُي من ري ماألصمًبم
 [.ّْٖٓرقـممِِٓ/مٔ]اآلمًدمكاتن ًن مالذفمحذ متًصـمم-مّ
 [.َُُْرقـممِّٖ/مِ]اتفكائدماتإ  رمذًتا الن ًتمألذ مذَّرماتإًي  مم-مْ
م[.ََُِـرقمُْٔٗ/مّ]اتإر   متا رممم-مٓ
م[.َّٓٔرقـممْٖ/مْ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-مٔ
م[.ِْْٕرقـممَُ/مّ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-مٕ
 [.َّْٕرقـممُِٔ/مُّ]إرحماتسن متمذاكممم-مٖ
اتطكسػػػػ نمذ ػػػػـماتطػػػػً ماتن نمػػػػ مكيػػػػ مآخرلػػػػًماتسػػػػ فماتن نمػػػػ مح  ػػػػً,ملػػػػذ ماتنسػػػػذ مستػػػػَمذمػػػػدةمذخراسػػػػًفم أػػػػًؿمت ػػػػًمم-مٗ

م[.َُِٔرقـممٓٗ/مٗمسن ًن مطكس.]األنسًبمت
 [.َُُرقـمْٖ]:أر بمات: ذ بمصنمم-َُ
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مِكقًؿماذفمم رنمصدكؽمي ممفظلمإ  .مُذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل.

ممْكقًؿماتذلذ نمي لمَّالـ.مًّؿمحىذيكماٍت ىذ ًسمذفمتأدةنمي محنر منظر.كق

مقًؿماتذًمثنمصدكؽمي ممفظلمإ  

مٍذًفمإيٍ ذى ىنمتـمحت رمتلمتمَم:ر ن .مَعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن ُمَحمَّدِ *

زىاًتٌ منفمحلؿماترقـمذفمحزَام بن ِىَشام* ذىٍ شماٍتخي نىكً امذًتذًد  .مٓمي
ممٔ

مٖكقًؿمحذكممً:ـنمإ  منمملماتصدؽ.مٕقًؿمحمندنمت سمذلمذ سمي ماتمد ث.

مٗكذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل.

مقًؿماتذًمثنمصدكؽ.

مُُاتخزات مم ًزم.مَُنمًلإىًـمذفممذ شمذفمخًتدمذفماألإ ر.أبيو ىو*

مُِليمصمذ محـمال؟قًؿم ىٍم ىَمذفم كنسنمالمحدرممتىم

مُْكذَّر مي م أً:ل.ُّكقًؿماذفممذًفنمتىليمصمذ ,

م
                                           

م[.ُُِٕٖرقـممْٕ/مٖ]ات أًتمالذفممذًفمم-مُ
 [.َُُرقـمْٖ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مِ
م[.ُُّرقـممٖٕ/مُ]: ذ بمات: ذ بمم-مّ
 [.ِٖرقـممَِّ/مُ]اتًَّإؼمم-مْ
قىـنمذفػػػ:حمحٌكتػػػلمك ًن ػػػلنمنك ػػػامذًتند نػػػ م:نسػػػبمست ػػػلماتٌرقم-مٓ نٌ ػػػًت,مكيػػػ مَّ:ػػػًبمنصػػػرنماتػػػٌرقـم ذػػػًؿمدكفمنٌَّػػػ مذػػػد ًرماتػػػرى

م[.ٖٓ/مّغطفًف.]ن  ـماتذمدافم
م[.َّٗرقـممُُٔ/مّ[مكم]ات:ًر  ماتَّذ رمتمذخًرمممٕٕٓٓرقـممِْٕ/مٔ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٔ
 [.ُِٖٓرقـممّٓٔ/مُِ]:ًر  مدنإؽمالذفمتسًَّرمم-مٕ
م[.ُِّٕرقـممِٖٗ/مّ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٖ
م[.مٕٕٓٓرقـممِْٕ/مٔ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٗ
 [.ِّٕٓرقـممُّٕ/مٓ]حسدماتاًذ مم-َُ
 [.ِِٕرقـممّٓ/مٗ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-ُُ
 [.ِّٕٓرقـممُّٕ/مٓ]حسدماتاًذ مم-ُِ
م[.مُُْٖرقـممّّْ/مّ]ات أًتمالذفممذًفمم-ُّ
 [.ّٓٗٓرقـممَُٓ/مٓ]ات أًتمالذفممذًفمم-ُْ
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م.صمًذ قًؿماتذًمثنم

 الحكم عمى الحديث:

ن دمٍذفمإيٍ ذى م,قًؿماتذًمثماسنًد م   ؼ ٍذدماتر ٍمنىفمٍذفمنيمى م.متـمحقؼمتلمتمَم:ر ن متى

مُقًؿمات   ن نمركا ماتطذران ,مكي مسسنًد م نًت متـمحتري ـ.

م

مقًؿماذفماأل   ًد ثي ًنٍنليماٍتمى فى ًمرد لًمًي لًم»رمرمنلماجنمكى مًسذىامحىٍت ى  َ: ت ً.«ممى مِحىٍممحٍلزى

 (ٖٔالحديث رقم )

محىذيكمني ىًًك ى ى,ممم د  ىنىً مرمنلماجنممى كرو منىٍنصي مٍذفي قًؿماإلنًـمسىً  دي
مٍذًفممّ م ىًز دى ًؽى,متىٍف مًسٍسمى مٍذًف ن ًد تىٍفمنيمى

,متىٍفمحىذًم ًذ بو متى ىًمحىًذ ممى ٍاًرًبم يأىًؿي ًد نى نمًذًٍتنى نميى:ىٍمنىًمنى ,مقىًؿى ٍن ىًًن ٍّ ماتص  نىشو متىٍفممى ٍكتىَم:يً  بى كؽو,منى  منىٍرزي
ًًرمُّ, ماأٍلىٍنصى ًذتو م ًى مٍذفي ٍ ًفاي كى مري مًي نىً ـى ميىأىً ٍرذى ي,  ى

م َماجيممْ مصى ماتم ًل مرىسيكؿى منىًمسىًنٍ تي مًسال  ـٍ متىَّي محىقيكؿي نمالى ميىأىًؿى
نم نىٍ فو ممي م ىٍكـى م ىأيكؿي م ـى سى مىٍ ًلمكى م ىٍس:ىٍذًرئى ىًم»تى  َ: ماتس ٍذً ممى ًًر ى نمًنفى م ىطىٍ م ى ماآٍلًخًرميىالى مًذًتم ًلمكىاٍت ىٍكـً م يٍجًنفي نىٍفمَّىًفى

ماٍتنىم م ىًذٍامنىًص ذىليمًنفى ماآٍلًخًرميىالى مًذًتم ًلمكىاٍت ىٍكـً م يٍجًنفي نىٍفمَّىًفى ٍ  ى و,مكى مًذمى م يٍجًنفي نىٍفمَّىًفى لي,مكى م ىٍأًذ ى  َ: ممى ٍانىـً
م م ىٍرَّىٍبمدىاذ  نمًي ميىٍ ً ماٍتنيٍسًمًن فى ماآٍلًخًرميىالى مًذًتم ًلمَحتَّى ِإَذا َأْعَجَفَيا َردََّىا ِفيوِ ًذًتم ًلمكىاٍت ىٍكـً م يٍجًنفي نىٍفمَّىًفى ,مكى

م ىٍمذىٍسم ىٍكذنًمًنٍفميىٍ  ًم ماآٍلًخًرميىالى د  يمًي لًممكىاٍت ىٍكـً مًسذىامحىٍخمىأىليمرى  َ: ممى مٓ«.اٍتنيٍسًمًن فى

 

 

 

 

 
                                           

م[.َُٗٗرقـممٖٓ/مٔنذاماتفكائدم]ن ناماتزكائدمكنم-مُ
م[.ُٖٔ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مِ
.م-مّ  حذكمن ًك  مات ر ر,منمندمذفمخًـز
رك فامذفم ًذػتمذػفماتٌسػَّفمذػفمتػدٌممذػفممًر ػ ,منػفمذنػ منًتػؾمذػفماتٌنٌ ػًر,منػزؿمنصػر,منػًتمسػن مسػتمكخنسػ ف.مم-مْ

 [.َِٕٓرقـممُْٔ/مِ]اإلصًذ مي م:ن  زماتصمًذ م
 [.ِِِٕرقـممُِّ/مِ]سنفمس  دمذفمننصكرمم-مٓ
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ممتخريج الحديث:

َّم ـمنفممٔكاتطذران ,مٓكاذفمحذ متًصـ,مْكاتدارن ,مّكحمند,مِكاذفمحذ مإ ذ ,مُحخر لمحذكمداكد,ممم
ًؽمذلمذنمك . ن دمٍذفمًسٍسمى مطر ؽمنيمى

نىش,مذلمذنىٍمكى ي.مكحخر لماذفمحذ متًصـمنفمطر ؽمنىًًيامٍذفم ىًز دى,متف مىٍ نىًفمتفممى ًذ  ى مٍذفمحىًذ مسي رى
مٕ

نىش,مذلمذنىٍمكى . مىٍ نىًفمتفممى ًذ  ى مٍذفمحىًذ مسي كحخر لماذفممذًفمنفمطر ؽم ىٍم ىَمٍذًفمحى ُّكبم,متفمرى
مٖ

 دراسة رجال االسناد:

ًؽىم ن ًدمٍذًفمًسٍسمى مر ًتلمَّم ـم أًتمنًمتدامنيمى

كاتخالص نمصدكؽممسفماتمد ثمتَّنلمَّ  رمات:دت س,منفمات ًت  ,ممٗتم:ر ن:ل.سذأمُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاقَ 
ميًن:فتمإذ  يم:دت سل.مَُكقدمصر حمذًت:مد ثمي مركا  محخرلمتندمامند,

 الحكم عمى الحديث:

م.ُّكاألتذًن مُِكإ  ب,مُُقًؿماتذًمثمنمسسنًد ممسف,مكَّذتؾمقًؿماذفمم ر,

م

م

                                           
 [.َِٖٕرقـمٕٔ/مّ]سنفمحذ مداكد,مَّ:ًبمات  ًد,مذًبمي ماتر ؿم ن:فامنفماتان ن مذًتإ  ,مم-مُ
م[.ّْٖٖٔرقـممّْٗ/مٕ[مك]ِّٓٔٓرقـمُِْ/مٔ]نصنؼماذفمحذ مإ ذ مم-مِ
 [.ُٕٗٗٔرقـممَِٕ/مِٖ[مكم]َُٗٗٔرقـممُٗٗ/مِٖ]نسندمحمندمم-مّ
م[.ُِّٓرقـممُُٔٔ/مّن م]سنفماتدارمم-مْ
م[.ُِْٗ,ممُِّٗرقـمَِٗ/مْ]اآلمًدمكاتن ًن مالذفمحذ متًصـمم-مٓ
م[.ْْٖٔ,ممْْٖٓرقـممِٕ/مٓ[مكم]ِْْٖرقـممِٔ/مٓ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-مٔ
م[.مُِٓٗرقـمَِٗ/مْ]اآلمًدمكاتن ًن مالذفمحذ متًصـمم-مٕ
م[.َْٖٓرقـممُٖٔ/مُُ]صم حماذفممذًفمم-مٖ
 . ًنفاتمد ثماتم-مٗ
 [.ُٕٗٗٔرقـممَِٕ/مِٖ]نسندمحمندمم-َُ
 [.ِٔٓ/مٔ]ي:حماتذًرممالذفمم رمم-ُُ
 [.َْٖٓرقـممُٖٔ/مُُ]مًإ  مصم حماذفممذًفمم-ُِ
م[.ُٕٖٓرقـممِّٕ/مٔ]صم حمحذ مداكدمم-ُّ
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) ؿى مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)تى ى

ٍذًدماتم لمٍذًفمحين سم)لػ ًد ًثمتى ؿٍم»(مًي ممى مى مًنٍفمنخى مًي ًلم«مي ىسنىديكامًستىٍ ًلمًي متى ى محىٍفم يٍنأىرماٍتً ٍذعيمكى يٍ  ىؿى ليكى
مىَماٍتًذٍئر. إىذ منيٍ :ىرى ى همتى مى نمخى مات ى ى ٍ ًرلىً.مكحصؿي ماتد رىجمت يٍص ىدمًي ًلمًستىَماتايرىؼمكىغى ن ؿي

مُ

 (ٕٖالحديث رقم )

,ممم ٌزاؽمرمنلماجنمتٍفمنىٍ نىرو ماتر  ٍذدي قًؿماإلنًـمتى
ممِ ًًتؾو مٍذًفمَّىٍ ًبمٍذًفمنى ًف ماتر ٍمنى ٍذًد ,متىٍفمتى ماتزٍُّلًرمٍّ ًف تى

مَّىم مػ ٍزرىجى مكىاٍتخى ماأٍلىٍكسى مػ ًًر ماأٍلىٍنصى ماٍتمى  ٍ ًفمًنفى ملىذىٍ ًف محىف  مًتنىًذ ًٍّل ماتم لي نىاى مًنن ًمصى مًسف  نم  مًي مًنىًم ىمقىًؿى ًف ًكىالى :ىصى
مذًم م:ىٍذلىذيكفى نمكىاتم ًلمالى ٍزرىجي مقىًتىًتماٍتخى مإىٍ ئنًمًسال  م ىٍصنىايماأٍلىٍكسي ًؿماٍتفىٍممىٍ ًفمالى ًكي مَّى:ىصى ـً ٍسالى مىٍ نىًماإٍلً متى ًلمحىذىدناميىٍ الن

مذىتًم مًنٍ ؿى مإىٍ ئنً,مقىًتىًتماأٍلىٍكسي ٍزرىجي نىٍ ًتماٍتخى ,ميىًشذىامصى ـً ٍسالى ماأٍلىٍإرىًؼمًي ماإٍلً مٍذفى مَّىٍ بى ًذىًتماأٍلىٍكسي ,ميىمىن ًمحىصى ؾى
مات م مًنٍ ؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى منيٍ ًزئىمتىٍفمرىسيكًؿماتم ًلمصى  َ: منىٍن:ىً  ممى نمكىاتم ًلمالى ٍزرىجي ٍنليمقىًتىًتماٍتخى ًذممحىٍ زى يكامتى

ماٍت ى يكًدميىًسٍم مًنفى ؿو مرى ي كامحىٍكزىفى أىٍ ًؽميى:ىذىاَّىري محىًذ ماٍتمي مٍذفي ـي مسىال  مًي مقىٍ:ًمًل,مكىليكى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى :ىٍ ذىنيكاماتن ًذ  
نم قىًؿى مًي مقى:ىمىًلمكى ـٍ متى ي ميى ىًذفى ٍ ذىرى مًذخى محىذيكمرىاًياو ماٍنرىحىةنم»اأٍلىٍتكىري ًت دنامكىالى م:ىٍأ:يميكامكى مرىٍلطهمًي  ًم«مالى ـٍ مًستىٍ ً  رىجى ٍذديميىخى متى ـٍ

مًسنىً مٍذفي نىٍس يكدي ,مكى محينىٍ سو مٍذفي ماتم ًل ٍذدي ًمنى ى,مكىتى مذىًن مسى دي محىمى ماٍتأىٍكـً محىًن ري َّىًفى ,مكى متىً: ؾو مٍذفي دىةى,ماتم ًل ,مكىحىذيكمقى:ًى فى
متىليمييالىم م يأىًؿي ري مآخى ؿه ,مكىرى ي ـٍ متى ي ًم ؼه ممى ـى مًنٍفمحىٍسمى ؿه دى,مرى ي محىٍسكى مٍذفي زىاًت ُّ ً يكامكىخي م ى  َ: كاممى رى ي مىنى ىميىخى مسى مٍذفي في

مىَمحىٍلًمًل, متى ًًرً ًل مًنٍن ىً,ميىاىم أيك يمًنٍفمخى مذىٍ تو مًستىَمَّيؿٍّ متىنىديكا ماٍتذىمىدى ميكا مدىخى ,ميىمىن ً ٍ ذىرى ِفي  ُٖثمَّ َأْسَنُدوا ِإَلْيوِ  خى
ممٓ«اتمد ث...َلُو ِفي َعَجَمٍة ِمْن َنْخٍل، َٗمْشَرَبةٍ 

 حديث:تخريج ال

م:فردمذركا :لمتذدماترزاؽ.مم

 دراسة رجال االسناد:

مٔكات الت .مذًالنًن ماتزٍُّلًرٌم,منإ كرذفمتذ دماجمذفمتذدماجمذفمإ ًبمممحمد بن مسمم*

كلـماتذ فم إ:رطمي مقذكؿمخذرلـمات:صر حمذًتسنًع.ممُذَّر ماذفمم رمي ماتنر:ذ مات ًت  منفماتندتس ف,
نمحفماألئن مقذمكامقكتلم تف .مكتد مات الئ مي ماتطذأ مات ًن  منن ـ,مكل مّئ كات المِكقدمذَّر مات راق ,

                                           

م[.ُٖٔ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
ملكنمن نرمذفمراإد.م-مِ
م[.ُِٖ/مِ ثمالذفمق: ذ محسندكامات لنمص دكامات ل.]غر بماتمدم-مّ
ي:م ىً.م]:فس رمغر بمنًمي ماتصم م فماتذخًرممكنسمـمصنمم-مْ ـماتر ا مكى  [ِْاٍتنٍإرذى نماتاري ,مكى يأىًؿنمنإرذى مًذ ى
م[.ْٕٕٗرقـممَْٖ/مٓ]نصنؼمتذدماترزاؽماتصن ًن مم-مٓ
 [.َُِرقـممْٓ]طذأًتماتندتس فمصنمم-ٔ
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فمتـم صٌرحمذًتسنًع,مإلنًن:ل,محكمتأ م:دت سل,محكم طذأ منفمام:نؿم:دت س ـمكخٌر كامتلمي ماتصم ح,مكا 
منفرانمغ ر .مكقدمرٌ حمحس: ًذمماتدَّ:كرمألنلمالم دتسماالمتفم أ ,ميأًؿمات الئ نكذتؾمًَّتزٍُّلًرٌم,م ـمتد 

ماتإًـ مي مدراس:ل اتمد ثمكاتنمد كفمي مذالد مممذ   محذك مكذتؾم:ذ ًنممْ حمند مات ًن  ؛ مي ماتنر:ذ  كتد  
متم الئ ,مكنظرانمألفمحكصًؼماتنر:ذ مات ًن  م:نطذؽمتم ل,مَّإ ر:لمذًإلنًن مكات الت ,مكندرةم:دت سل.

مكلذاماتذممحر ملمكنًمحذلبمست لمي ملذ ماتدراس .

مؿماإلسنًدم أًت.ذًق مر ً

 الحكم عمى الحديث:

ماسنًد مصم ح.

م

زى ن مم ًد ًثمخي ًي ممى ًتى »قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)لػ(مكى م منميلماتر ات م«مك ىٍمنؿماتر ات مات ي ى متذىفه ًل ى
. ـٍ مىٍ ً  كحمتى محىٍفم:ىري ماتنىٍرتَمًستىَمحٍصمًبماتاىنىـمقىٍذؿى ًنفى

مٓ

 (ٖٖالحديث رقم )

م:خر جمتل.متـمحت رمتمَممم

م

م

م

م

م

ـى( مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)تى ي

                                                                                                                                

 اتنر اماتسًذؽ.م-ُ
 [.ٖٗم راق ,م]َّ:ًبماتندتس فمتم-ِ
 [.ِٗٔ] ًنامات:مص ؿ,مم-ّ
 [.ُُِٕ/ّ]اتمد ثمكاتنمد كفمي مذالدماتإًـمي متصرماتصمًذ مكات:ًذ  ف,مم-ْ
م[.ُٕٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-ممٓ
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ذىًر»)لػ(مًي ًلم ٍرمي ًم ي م:ى:ىَّمـ.«مات ىٍ نىً م ي مات ىٍ نىً نماتذىً  ن ي,مسينٍّ تمًذًلمألن  ًمالى

ـمكنيٍس:ىٍ  ـ. محىٍت ى ميى يكى ـً مىَماٍتَّىالى منىًمالىم ىٍأدرمتى كَّؿُّ
مُ

 (ٖٗالحديث رقم )

ماتذخًرممرمممم ,قًؿماإلنًـ ماتم ٍ ثي د  ىنىً ممى , م يكسيؼى مٍذفي ماتم ًل ٍذدي متى د  ىنىً ممى متىٍفممِمنلماجن , مًإ ىًبو ماٍذفي د  ىنىً مى
م َماجيم ماتم ًلمصى مرىسيكؿى ٍ رىةىنمحىف  ٍفمحىًذ مليرى ٍذًدماتر ٍمنىًف,متى مىنى ىمٍذًفمتى م ـى,ممسىً  ًدمٍذًفماتنيسى ًٍّب,مكىحىًذ مسى سى مىٍ ًلمكى تى

ن ًي ماترٍَّّىًزًممّ,الَعْجَماُء َجْرُحَيا ُجَبارٌ »مقىًؿى ,مكى ذىًره م ي ٍ ًدفي ,مكىاتنى ذىًره م ي كىاتًذٍئري
نيسيممْ مٓ«.اتخي

 تخريج الحديث:

كنمندمذفممٕكنفمطر ؽمحذ مصًتح,مٔحخر لماتذخًرممنفمطر ؽمنًتؾمتفماذفمإ ًبمذلمذنمك ,ممم
متفمحذ ملر رةمنريكتًنمذنمك .مٖز ًد,

مٗاتم ثمذلمذمفظل.مكحخر لمنسمـمنفمطر ؽ

مدراسة رجال االسناد:

مَُكات الت .مذًالنًن ماتزٍُّلًرٌم,منإ كرذفمتذ دماجمذفمتذدماجمذفمإ ًبمممحمد بن مسمم*

ماتندتس ف, منف مات ًت   ماتنر:ذ  مي  مم ر ماذف مات:صر حممُُذَّر  مخذرلـ مقذكؿ مي  م إ:رط ماتذ ف كلـ
مذًتسنًع.م

                                           
م[.ُٕٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
ملكنماتم ثمذفمس دمذفمتذدماترمنفماتف ن .م-مِ
نمَّيمم-مّ ذىًري دى.م]غر بماتمد ثمإلذرال ـماتمرذ ماٍت ي مقىكى متىلي,مكىالى متىٍأؿى مالى ٍرحو م ي م[.ِّْ/مُؿُّ
ًًلًم  ػػً ماتنٍديكنػػ مًيػػ ماأٍلىٍرًض,مكىًتٍنػػدىمحىٍلػػًؿماتً ػػراؽنماتن ىػػًًدف.م]اتن ً ػػ م-مْ مًتٍنػػدىمحىٍلػػًؿماتًم ػػًزنمَّينػػكزماٍت ى َّىػػًزي يػػ مغر ػػبمماترٍّ

م[.ِٖٓ/مِاتمد ثمكاأل رم
 [.ُِٗٔرقـممُِ/مًٗرم,مَّ:ًبماس::ًذ ماتنر:د ف,مذًبماتن دفم ذًر,مكاتذئرم ذًر,م]صم حماتذخم-مٓ
م[.ُْٗٗرقـممَُّ/مِ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتزًَّة,مذىًبمًي ماترٍَّّىًزماتخينيس,مم-مٔ
م ىٍ نىف,ممم-مٕ ـٍ مًذٍئرنامًي مًنٍمًًَّلمتى فىرى  .[ِّٓٓرقـممَُُ/مّ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتنسًقًة,مذىًبمنىٍفممى
ذىًر,مم-مٖ  [.ُّٗٔرقـممُِ/مٗ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماس::ًذ ماتنر:د ف,مذىًبمات ىٍ نىً م ي
 [.َُُٕرقـممُّّْ/مّ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتمدكد,مذًبم رحمات  نً م ذًرمكاتن دفمكاتذئرم ذًر,مم-مٗ

 [.َُِرقـممْٓ]طذأًتماتندتس فمصنمم-َُ
 اتنر اماتسًذؽ.م-ُُ
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ئن مقذمكامقكتلم تف .مكتد مات الئ مي ماتطذأ مات ًن  منن ـ,مكل منمحفماألِكات الئ مُكقدمذَّر مات راق ,
فمتـم صٌرحمذًتسنًع,مإلنًن:ل,محكمتأ م:دت سل,محكم طذأ منفمام:نؿم:دت س ـمكخٌر كامتلمي ماتصم ح,مكا 
منفرانمغ ر .مكقدمرٌ حمحس:ًذمماتدَّ:كرم ألنلمالم دتسماالمتفم أ ,ميأًؿمات الئ نكذتؾمًَّتزٍُّلًرٌم,م ـمتد 

ماتإًـ مي مدراس:ل اتمد ثمكاتنمد كفمي مذالد مممذ   محذك مكذتؾم:ذ ًنممّ حمند مات ًن  ؛ مي ماتنر:ذ  كتد  
متم الئ ,مكنظرانمألفمحكصًؼماتنر:ذ مات ًن  م:نطذؽمتم ل,مَّإ ر:لمذًإلنًن مكات الت ,مكندرةم:دت سل.

مكلذاماتذممحر ملمكنًمحذلبمست لمي ملذ ماتدراس .

مًت. أماإلسنًدر ًؿمذًق م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمم

ًد ث ًنٍنليماٍتمى ـ»من)س(مكى ميىًص حمكحىٍت ى مآدىًنٌ مكذىً  ن .م,«ًذ ىدىدمَّيؿٍّ نمحرادىمذ ىدىدمَّؿٍّ مًْق ؿى

 (ٖ٘الحديث رقم )

مسىنًمممم ن مقىًؿى , ماتط ًًئًف ُّ مىٍ ـو مسي مٍذفي م ىٍم ىَ د  ىنىً ممى ماجن مرمنل يى ى متىرى مٍذفي سىفي ماٍتمى ماإلنًـ مقًؿ مٍذفى مًتٍنرىافى ٍ تي
نمقىم ,مقىًؿى ٍذًدماتم ًلمٍذًفمتينىرى ,متىٍفمتى ٍذًدماتم ًلمٍذًفمًد نىًرو ًفمتىٍفمتى دٍّ ًى ,م يمى مَّىً  رو ماٍذفى ,مكىتىذ ًدى ماتم ًلمنيٍسًمـو مرىسيكؿي ًؿى

نم م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مات ًذمم يأىً:ًم»صى مًنٍ ؿي مًي ماٍتاىًًيًم فى ماتم لى مذىاًَّري مًي ماٍتاىًًيًم فى ماتم لى ذىاًَّري ,مكى ماٍتفىًرٍّ فى متىًف ؿي
ًر دًم ماتص  قيليمًنفى مكىرى ًت  ًرمات ًذممقىٍدم:ىمى ٍسًطماتإ  ى ٍ رىاً مًي مكى ماٍتخى رىًة ماتإ  ى نم ىٍ ًن م«مًنٍ ؿي مىٍ ـو مسي م ىٍم ىَمٍذفي قىًؿى

ًر ًدنماٍتذىٍردىماتإ ًد دى,م ماتم لىمًي م»ًذًتص  ذىاًَّري ماتم ليمتىليمكى ,م ىٍاًفري مٓ«.بْعَدد ُكلِّ َفِصيٍح َوَأْعَجمَ اٍتاىًًيًم فى

 تخريج الحديث:

منفمطر ؽماذفمتري مذلمذنمك .مٕكحذكماتأًسـماألصذ ًن ,مٔحخر لماذفمتدم,ممم

 

 
                                           

 [.ٖٗ]َّ:ًبماتندتس فمتم راق ,مم-ُ
 [.ِٗٔ] ًنامات:مص ؿ,مم-ِ
 [.ُُِٕ/ّ]اتمد ثمكاتنمد كفمي مذالدماتإًـمي متصرماتصمًذ مكات:ًذ  ف,مم-ّ
م[.ُٕٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مْ
م[.ْٓرقـممٔٔ] ز ماذفمتري مصنمم-مٓ
م[.ُِٗٔرقـممُٕٔ/مٔ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مٔ
 [.َُّٔرقـممُٔٔ/مِ]ات:رغ بمكات:رل بمتأكاـماتسن مم-مٕ
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 دراسة رجال االسناد:

مُاتطًئف منز ؿمنَّ منًتمسن م الثمك:س  فمكنًئ .ميحيى بن سميم*

كاذفمس دمكقًؿممٓكات  م ,مْكاذفمإًل ف,مّح  ًننمت سمذلمذ سم َّ:بممد  ل,مكقًؿمِك ألماذفمن  ف,
مًمذ ًفمي م أً:لمٕكاتذلذ ,مَّٔ  رماتمد ث, ممٖكذَّر ماذفي

طى .كم م َّ رماٍتخى ًد  ًمحىكممد   فمَّىًفى محمندنمَّ:ذتمتنلممى مٗقىًؿى

ٍنليمإىم متى ميىَّى:ىٍذتي ماتط ًًئًف   مىٍ ـو مسي م ىٍم ىَمٍذفى ٍَّ:يلي.كقًؿنمحى:ىٍ تي ًًد ًثميى:ىرى ٍ ئنًم,ميىرىحىٍ :يليم ىٍخًمطيمًي ماأٍلىمى
مَُم

ٍَّ:يم ,ميى:ىرى نىًًَّ رى منى ًًد ثى م,متىٍفمتيذىٍ ًدماتم ًلمحىمى دٍّثي م يمى مكىليكى مىٍ ـو مىَم ىٍم ىَمٍذًفمسي متى قىٍ تي محى  ًننمكى محىٍمًنٍؿمكقىًؿى ـٍ تى ليمكى
. ًد  ًن ممى ٍنليمًسال  مُُتى

ٍذديماتم ًلمم َّى ىن ليمكقًؿمتى ًد  يليمًي ًلمإىٍ  ه,مكى ممى َّىذىامتىٍ سى نمَّىذىامكى ,ميىأىًؿى مىٍ ـو ٍفم ىٍم ىَمٍذًفمسي محىًذ متى محىٍمنىدىنمسى ىٍتتي ٍذفي
ٍد ي. م ىٍمنى ـٍ تى
مُِم

مُّقًؿمحذكممً:ـنمإ  منمملماتصدؽمكتـم َّفمذًتمًيظم َّ:بممد  لمكالم م:جمذل.كم

يراداتمكغكم مكحمًد  لمن:أًرذ ,مكىلكمصدكؽمالمقًؿماذفمتدمنمركلمحمًد ثمصًتم مكا  مذ ً رائبم :فرد
مُْمذ سمذل.

                                           
 [.ّٕٔٓرقـممُٗٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُ
 [.ٖٗٓرقـممِِٔركا  ماتدارن مصنمم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مِ
 [.ُُِٓرقـممِٔ/مٗ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مّ
 [.ُُٗٓرقـممِٗٓ]:ًر  محسنً مات أًتمصنمم-مْ
 [.َُٖٗرقـممّْٕ]ات أًتمتم  م مصنمم-مٓ
 [.ََٓ/مٓ]اتطذأًتماتَّذرلمصًدرمم-مٔ
م[.َُٖٔرقـممّٕٔ/مِ]اتًَّإؼمم-مٕ
 [.ُُُّٕرقـممُٓٔ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٖ
م[.ِْٕرقـممَُٓ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماتنركذممكغ ر مصنمم-مٗ
 [.ََِّرقـمَْٔ/مْ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-َُ
 اتنر اماتسًذؽ.م-ُُ
 .اتسًذؽماتنر ام-ُِ
 [.ْٕٔرقـممُٔٓ/مٗمً:ـم]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ مم-ُّ
 [.ُُِٓرقـممْٔ/مٗ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-ُْ
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مننَّرماتمد ثمتىٍفمتيذى داجمذفمتينىر.مُكقًؿماتنسًئ مت سمذًتأكم. قىًؿمح  ًننمت سمذلمذ سمكليكى كى
ممِ

ذام ذاممدثمنفمَّ:ًذلميمد  لممسفمكا  كقًؿم  أكبمذفمسف ًفنمسن مر ؿمصًتحمكَّ:ًذلمالمذ سمذلمكا 
مّمَّر.مدثممفظًمي  رؼمك ن

قىًؿمحذكمذإرماتدكالذ نمت سمذًتأكم.مْمكقًؿماتدارقطن نمس  ماتمفظ. كى
مممٓم

مٔمكقًؿماتسً  مصدكؽم  ـمي ماتمد ثمكحخط مي محمًد ثمركالًمتذ دماجمذفمتنر.

مٖكقًؿماذفمم رنممصدكؽمس  ماتمفظ.مٕمكقًؿمحذكمحمندماتمًَّـنمت سمذًتمًيظمتندلـ.

مٗ,م   ؼمي ممفظلمكخًص مي مركا :لمتفمتذ داجمذفمتنر.تذًن نماتر ؿم أ مي منفسلقًؿماألكم

مقًؿماتذًمثنملكمَّنًمقًؿماألتذًن .

حذكمذَّرماتأص رماتذصرممق ؿملكماتذممركلمم-ذَّسرماتن ـمكسَّكفماتنكف-معمران بن مسمم المنقري*
ممَُتفمتذدماجمذفمد نًرمكق ؿمذؿملكمغ ر مكلكمنَّ .

مذ ن نً,كتنرافمذفمنسمـماخ:مؼمي لماألئن نملؿمل مكمتنرافماتأص رمحـمغ ر ؟ميىفىر ؽىماتذخًرمُّ

محىٍمنىدنملكماتننأرم,مسىًناىمننلمإيٍ ذى . يأًؿنمًتٍنرىافمٍذفمنيٍسًمـمحىذيكمذَّرماتأص رماٍتذىٍصًرٌم,مقىًؿى
مُُ

ٍنليم ىٍم ىَمٍذفمسم ـ ًد ث,مركلمتى ٍذدماتم لمٍذفمد نًر,مننَّرماٍتمى مُِ.كقًؿنمًتٍنرىافمٍذفمنيٍسًمـمتىٍفمتى

                                           

 [.ُُِٓرقـممّٔ/مٗ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-ُ
م[.ُْٖٔرقـمّٖٔ/مُّ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-ِ
 [.ُٓ/مّ]اتن ري مكات:ًر  مم-مّ

 [.ّٕٔرقـممِِٕ/مُُ]: ذ بمات: ذ بمم-مْ
م[.ُْٖٔرقـمّٖٔ/مُّتر ًؿم]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً مام-مٓ
 [.ّٕٔرقـمِِٕ/مُُ]: ذ بمات: ذ بمم-مٔ

 [.ّٕٔرقـممِِٕ/مُُ]: ذ بمات: ذ بمم-مٕ
 [.ّٕٔٓرقـممُٗٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٖ
م[.َّٗ/مٓ]سركا ماتام ؿمي م:خر جمحمًد ثمننًرماتسذ ؿمم-مٗ
م[.ُٖٔٓرقـمَّْ]:أر بمات: ذ بمصنمم-َُ
م[.َِْٖرقـممُْٗ/مٔ]ات:ًر  ماتَّذ رمتمذخًرممم-ُُ
م[.ِِْٖرقـممُْٗ/مٔ]ات:ًر  ماتَّذ رمتمذخًرممم-ُِ
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مإ  مننَّرم ملذا مال, ماتذخًرمن ميأًؿ ماتأص ر؟ ملكمتنراف ملذا, منفمتنرافمذفمنسمـ مات:رنذمن كس تل
م.مُاتمد ث.

قىًؿنمتنرافمذفمنسمـمحذكمذَّرماتأص رماتذصرمماتننأرممسن تمم كَّذتؾميرؽمذ ن نًماذفمحىذ ممً:ـ,مكى
ممِحذ م أكؿمالمذ سمذل.

مركلمتنلم م َمذفمسم ـمسن تمحذ مكقًؿنمتنرافمذفمنسمـمركلمتفمتذدماجمٍذًفمًد نىم متىًفماٍذًفمتينىرى ًرو
مّ أكؿمذتؾ.مك أكؿنملكمننَّرماتمد ثمكلكمإذلماتن  كؿ.

مْقًؿماذفمم رنمكَّذاميرؽمذ ن نًنماذفمحذ مخ  ن ,مك  أكبمذفمسف ًف,مكاذفمتدم,مكات أ م .كم

مٔكاتذلذ .مٓكيرؽمذ ن نًمح  ًننماذفمات كزم,

كاتدارقطن نمكقًؿنملكمتندممتنرافماتأص ر,مت سممٗكاذفممذًف,مٖداكد,مكحذكمٕكتـم فرؽمذ ن نًمحمند,
مَُي لمإؾ.

كىا يمتىنليماٍتأيٍرذىَمن ؿم م َمكم ًد ثماأٍلىٍ ذىًت,مكىحنًمنىًمرى قًؿماذفممذًفنمًركىا ى محلؿمذىمىد متىنليمنس:أ ن م:إذلممى
م ٍدخؿمتىما نىًًَّ رمَّىً  رىةميمستمحىٍدًرممحىَّىًفى نىًًَّ رمذفمسم ـميىًف ًلمنى ممنؿمتىنليملىًذ ماٍتنى  َ: مىٍ ًلمي   بمحـم:ا رممى

مىٍ ًل. طى متى ًن  نًم َّ رافماٍتكىلـمكىاٍتخى تمَمحىفم م َمذفمسم ـمكسيك دمذفمتذدماٍت ىًز زم ى
مُُ

م

م

                                           
 [.ْٕٔرقـممّّٔ]ات مؿماتَّذ رمتم:رنذممصنمم-ُ
م[.َُٗٔرقـممَّْ/مٔ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مِ
م[.ُُٗٔرقـممَّٓ/مٔ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مّ
م[.َِْرقـممُّٖ/مٖ]: ذ بمات: ذ بمم-مْ
 [.ِّٗٓرقـممِِِ/مِن:ركَّكفمالذفمات كزمم]ات  فً مكاتم-مٓ
 [.ُْٕٔرقـممَْٖ/مِ]اتنان مي مات  فً مم-مٔ
 [.ُِّٗرقـممِٕٗ/مِ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماذنلمتذدماجمم-مٕ
 [.َُٓرقـممِّْ]سجاالتمحذ متذ دماآل رممحذًمداكدماتس س:ًن مي مات رحمكات: د ؿمصنمم-مٖ
 [.ٕٖٗٗرقـممِِْ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٗ
م[.ّٕٖ/مُِ]تمؿماتدارقطن مم-مَُ
 [.ُّٕرقـممُِّ/مِ]اتن ركم فمالذفممذًفمم-ُُ
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محمند, مك أل مكقد ماتصم ح, ماتأص رمنفمر ًؿ متنراف محىف  ماتخالؼمي مذتؾن ممِكاذفمن  ف,مُكمًصؿ
مْذًفمي م أً:ل.كذَّر ماذفمممّكاتذلذ ,

ماتمد ثملكمنفم م َّفمنفمحنرنميشفملذا مقًؿماتذخًرم,مكتَّفمن نً حنًماآلخرمي كمننَّرماتمد ثمَّنً
ركا  م م َمذفمسم ـ,مكقدمقًؿماذفممذًفنمنًمركا متفم م َمذفمسم ـميىًف ًلمنىنىًًَّ رمَّىً  رىة.

مٓ

ممٔقًؿماذفمم رنمصدكؽمرذنًمكلـ.

مقًؿماتذًمثنملكمننَّرماتمد ث.

مٕاترنم ماتفمسط ن ,مكاسـم د مق سم   ؼ.مبن كثيرعباد *

م*مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

مقًؿماتذًمثنماسنًد م   ؼم دان,مت  ؼمتنرافمذفمنسمـمكتذًدمذفمَّ  ر.

مٖقًؿماالتذًن نم   ؼم دان.

م

م

م

م

م

                                           
 [.ُِّٗرقـممِٕٗ/مِ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماذنلمتذدماجمم-ُ
 [.ّّٕٔرقـممَُْ/مْركا  ماتدكرممم-]:ًر  ماذفمن  فمم-ِ
م[.ِْْٕرقـممٓٗ/مِ]اتًَّإؼمم-ّ
 [.ٕٖٗٗرقـممِِْ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-ْ
 [.ُّٕرقـممُِّ/مِ]اتن ركم فمالذفممذًفمم-مٓ
 [.ُٖٔٓرقـمَّْ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٔ
م[.َُّْرقـمَِٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٕ
م[.ُٕٔرقـممَُِ/مِ]سمسم ماألمًد ثمات   ف مكاتنك كت مكح رلًماتس ئمي ماألن مم-مٖ
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ًد ث ًنٍنليماٍتمى م»منقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمكى محمديَّـمًنفى ـى مىَمًتسًًنلًسذىامقىً متى ماتأرآفي ـى منحىمٍم«ماتم  ؿميًٍس:يٍ ً 
مًذًلمتيٍ نى . م ىٍأدرمحىٍفم ىٍأرح,مَّى ىن ليمصًرى ـٍ مىٍ ًلميىمى متى حيٍرً:جى

مُ

 (ٖٙالحديث رقم )

ز اًؽ,ممم ٍذديماتر  د  ىنىًمتى ,ممى مرىاًياو ن ديمٍذفي د  ىنىًمنيمى قًؿماإلنًـمنسمـمرمنلماجنمكمى
د  ىنىًمنىٍ نىممِ ,مى مٍذًفممّره تىٍفملىن ًـً

,ميىذىَّىم م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مرىسيكًؿماًجمصى ن دو ٍ رىةى,متىٍفمنيمى د  ىنىًمحىذيكمليرى نملىذىامنىًممى مًنٍن ىً,منينىذٍّلو,مقىًؿى ًًد ثى محىمى رى
م ـىنم سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماًجمصى مرىسيكؿي قىًؿى م ىٍدًرمالمَّْيِل، َفاْسَتْعَجَم اْلُقْرآُن َعَمى ِلَساِنوِ ِإَذا َقاَم َأَحُدُكْم ِمَن »كى ـٍ ,ميىمى

,ميىٍم ىٍ طىً اٍم ًم ىأيكؿي مْ«.نى

 تخريج الحديث:

م:فردمذركا :لمنسمـمدكفماتذخًرم.

 دراسة رجال االسناد:

ٍذديم* ز اًؽمذفملىممتى ,منكاللـ,محذكمذَّرماتص من ماتر  ًي ىمم. ٌمًنًم ىمنٍمًـمذفمنًياماتًمٍن ىًرمُّ م.ٓتإرةمكنًئ: فملػمسمدلم:يكي
ت لمًَّنتماترمم مي مزنًنلمي ماتمد ث,مم:َمق ؿنمسنلمتـم يم ؿمستَمرمىمحمدمحئن ماتمد ثماتنإ كر ف,مكا 

م.ٔاترزاؽمؿمستَمتذدمًمحمدمذ دمرسكؿماجمصمَماجمتم لمكتمَمآتلمكسمـمنًمريم
من  ف ماذف مداكدٕك أل مكحذك مكات  م ٖ, مٗ, مك  أكبمذف مكاتذزارَُإ ذ محذ , مي مُُ, ممذًف ماذف مكذَّر  ,

م.ُِات أًت
م

                                           
م[.ُٕٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 نمتذدماترزاؽمذفملنًـماتصن ًن .لكم-مِ
 لكنمن نرمذفمراإد.م-مّ
 [.ٕٖٕرقـممّْٓ/مُ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبمصالةماتنسًير ف,مذًبمحنرمنفمن سمي مصال:ل,مم-مْ
 م.[َْْٔرقـممَٕٔ]:أر بمات: ذ بمصم-مٓ
 م[.ِٕٓ/ِ]إرحمتمؿمات:رنذممالذفمر بمم-مٔ
 م[.َِٖ]سجاالتماذفمات ن دممصم-مٕ
 م[.ُُٔمرقـمَِٖ/ٔبم]: ذ بمات: ذ م-مٖ
 م[.َََُرقـمّٗ/ِ]ن ري مات أًتمم-مٗ

 م[.ُّْٓرقـممٖٓ/ُٖ]: ذ بماتَّنًؿمم-َُ
 .[ُُٔرقـممَِٖ/ٔ: ذ بمات: ذ بم]م-ُُ
 م[.ُُْْٔرقـممُِْ/ٖ]ات أًتمم-ُِ
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منقًؿم؟اترزاؽمًمنفمتذدمد  نممامحمسفرح تمحمدنممنقمتمألمندمذفممنذؿ منحمندمذفمصًتحماتنصرممكقًؿ
م.ُ ال

م مم:َمذًتغماذفمن  فمي مذتؾميأًؿن متم لمكك أك  مح نكا محفماألئن  من د اترزاؽمتفمم تكمار:دمتذدلَّذا
م.ِاإلسالـمنًم:رَّنًممد  ل 

 منكامي لمت ال  محنكرنتَّفمات منً م:َّ
اجمذفمم دذىمتيممسفمنقًؿمحمندمنكق ؿمتل-سن تم م َمذفمن  فم ات:إ ا.مقًؿماذفمحذ مخ  ن نماألول: 
حغمَمي مذتؾمننلمنًئ مم-كاجماتذممالمستلمسالملك-اترزاؽممًَّفمتذدمنيأًؿم,-لمتم:إ اردممد  يمنكسَم يم
كس  : مذ ضمَّالـمات منً مم.ّ  دماجنًمسن تمنفمتذمح  ًؼاترزاؽممكتأدمسن تمنفمتذدم,  ؼ

 ي مكصفلمذًت:إ ا.
فمًَّفممًيظنً؛مسالمحنلمًَّفم خطئمسذاممدثمنفممفظل,متذتؾمنصمات منً ممحٌفمتذدمالثاني: اترزاؽمكا 

م محمندن مقًؿماإلنًـ ممدثمنفمَّ:ًذلمي كمحصح. مكقًؿمْ نفمسنامنفماتَّ:بمي كمحصح تمَمحفمنً ,
م محصح اتذخًرمن مي ك مَّ:ًذل منف ممدث مٓ نً ماتدارقطن ن مكقًؿ مي م , من نر متمَ م خطئ متَّنل  أ ,
سذاممدثمم خطئكًَّفمننفمم,كذاَّرم,كمفظم,ؼن مكصىمم,انىمكًَّفمننفم ىم ,مكقًؿماذفممذًفنمٔ حمًد ث

م.ٕ نفممفظلمتمَم:إ امي ل
م,كحئن: ـم,كقدمرمؿمست لم أًتماتنسمن فم,كمد ثمَّ  رم,حصنًؼمذفملنًـماترزاؽمكت ذد قًؿماذفمتدمنم

لمحمًد ثمي ماتف ًئؿمننًمالمكىمكقدمرىمم.ن ـمنسذك مستَمات:إ احسالممًكتـم ركامذمد  لمذ سنمم,تنلكَّ:ذكام
كتنًمركا مي من ًتبمم,نفمركا :لمت ذ ماألمًد ث-ذلمم كٍمنىمرىمي ذامحتظـمنًمم, كايألمتم لمحمدمنفمات أًت

مي مذًبماتصدؽمي ر كمحنلمالمذ سمذلمسالمحنلمقدمسذؽمننلمحمًد ثم,-غ رلـ ي مي ًئؿمحلؿممكحنً
 .ٖ كن ًتبمآخر فمننًَّ رم,اتذ ت

مي مآخرمم ً:لميًَّفم مدثمنفممفظلمك يمىأ فميى ى:ىمىأ ف.مقًؿماإلنًـمحمندنممحفمتذدمالثالث: اترزاؽمتىًن ى
مي كم   ؼممفٍمكنىمم.اترزاؽمقذؿماتنًئ: ف,مكلكمصم حماتذصرمح: نًمتذد  مذلبمذصر  سنامننلمذ دنً

                                           

 م[.ُّْٓرقـممٖٓ/ُٖ]: ذ بماتَّنًؿمم-مُ
 .[َُِٖرقـممَٖٔ/ّ]ات  فً ماتَّذ رمم-ِ
 م.[ُّْٓمرقـمٗٓ/ُٖ]: ذ بماتَّنًؿمم-ّ
 [.ُّْٓمرقـمٗٓ/ُٖماتَّنًؿم: ذ ب]م-مْ
 م[.ُّّٗرقـممَُّ/ٔ]ات:ًر  ماتَّذ رمم-مٓ
 .[َْْٓمرقـمّّْ/ْن زافماالت:داؿم]م-مٔ
 .[ُُْْٔرقـممُِْ/ٖ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٕ
 [.ُّْٔرقـممُّٓ/ٓ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مٖ
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رىة ,مكقًؿماتنسًئ نمُ اتسنًع ثمدٍّممىمك يمما,تنًمًَّفمذص رنم ,مكقًؿماذفمر بنمِ ي لمنظرمتنفممدثمتنلمًذ ىخى
م.ّ طمىم,مكتنًممدثمنفممفظلمخىمانفمَّ:ًذلمًَّفممد  لم  دنم

مات متَّف ماتذًمثن متذدقًؿ مقًؿنمات ظ ـم ذًسمذف ملك مات نذرم مسال مستل ماتذممال متذدم,كاج اترزاؽممسف
مذفمتنرماتكاقدممحصدؽمننلم,َّذاب مْ كنمند م, ماتذلذ ميأًؿن م: أذل مكايؽمات ذًسىم كقد منً تم لمملذا
 لكىمكحئن مات مـم م: كفمذلمسالمي م:مؾماتننًَّ رماتن دكدةمي مس  منًمرىمم,ذؿمسًئرماتمفًظمنسمـهم

,متَّفمٓ
مم رميأًؿنم ماذفي ي ماتندخؿممسنًت م ُّمرماإلَّىميأدمذىمم,تذُّم ىمذا رم:ىمماإلنًَّركلذامسقداـمتمَم : أبماتذلذ  

اترزاؽمَّذاذًم سرؽممًَّفمتذدمنذفماتنذًرؾمقًؿاتفمز دمم,مد نًمتذًسمات نذرممننلمقًؿحمٔم ىًًن ُّماتفىٍرلىمتفم
م.الم مدثمتنلمحفتـم خرجمحمدمنفملجال ماتَّذًرمنفملًلنًمسالمكلكمن ناممنكتفمز دمقًؿم,اتمد ث
م.ٕ ان: َ

فمًَّفمنردكدنم متٌَّفماذفمم رمنامذتؾمكايؽماتذلذ مي محفملذاماتط فمنردكدمتمَمقًئملميأًؿن امكلذامكا 
م.ٖ ًات ظ ـمنكايأنممستَمحفمتم ذًسمذفمتذدماإلإًرةر مَّىمذىممفٍمتمَمقًئملميارضمنىم

ذسذبمذ ضمركا ً:لمات: مركالًمذ دماالخ:الط,مسذمًَّفمم-كاجمحتمـ-قًؿماتذًمثنمكت ؿملذامات:َّذ بم
,مكقدمٗ بمذصر ,مًَّفم مأفمحمًد ثمذًطم  مذمد ثمنفمسنامننلمكقدمذلذىم ٍمالم يم نمحمندمقًؿ يمىأ فميى ى:ىمىأ ف,م

متذد متفممد ثمركا  محذً  محذ ممً:ـ ماذف ممس ؿ ميأًؿن م يم اترزاؽ, ماتمد ثمننً ملذا مسف متمَمحيمأًؿ دخؿ
منك كعم,اترزاؽمتذد ممد ث مَُ كلك مر بن ماذف مكقًؿ مذىم , متذدَّىمكقد محف مكامد مغ ر ممىممر ثمد ماترزاؽ

ميم ؿم:مؾ متيممذ مًد ثمننًَّ رمي مي ؿمتم مكحلؿماتذ ت, محفمتىمنىمأٍّماألمًد ثمننً مذ د مقًتلمنًم ً  مَّنً
م.ُُ كالم صحمتنلم,اإلنًـمحمند,مكاجمحتمـ,مكذ   ًمننًمركا متنلمات  فً 

محفمات أ م خطئ؛مكإ خلمي ملذام دٍّمات أ ؛مسذمنفماتن مـك كحنًماتركا ًتمات: مغمطمي  ًميالم:يٍخًر لمتفممى
ممد ث مقًؿمحمندنزاؽمنأدـمتمَمغ ر مي من نرميأدماترمماتمد ثمن نر,مكقدمنصمات منً متمَمحفمتذد

م,َّ:ذلم : ًلدم-ان نرنمم   ن-مًَّفماتذصر  ف,ملجال ممد ثمنفمستَمحمبمرنن متفماترزاؽ,متذد
                                           

 م[.ُِٓ]:ًر  محذ مزرت ماتدنإأ مصم-مُ
 .[ّٕٗرقـممٗٔفمصات  فً مكاتن:ركَّ ]م-مِ
 .[ٕٓٔ/ِ]إرحمتمؿمات:رنذممم-مّ
 م[.َُِٖرقـممٖٗٓ/ّ]ات  فً ماتَّذ رمم-مْ
 .[َْْٓرقـممّّْ/ْ]ن زافماالت:داؿمم-مٓ
 [.ُٕٔ/ِحذكمنمندمتذدماجمذفمنمندمذفمس ًر.ماتمًيظماإلنًـمات أ .م]:ذَّرةماتمفًظمم-مٔ
 .[ُُٔرقـممُِٖ/ٔ]: ذ بمات: ذ بمم-مٕ
 م[.ُُٔرقـممُِٖ/ٔ]: ذ بمات: ذ بمم-مٖ
 م[.ٕٓٔ/ِ]إرحمتمؿمات:رنذممم-مٗ

 م[.ّٗٓ/ْ]ات مؿمم-َُ
 م[.ّٕٓ/ِ]إرحمتمؿمات:رنذممم-ُُ
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مُ ذًتذصرةمًمفظنمم مد  ـمًَّفمكم,-ذًت نفم   ن-مي  ًمك نظر مكقًؿن ماخ:مؼمحصمًبمن نر,م , سذا
م.ّ اإل:أًفاترزاؽمن: ذتمي من نر,م  دممتذد م  أكبمذفمإ ذ ن,مكقًؿمِ اترزاؽميًتمد ثمت ذد

م,سنامننلمقذؿماالخ:الطمفٍمنىممفممد ثًمنًممام:جمذلماتإ خًفمي م نم وم كحنًماخ:الطلميأدمقًؿماذفمم رنم
م.ْ ي نًمذ دلًميًَّفمقدم:ا رم,فمسنامننلمقذؿماتنًئ: فك ًذطمذتؾمنىم

د اًن ُّممماألزدمداشِ ر بن رَ مَ عْ مَ * ممنكتَمتذدماتذصرم,محذكمتركةمنكاللـ,مٓاتمي .ماتأدكسمذفمتذدااتسالـ
مٔ.لػكخنس فمكنًئ محرذامسن منًت
,مكَّذاماتزٍُّلًرٌم,مكاذفمطًككسن:فؽمتمَم:ك  ألمتَّفمي ممد  لمتفممحلؿمات راؽمإ  مسالم,مات نفمتًتـ

مركا :لمذًتذصرةمألنلمتـم:َّفمن لمَّ:ذلم,ميركا  ماتذصر  فمتنلمي  ًم  ؼ.
ً ٍ فنم ٍفل؛مسالمتفماتزٍُّلًرٌم,مكاذفمطًكمسذامم قًؿماذفمنى يشفممد  لمتن نًمم,سكمد ؾمنىٍ نىرمتفمات راق  فميخى

م.ٕ نس:أ ـ,مي نًمحلؿماتَّكي مكاتذصرةميال,مكنًمتنؿمي ممد ثماألتنشمإ ئنً
نفممد ثملجال ماتذصر  فم,مًَّفم : ًلدمَّ:ذلمم  ماترزاؽمتفمن نرمحمبمستممد ثمتذد قًؿمحمندنمكم

كقًؿم  أكبمذفمإ ذ نم سنًعمحلؿماتذصرةم,مٖ ,مكًَّفم مد  ـممفظنًمذًتذصرةم-م  ن مذًت نفم-ك نظرم
م.ٗألفمَّ:ذلمتـم:َّفمن ل متم  ـمي لما طراب,مـنفمن نرمم فمقد

ماترزاؽماتصن ًن ,مكلكمن: ذتمي لمَّنًم:أدـ.مقًؿماتذًمثنماتراكممتفمن نرمي ملذاماتمد ثمتذد
م*ذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

م

م

                                           

 م[.ٕٕٔ/ِ,مكمإرحمتمؿمات:رنذمممٕٓ/ُٖ]: ذ بماتَّنًؿمم-مُ
 م[.َٕٔ/ِ,مكمإرحمتمؿمات:رنذممٔٔٓ-ٓٔٓ/ٗ]س رمحتالـماتنذال مم-مِ
 .[َٕٔ/ِم]إرحمتمؿمات:رنذمم-مّ
 .[ُْٗ/ُدن مي:حماتذًرممالذفمم رم]لدمماتسًرممنأم-مْ
ٌدافمم-ٓ د ان نمنسذ مستَممي  .[ُْٖ/ِ,مكتًن: ـمذصر كف.م]األنسًبمتمسن ًن نم-كلـمنفماألزد-اتمي
 [.َٖٗٔرقـممُٔٗ]:أر بمات: ذ بمصم-ٔ
 م[.ِّٓ/ّ]:ًر  ماذفمحذ مخ  ن مم-مٕ
 م[.َُْٔرقـممٕٓ/ُٖ]: ذ بماتَّنًؿمم-مٖ
 م[.ُِِ/ِ]إرحمتمؿمات:رنذممم-مٗ
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مىن ممقًؿماذفماأل  ر مسى ًد ًثمحيٍـّ ًي ممى ماتن كلمطىٍذخًنم»رمنلماجنم)لػ(مكى ـى محىٍفمنىٍ  ي م يذىًتىغمًي م«منى ًنً محىٍف ليكى
ـ م ى:ىفى: تمك:ىٍفسدمقيٌك:لمات ً: م صميحمنى ى ىًمتمانىـ.مكات ى ى  َ: مُنماتن كل.-ذًت: مر ؾم-نيٍ  لممى

 (ٖٚالحديث رقم )

ممىمممم ماجن مرمنل محمند ماإلنًـ د  ىٍ:ًن مقًؿ ممى ن مقىًؿى متينىًرىةى, مٍذفي ًذتي م ًى د  ىنىً ممى ن مقىًؿى , مسىً  دو مٍذفي م ىٍم ىَ د  ىنىً
ٍ طى ي, رى

ماًجمصىممِ نمحىٍخًذًر ًن منىًمنى ىَمتىٍنليمرىسيكؿي مىنى ىمقيٍمتي مسى محيـ  ,مقىًتىٍتنمسى ىٍتتي ـى ٍر ى متىٍفمَّىٍذإى ىماٍذنىً محىًذ منى مَ 
م م سى مىٍ ًلمكى محىٍلمىلي؟مقىًتىٍتنم اجيمتى مكىات: ٍنرى .َنَياَنا َأْن َنْعُجَم النََّوى َطْبًخاـى ًذ بى ,مكىحىٍفمنىٍخًمطىماتز 

مّ

 تخريج الحديث:

ًذًتمٍذًفمتينىًرىةىمذلمذنمك .مٔكاتذ  أ ,مٓكحذكم  مَ,مْحخر لمحذكمداكد,ممم مَّم ـمنفمطر ؽم ًى

 دراسة رجال االسناد:

ًذًتمٍذًفمتينىًرىةى.ر ًتلمَّم ـم أًتمنًمتدامرى ٍم مطى مكمَّىٍذإى مًذٍنتمحىًذ منىٍر ىـمين  كت:ًف.مكم ًى

مٕاتمنف محذكمنًتؾماتذصرممنًتمسن م:سامكحرذ  فمكنًئ .مثابت بن عمارة*

ممُُكذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل.مَُكحذكمداكد,مٗكاتدارقطن ,مٖك ألماذفمن  ف,

مًذًلمذىٍ س.كم مإيٍ ذى نم: :مُِقًؿمحمندنمتىٍ سى مُّكن مك:دتكفم ًذتمٍذفمتنًرة.كقىًؿى

م
                                           

 [.ُٕٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 ل نمر ط مذنتممر ث.م-مِ
م[.َِٓٓٔرقـممُُٓ/مْْ]نسندمحمندمم-مّ
 [.َّٕٔرقـممّّّ/مّ]سنفمحذ مداكد,مَّ:ًبماألإرذ ,مذًبمي ماتخم ط ف,مم-مْ
 [.ْٖٗٔرقـممُْٕ/مُِ]نسندمحذ م  مَماتنكصم مم-مٓ
 [.ُُْٕٔرقـممّّٓ/مٖ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-مٔ
م[.ِّٖرقـممُِّ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٕ
 [.ْْٕٔرقـممّّٓ/مْركا  ماتدكرممم-[مكم]:ًر  ماذفمن  فمَٖٔرقـممُْٖ]سجاالتماذفمات ن دمصنمم-مٖ
م[.ّٔرقـممُٗ]سجاالتماتذرقًن متمدارقطن مصنمم-مٗ
م.[ْٔٓرقـمَّٓ]سجاالتمحذ متذ دماآل رممحذًمداكدماتس س:ًن مي مات رحمكات: د ؿمصنمم-مَُ
 [.َِِٕرقـممُِٕ/مٔ]ات أًتمالذفممذًفمم-مُُ
 [.ُُّّرقـممَِٓ/مِ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماذنلمتذدماجمم-مُِ
م[.َِٕٗرقـممُٔٔ/مِ]ات:ًر  ماتَّذ رمتمذخًرممم-مُّ
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قىًؿمحىذيكممً:ـنمت سمتندممذًتن: ف. كى
قىًؿماتن سىًئ نمالمذ سمذل.ممُ كى

مِ

مْكذَّر مي منفم:َّمـمي لمكلكمنك ؽ.مّقًؿماتذلذ نمصدكؽ.

ٍفمقًؿمي لمحذكممً:ـنمت سمتندممذًتن: ف,ميأدمك ألمَّذًرماتنأًدمَّنًمسذؽ,مكتـمحرم قال الباحث:  أ ,مكا 
 غ رمحذ ممً:ـ,مكتـم فسرمسذبمات رح.محمدانم رملم

مٓالم: رؼمنفماتسًدس .مريطة بنت حريث*

مٔالم  رؼممًت ًمنفماتراذ  .مكبشة بنت أبي مريم*

 الحكم عمى الحديث:

مسسنًد م   ؼمت  ًت مرىٍ ط ,مكَّذإ مذنتمحذ منر ـ.م

مٖكإ  ب.مٕك  فلماألتذًن ,

م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

ًي لًمم : م»من]لػ[مكى كتل.«مَمصى ىدنًمسٍمدىلمتيٍ نى:ىٍ مذىٍدروممى مىَمنىًممى متى ٍنًؿنماٍتنيٍإًرؼي ماتر  مًنفى ٍـّ ات يٍ نى مًذًت  
مٗ

 ( ٖٛالحديث رقم )

متـمحت رمتمَم:خر جمتل.

م

                                           
م[.ُّٖٓرقـممْٓٓ/مِ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُ
م[.ِْٖرقـممّٕٔ/مْ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مِ
م[.ُٗٔرقـمِِٖ/مُ]اتًَّإؼمم-مّ
 [.ٖٓرقـمُّٕ]نفم:َّمـمي لمكلكمنك ؽمصنمم-ْ
م[.َٔٗٓرقـمِٔٓ/مٕ[مك]تسًفماتن زافمِٖٗٓرقـمْٕٕ]:أر بمات: ذ بمصنمم-ٓ
م[.ّْٗٓرقـممِٗٓ/مٕ[مكم]تسًفماتن زافمَٕٖٔرقـممِٕٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-ٔ
 [.ُِْٕرقـممِٕٓ/مَُي ماألن مم]سمسم ماألمًد ثمات   ف مكاتنك كت مكح رلًماتس ئم-ٕ
 [.َِٓٓٔرقـممُُٓ/مْْ]انظرنم:خر  لمتنسندمحمندمم-ٖ
 [.ُٖٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٗ
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(م فى مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)تى ى

ًنىل»)س(مًي ًلم متندىمًت ى دَّـمي ٍنأيري م ىٍ ً: محمى ماتإ طًفى ًفنما«مًسف  ماتأيذيؿمكاتدُّذير.اتً  ى منىًمذىٍ فى ًق ؿى تدُّذير.مكى
مُ

 (ٜٖالحديث رقم )

,ممم د  ىًن محىذيكمنيٍص ىبو قًؿماإلنًـمسذرال ـماتمرذ مرمنلماجنممى
,مِ ٍفم ىٍكرو ,متى ن دو ٍذًدماٍت ىًز ًزمٍذًفمنيمى تىٍفمتى

مّ
م َماتم ليمتىم مصى ماتن ًذ ٍّ ًف ,متى متىذ ًسو ماٍذًف ًف مًتًٍَّرنى ى,متى ٍف نمتى مقىًؿى َيْأِتي الشَّْيَطاُن َأَحَدُكْم ، َفَيْنُقُر ِعْنَد »مىٍ ًل

ٍك:ًنِعَجاِنوِ  م ىٍسنىاىمصى  َ: ممى ًرؼي م ىٍنصى مْ«.,ميىالى

 تخريج الحديث:

ن دمذلمذز ًدة.ممم ًًرممتفمتىٍذدماٍت ىًز زمٍذفمنيمى ن دماٍت ى حخر لماتفًَّ  متفم ىٍم ىَمٍذفمنيمى
ممٓ

منفمطر ؽماتفًَّ  مذلمذز ًدة.مٕ أ ,كاتذ مٔكحخر لماذفمذإراف,

 دراسة رجال االسناد:

م مدراكردمعبد العزيز بن محمد* منف محصمل مكًَّف منمند. محذً مك َّنَ متذ د محذ  مذف متذ د قر  ممٖذف
ممٗكتـم زؿمذ ًمم:َم:كي مسن مسذامك نًن فمكنًئ .م,ذخراسًف,مكتَّنلمكتدمذًتند ن مكنإ مذ ً

مذىٍ سمًذًل.كقًؿمح  ًننممَُقًؿم م َمذفمن  فنم أ , مح ذتممُُالى ذلميى يكى كقًؿمنرةمحخرلنمنىًمركلمنفمًَّ:ًى
ممُِنفممفظل.

                                           
م[.ُٖٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 لكنمحىٍمنىدمذفمحىذ مذىٍَّر,محىذيكمنص بماتزٍُّلًرٌمماتندن .م-مِ
 لكنم كرمذفمز د.م-مّ
م[.ِٓٓ/مِاتمد ثمإلذرال ـماتمرذ مم]غر بم-مْ
 [.ٗٓرقـممَِٕ]يكائدمحذ منمندماتفًَّ  مصنمم-مٓ
 [.ُُٔرقـممٗٔ/مُ]حنًت ماذفمذإرافمم-مٔ
م[.ّّٕٕرقـممُّٔ/مِ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-مٕ
ٍردنمقر  مذخراسًف,مك أًؿمل مدراذ رد,مك أًؿنمدراكردمنك امذفًرس.]ن  ـماتذمدافمم-مٖ م[.ْْٕ/مِدىرىاكى
م[.ُّْْرقـممِْٗ/مٓ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مٗ
م[.ّٖٗرقـممُِْركا  ماتدارن مصنمم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مَُ
م[.ِٗٔرقـممُْٕركا  ماتدارن مصنمم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مُُ
 [.ِٖٗرقـممّٗ]نفمَّالـمحذ مزَّر ًم م َمذفمن  فمي ماتر ًؿمصنمم-مُِ
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ذلمحصح. مًذإىٍ  مًَّ:ًى مُكقًؿمح  ًننممفظلمتىٍ سى

م خطَ .مْكات  م ,مّكاذفماتند ن مكزادنم ذت.مِكك ألمنًتؾ, مٓكذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل,مكقًؿنمَّىًفى

ذاممدثمنفمَّ ذاممدثمنفمَّ:بماتنًسمكلـ,مكقًؿمحمندنمًَّفمن ركيًمذًتطمب,مكا  :ًذلمي كمصم ح,مكا 
مًَّٔفم أرحمنفمَّ:ذ ـمي خطئ,مكرذنًمقمبممد ثمتذداجمات نرلم رك لمتفمتذ داجمذفمتنر.

مٕكقًؿمحمندمح  ًنمسذاممدثمنفممفظلم ً مذذكاط ؿ.

مٗكقًؿما  ًننمالم م:جمذل.مٖقًؿماذكممً:ـنمنمدث.كم

مَُفظلماتإ  مي خطئ.قًؿمحذكمزرت نمس ئماتمفظميرذنًممدثمنفممكم

مُُكقًؿماتنسًئ مت سمذًتأكممكقًؿمح  ًننمت سمذلمذ سمكمد  لمتفمتذ دماجمذفمتنرمننَّر.

ممُْ.ُّكقًؿماتنزمنمقًؿماذفمس دنم أ ممُِكقًؿماذفمس دنمكًَّفمَّ  رماتمد ثم امط.

مُٓكقًؿماتسً  نمًَّفمنفمحلؿماتصدؽمكاألنًن مسالمحنلمَّ  رماتكلـ.

ممُٔثمنفمَّ:بمغ ر مي خطئ.قًؿماذفمم رنمصدكؽمًَّفم مد

                                           
 [.ِّٔرقـممُُّ]نفمَّالـمحذ مزَّر ًم م َمذفمن  فمي ماتر ًؿمصنمم-مُ
 [.ُّّٖرقـممّٓٗ/مٓ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مِ
م[.ُِٓٓرقـمّّٔ/مِ]ن زافماالت:داؿمم-مّ
م[.َّٔ]ات أًتمتم  م مصنمم-مْ
 [.ِٓٓٗرقـممُُٔ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-ٓ
م[.ُّّٖرقـممّٔٗ/مٓ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-ٔ
م[.ُِٓٓرقـمّّٔ/مِ]ن زافماالت:داؿمم-ٕ
م[.ُّّٖرقـممّٔٗ/مٓ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-ٖ
م[.مكتـما د مي ماتنطذكعمكتـم ذَّر مامدمتنلماالماتذلذ .ُِٓٓرقـمّّٔ/مِ]ن زافماالت:داؿمم-ٗ
م[.ُّّٖرقـممّٔٗ/مٓ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-َُ
م[.َّْٕرقـممُْٗ/مُٖ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مُُ
م[.ُّْْرقـممِْٗ/مٓرلم]اتطذأًتماتَّذم-مُِ
مقمتنمل مغ رمنك كدةمي ماتنطذكع.م-مُّ
م[.َّْٕرقـممُْٗ/مُٖ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مُْ
م[.َٖٔرقـممّٓٓ/مٔ]: ذ بمات: ذ بمم-مُٓ
 [.ُُْٗرقـمّٖٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُٔ



79 
 

ديكؽمغى ر محقكلمًنٍنلي,كم مِنفمتمنً ماتند ن ,مُقًؿماتذلذ نممصى

فممدثمنفممفظلمحكمنفمَّ:بمغ ر ميشنلم خطَ .مقًؿماتذًمثنم أ  مسفممدثمنفمَّ:ًذلمكا 

متَأْحَمد بن َأبي َبْكر* مٍذف ماتر ٍمنىًف ٍذد متى منص بمٍذف مٍذف مزرارة ماتمًرثمٍذف مٍذف ماٍتأىًًسـ, مكاسنل كؼم,
منًتمًي م م ـى مىٍ لمكسى م َماتم ليمتى مصى ماتندن ماتفأ لمقً  مند ن مرىسيكؿماتم ًل محىذيكمنص بماتزٍُّلًرٌم اتأرإ ,

ًنًئى:ىٍ ًف. مّرن ًفمسن ما ن: فمكىحىٍرذى  فمكى

مْقًؿماذفمحذ ممً:ـنمسئؿمحذ مكحذكمزرت متنلميأًالنملكمصدكؽ.

م أ همي ماتنكم ممٓط  .كقًؿماتدارقطن نمحذكمنيص ىبو

مٔكذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل.

مٖكقًؿمح  ًننمقً  ماتند ن مكتًتن ً.مٕقًؿماتذلذ نم أ مم  .كم

قىًؿماذفمم رنمصدكؽمتًذلمحذكمخ  ن متمف:كلمذًترحم. كى
مٗ

قىًؿماتزذ رمٍذفمذًَّرنمنًتمكلكميأ لمحلؿماتند ن مغ رمندايا. كى
مَُ

نمال ماذفمحذ مخ  ن نمقمتمألذ متن فمحَّ:ب؟مقىًؿى .مقىًؿى :َّ:بمتفمحذ منيٍص ىبمكاَّ:يٍبمتن فمًإٍئتى
مُُ

قًؿماتذلذ نمنًمحدرلمنًمن نَمقكؿمحذ مخ  ن مالذنلمحمندنمالم:َّ:بمتفمحذ منص ب,مكاَّ:بمتنفم
مُِإئت.

                                           
م[.ّّٕٓرقـممّٗٗ/مِ]اتنان مي مات  فً مم-مُ
 [.ُِٓٓرقـمّّٔ/مِ]ن زافماالت:داؿمم-مِ
 [.ُٕرقـممِٖٕ/مُ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مّ
 [.ُٔرقـممّْ/مِ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مْ
م[.ْٖرقـممُُّ]سجاالتماتسمن متمدارقطن مصنمم-مٓ
 [.َُِٖٕرقـممُِ/مٖ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٔ
م[.َّّرقـممْٖ/مُ]ن زافماالت:داؿمم-مٕ
م[.ُّرقـممُُٗ/مُ]اتًَّإؼمم-مٖ
 [.ُٕرقـممٖٕ:أر بمات: ذ بمصنم]م-مٗ
 [.ُٕرقـممِٖٕ/مُ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مَُ
م[.ّْْٔرقـمِّٕ/مِاتسفرمات ًتثمم-]ات:ًر  ماتَّذ رم=م:ًر  ماذفمحذ مخ  ن مم-مُُ
م[.َّّرقـممْٖ/مُ]ن زافماالت:داؿمم-مُِ
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قىًؿماذفمم رم: م أًمتمَمقكؿماتذلذ نملذامك م:نؿمحفم َّكفمنرادمحذ مخ  ن مدخكتلمي ماتأ ً محكمم كى
ممُسَّ ًر منفماتف:كلمذًترحم.

ًؿمسم نًفماتذً  م: م أًمتمَمقكؿماذ مخ  ن نمًسن نىًمن َمزيلىٍ رماٍذنلمتىفمحىفم ٍَّ:بمتىفمحذ منيص بمكق
مًذخى ر. من مـمحمدامذَّر مًسال  مً أى مالى ميى يكى ال  اتر ٍحممكىاجمحتمـمكىاً 

مِ

م أ  م.,مكَّالـماذ مخ  ن مي لمالم  رقًؿماتذًمثنمحذكمنيص ىبو

مذأ  مر ًؿماالسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

ماتمد ثماسنًد ممسف,مأل ؿمتذدمات ز زمذفمنمندماتدراكردم.

م

مم ًد ًثماٍذًفمتينىرى ًي ممى متىلينمنىًملىذا؟م»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)س(مكى مًي ماتص الة,ميأ ؿى م ىٍ ً في حىن ليمَّىًفى
م ـىم سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿى نمرح تي مًي ماتص الةميىأىًؿى م«م ىٍ ً في ًم ىٍف ؿي ,مَّىنى ـى مىَم ىد لمًسذىامقىً حىٍمم ىٍ :ًنديمتى

. مات ىً  فى مّات ًذمم ىٍ ً في

 (ٓٗالحديث رقم )

مٍذًفمحىذىمممم متينىرى ماتم ًلمٍذفي ٍذدي نمحخذرنًمتى مقىًؿى ماتر اًزمُّ مسىً  دو مٍذفي ًم ُّ د  ىنىًمتى مقًؿماإلنًـماتطذران مرمنلماجنممى ًفى
ًؽمٍذفًمقىم ٍمأىنى ىمٍذًفمقىٍ ًسمٍذًفم ىٍ مىذى ى,متىًفماأٍلىٍزرى متى مٍذفي نمحخذرنًماٍت ىٍ  ىـي مقىًؿى مذيَّىٍ رو مٍذفي نمحخذرنًم يكنيسي نمًؿى مقىًؿى مقىٍ سو

ميىأيٍمتيم , ـى مقىً مًسذىا مىَم ىدىٍ ًل متى م ىٍ :ىًندي ًة مًي ماتص الى م ىٍ ً في مكىليكى متينىرى مٍذفى ماتم ًل ٍذدى متى ٍذًدمرىحىٍ تي متى محىذىً م ىً ملىذىا منىً ن
نم اَلةِ »اتر ٍمنىًف؟مقىًؿى ممْ«.رََأْيُت َرُسوَل المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم ُيْعِجُن ِفي الصَّ

 تخريج الحديث:

مذلمذنمك .ممم ,متىًفماأٍلىٍزرىًؽمٍذًفمقىٍ سو مٓحخر لماتمرذ منفمطر ؽمتىًط   ىمٍذًفمقىٍ سو

م
                                           

 [.ُِرقـممَِ/مُ]: ذ بمات: ذ بمم-مُ
 [.ِٔرقـممّّّ/مُلماتذخًرممي مات ًناماتصم حم]ات: د ؿمكات: ر حم,متنفمخرجمتم-مِ
م[.ُٖٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مّ
م[.ََْٕرقـممُِّ/مْ]اتن  ـماألكسطمم-مْ
م[.ِٓٓ/مِ]غر بماتمد ثمإلذرال ـماتمرذ مم-مٓ
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 دراسة رجال االسناد:

ٍذدماترمنفماتَّكي ممَعبد المَِّو ْبن ُعَمر*م ن دمٍذفمحذًفمذفمصًتحمذفمتينى رماٍتأيرىًإ ماألينىًكمم,محىذيكمتى ٍذفمنيمى
مُ,منكتَمت نًفمذفمتفًف,منًتمسن م نًفمحكم:سامك ال  فمكنئ: ف.

ٍنذىؿنمً أى ه. محىٍمنىدمٍذفممى قىًؿى
ممْكذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل.مّقًؿمحذكممً:ـنمصدكؽ.كممِ

مٕقًؿماذفمم رنمصدكؽمي لم:إ ا.كممٔكقًؿمح  ًننمصدكؽمصًمبممد ث.مٓقًؿماتذلذ نم أ .

م. أ مقًؿماتذًمثن

.منكتَمذن مإ ذًف.مك َّنَمحذًمذَّر.مكلكمصًمبمنمندمذفمسسمًؽمصًمبماتناًزم.ميونس بن بكير*
مٖ:كي مذًتَّكي مسن م:سامك:س  فمكنًئ مي مخالي ماتن نكف.

أ مصدكقًن,ميأًؿمتلمر ؿنمسن ـم رنكنلمذًتزندق مذَّذامكَّذا,ميأًؿنمَّذب,م ـمقًؿم م َمذفمن  فنمًَّفم 
قًؿمكمقًؿم م َنمرح تماذن محذ مإ ذ مح: ً ,مي قصًلنً,مكس ال مَّ:ًذًن,ميمـم  ط نً؛ميذلذًم :َّمنًفمي ل.م

م ىٍ:ذىممَُكقًؿمح  ًننمً أى .مٗنمقدمَّ:ذتمتنل.ح  ًنم ديكقنًم,مَّىًفى مصى مَّىًفى منرةنم يكنيسي مكقًؿى َّىًفى م,مكى ايماتسٍُّمطىًفى
نيٍرً ئنً.

ممُْكتذ دمذفم ً  ش,مُّكك ألماذفمإًل ف,مكاذفمتنًر,مُِكقًؿمح  ًننمت سمذلمذ س.مُُ

ندمٍذفمتىذدماتم لمٍذفمنينى رنمً أ همر ًمكحطنب. كقًؿمنيمى
مُٓ

                                           
 [.ّْْْرقـمّْٓ/مُٓ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مُ
 [.ُِٖ/مِ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-مِ
م[.َٓٓرقـممُُُ/مٓ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مّ
 [.ُُّٖٔرقـممّٖٓ/مٖ]ات أًتمالذفممذًفمم-مْ
 [.ِْٕٖرقـممٖٕٓ/مُ]اتًَّإؼمم-مٓ
م[.ّْْٕرقـممْٔٔ/مِ]ن زافماالت:داؿمم-مٔ
 [.ّّْٗرقـممُّٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-ٕ
م[.ِْٕٔرقـممّٖٔ/مٔ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مٖ
م[.َُِرقـممِٖٗصنم]سجاالتماذفمات ن دمم-مٗ
 [.َُّٔرقـممِْٕ/مّركا  ماتدكرممم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مَُ
م[.ِْٓٓرقـممُِٓ/مّركا  ماتدكرممم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مُُ
 [.ُٖ/مُركا  ماذفمنمرزمم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مُِ
 [.ُِٕٔرقـممِْٔ]:ًر  محسنً مات أًتمصنمم-مُّ
 [.ُِٖٔرقـممِْٔ]:ًر  محسنً مات أًتمصنمم-مُْ
م[.َِْٖرقـممِِٓ/مٖ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مُٓ
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مًمذ ًفمي م أً:ل.م مُكذَّر ماذفي

ت متفم كنسمذفمذَّ رمحممإ  م نَّرمكقًؿماذفمحذ ممً:ـنمسئؿمحذكمزرممِكقًؿمحذكممً:ـنمنمملماتصدؽ.
ممّتم ل؟ميأًؿنمحنًمي ماتمد ثميالمحتمنل.

مْمقًؿماتسً  مكًَّفمصدكقًمسالمحنلمًَّفم :ذاماتسمطًفمكًَّفمنر ئًن.كم

ديكؽمنىٍإ يكرمإ   ,كم كقًؿمي ماتن زافنممٔكقًؿمي ماتس رنماإلنًـماتمًيظماتصدكؽ,مٓقًؿماتذلذ نمصى
مٕتمد ث.حمدمحئنلماأل رمكاتس ر,مكلكممسفما

تستمامدثمتىنلي.كم قًؿماذفماتند ن نمقدمَّ:ذتمتىنليمكى
مٖ

قىًؿمي منك امآخرنم   ؼ. قىًؿماتن سىًئ نمت سمذًتأكم,مكى كى
مٗ

مَُمنًمًَّفمحزلدماتنًسمي لمكحنفرلـمتنلمكقدمَّ:ذتمتنل.منكقًؿمحمندمذفممنذؿ

مًي منك امآخرنمت سمًذلًمكم قىًؿى مُُذ س.مقًؿمتيٍ نىًفماتدارن نم خًتؼمًي م يكنيسمكى

كىا ى متىنلي.كم منس:مؿماترٍّ م م َماٍتمنًًن نمالى قىًؿى
مُِ

مُّكقًؿماتذلذ م: م أًنمتمَمقكؿماتمنًن نملكمحك ؽمنفماتمنًن مذَّ  ر.

م

                                           
م[.َُُْٗرقـممُٓٔ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-مُ
م[.ٓٗٗرقـممِّٔ/مٗ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مِ
م[.َِٖرقـممٕٓٗ/مّحذكمزرت ماترازممك  كد مم-]ات  فً مألذ مزرت ماترازممي مح كذ:لمتمَمحسئم ماتذرذت مم-مّ
م[.ْْٖرقـممّْٔم/ُُ]: ذ بمات: ذ بمم-مْ
 [.ُِٕٔرقـممٕٓٔ/مِ]اتنان مي مات  فً مم-مٓ
 [.ُّْٖرقـممِٕ/مٖ]س رمحتالـماتنذال مم-مٔ
م[.ََٗٗرقـممْٖٕ/مْ]ن زافماالت:داؿمم-مٕ
 [.َُِرقـممُْٖ]سجاالتماذفمحذ مإ ذ مالذفماتند ن مصنمم-مٖ
م[.ُُٕٕرقـممْٕٗ/مِّ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مٗ
م[.ْْٖرقـممّْٔ/مُُذ بم]: ذ بمات: م-َُ
م[.َِْٖرقـممِِٓ/مٖ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-ُُ
 [.َُِرقـممُْٖ]سجاالتماذفمحذ مإ ذ مالذفماتند ن مصنمم-ُِ
 [.ََٗٗرقـممْٖٕ/مْ]ن زافماالت:داؿمم-ُّ



83 
 

ممِقًؿماذفمم رنمصدكؽم خطَ .كممُقًؿمات كز ًن نم نذا محفم : ذتمي محنر متن ملمتفماتطر ؽ.كم

دنمت كممّقًؿمات  م نم   ؼماتمد ث.كم مْسملكمتندممم  .قًؿمحذكمدىاكي

مٓكقًؿماتسً  نمًَّفماذفماتند ن مالم مدثمتنل,مكلكمتندلـمنفمحلؿماتصدؽ.

ننًم:َّمـمي لمتنذلذلمي ماإلر ً مكدخكتلمتمَماتسمطًف. مقًؿماتذًمثنملكمصدكؽمكا 

مٍذًفمقىٍ ًسمٍذًفم ىٍ مىذى ىنمتـمحت رمتلمتمَم:ر ن .ماْلَيْيَثُم ْبُن َعْمَقَمةَ *

ممٔلذامغ رمن ركؼ.مقًؿماذفمر بنمكات   ـ

قًؿماألتذًن نمات   ـمذفمتمأن مذفمق سمذفم  مذ متـمحتريل,مكتـمحرمحمدامذَّر ,مي خإَمحفم َّكفمكقام
مٕي ماتركا  مإ  منفمات:مر ؼ.

مق مر ًؿماالسنًدم أًت.ًذ

 الحكم عمى الحديث:

ٍمأىنى ,مكتم لمندارماتمد ث. مٍذفمتى ماسنًد م   ؼمت  ًت ماٍت ىٍ  ـى

م ىٍرًكم ـٍ .تى مذيَّىٍ رو مٍذفي ماٍت ىٍ  ىـي,م:ىفىر دىمًذًلنم يكنيسي ًؽمًسال  ًفماأٍلىٍزرى متى ًد ثى لىذىاماٍتمى
ممٖ

متىلي. محىٍصؿى مالى محىٍكمذىًًطؿه ً  ؼه م ى ًد ثه نملىذىاممى ماتن كىًكمُّ قىًؿى كى
ممٗ

م  كزمحىفم ٍم:ىجمًذًل. م ىصحمكىالى م  رؼمكىالى ًد ثمالى ماٍذفماتٌصالحنملىذىاماتمى قىًؿى كى
ممَُ

م
                                           

 [.ُُٕرقـممُّٖ]حمكاؿماتر ًؿمصنمم-مُ
 [.ََٕٗرقـممُّٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-ِ
م[.ُُٖٖقـمرممْٕٖ]ات أًتمتم  م مصنمم-مّ
م[.ُُٕٕرقـممْٕٗ/مِّ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مْ
م[.ْْٖرقـممّْٔ/مُُ]: ذ بمات: ذ بمم-ٓ
م[.ِّٗ/مٕ]ي:حماتذًرممالذفمر بمم-مٔ
 [.ُّٖ/مٔ]سمسم ماألمًد ثماتصم م مكإ  منفميأ  ًمكيكائدلًمم-مٕ
م[.ََْٕرقـممُِّ/مْ]اتن  ـماألكسطمم-مٖ
 [.ِْْم/ّ]اتن نكعمإرحماتن ذبمم-مٗ
 [.ٕٗٔ/مّ]اتذدرماتنن رمم-مَُ
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)ً مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)تى ى

نم محَّيٍفمتىً ٌ ًنم»)لػ(مًي ًلمحىن ليمقىًؿى ـٍ تى م ىً: نًنمكى ٍ ًرلىً,م«مَّيٍنتي مغى متىذفمألنٍّل,محىٍكمنً:ىٍتمحيٌنلميى يمٍّؿمذمذىفى مات ًذممالى ليكى
مسًم ك  م ىٍ  ي ماتٌصذ   ً نمتى ى م يأىًؿي مكىٍلنًن. مذىًتؾى رمي كرى ىل مآخى مًذإىٍ  و م ىٍ  ىَمحىٍك مكىليكى متىً  ٌّ ميى يكى , مًذإىٍ  و متم مل ذىا

ًكىة. نمتي ى َمًذًلماتٌصذ ُّ مًتم ذفمات ًذمم ي ىً ى ً.مكى يأىًؿي تى ن
مُ

 (ٔٗالحديث رقم )

متـمحت رمتمَم:خر جمتل.

م

ًي ًلم ن  ًم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمكى ماٍت ى مًذٍَّريلىًمًي ماٍتمىم«مات ىٍ كىةمًنفى رى قىٍدم:ىَّىر  منكعهمًنٍفم:ىٍنًرمكى ًد ًث.مكىليكى
مصمَماجمتم لمكسمـ. مًستىَماتس كادمًنٍفمغىٍرسماتن ًذ ٍّ ًًنٌ م ىٍ ًربي ٍ مى ماتص  مًنفى ًد نً محَّذري اتنى

مِ

 (ٕٗالحديث رقم )

ٍذًدماتم ًلماٍت ىٍندىاًن ُّمممم متى مٍذفي د  ىنىًمحىذيكمتيذىٍ دىةىمحىٍمنىدي قًؿماإلنًـمات:رنذممرمنلماجنممى
محىًذ ماتس فىًر,ممّ ماٍذفي كىليكى

مىنى ى, ك,متىٍفمحىًذ مسى ن ًدمٍذًفمتىٍنرو ,متىٍفمنيمى ًًنرو متى د  ىنىًمسىً  ديمٍذفي نممى ,مقىًالى فى مغىٍ الى نىٍمنيكديمٍذفي كى
ٍ رىةىممْ ٍفمحىًذ مليرى تى

م ن م ـى سى مكى مىٍ ًل متى م َماتم لي مصى ماتم ًل مرىسيكؿي مقىًؿى ن مكىاتَّىٍن ىةيممالَجنَّةِ الَعْجَوُة ِمَن »قىًؿى , ٍـّ ماتسُّ مًنفى مًإفىً ه ًي  ىً كى
ممٓ ًنفى

, اتنىفٍّ
نىًجيلىًمًإفىً همًتٍم ىٍ فًممٔ مممٕ«.كى

 تخريج الحديث:

ٍ رىةى,منريكتًن.َُكاتدارن ,مٗكحمند,مٖحخر لماتنسًئ ,ممم ,متىٍفمحىًذ مليرى ٍكإىبو مكنفمطر ؽمإىٍ ًرمٍذًفممى

                                           
م[.ُٖٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
م[.ُٖٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مِ
م[.ِّٔٓرقـممُْٗ/مُّننسكذ مستَملنداف,مكل مقذ م منفمات نفمنزتتماتَّكي .]األنسًبمتمسن ًن ممناٍت ىٍندىاًن م-مّ
مفمذفمتكؼماتأرإ .لكنمحذكمسمن مذفمتذدماترمنم-مْ
متىلي.م]غر بماتمد ثمإلذرال ـماتمرذ مم-مٓ مكىرىؽى مَّىًٍتفيٍطًر,مالى م[.ْٖٓ/مِاٍتَّىٍن ىةينمنىٍذته
مىَمًتذىًًدً .م]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٔ ماتم ليمًذًلمتى منن ًمنىف   [.ّٔٔ/مْحىٍممًل ى
 [.َِٔٔرقـممََْ/مْات  كة,م]سنفمات:رنذم,مَّ:ًبماتطب,مذًبمنًم ً مي ماتَّن ةمكمم-مٕ
م[.ٖٔٔٔكمرقـممٖٓٔٔرقـممِْٗ/مٔ]اتسنفماتَّذرلمتمنسًئ مم-مٖ
 [.َُّْٓرقـممِّْ/مُٔ[مكم]ٖٖٔٔرقـممَّْ/مُْ]نسندمحمندمم-مٗ
م[.ِِٖٖرقـممُٕٖٔ/مّ]سنفماتدارن مم-مَُ
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ٍ رىةى,منريكتًن.نفمطر ؽمتىذ ًمُكحخر لماذفمحذ مإ ذ , ,متىٍفمحىًذ مليرى ن دو مٍذًفمنيمى ,متىًفماٍتأىًًسـً مًدمٍذًفمنىٍنصيكرو

منفمطر ؽممس  دمذفمتًنرمذلمنخ:صران.مْكاذفمتسًَّر,مّكحذكمن  ـماألصف ًن ,مِكحخر لماتطمًكم,

 دراسة رجال االسناد:

 ر ًتلمَّم ـم أًتمنًمتدامحمندمذفمتذدماجمات ندان مكنمندمذفمتنرك.

م نًفممد بن عبد اهلل أح* ماتَّكي منًتمسن  متذ دة محذً م َّنَ ماتسفر محذ  ماجمذف مذفمتذد منمند ذف
مٓكخنس فمكنًئ: ف.

مٖكقًؿمحذكممً:ـنمَّ:ذتمتنل,مكس ت:ل.مٕكذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل.مٔقًؿمحمندنم أ .

مُُكقًؿماذفمم رنمصدكؽم  ـ.مَُكقًؿماتذلذ نمصدكؽ.مٗكقًؿماتنسًئ نمت سمذًتأكم.

ممثنمصدكؽ.قًؿماتذً

مسن محىرذامحىكممُمَحمَّد ْبن َعْمرو* ًد نى مَّيٍن ى:يليمحىذيكماٍتمسفمنىًتى قًصماتم ٍ ً ٌ منفمحلؿماٍتنى ٍمأىنى مٍذفمكى ٍذفمتى
ًنًئى . مُِخنسمكىحىٍرذى  فمكى

ً ٍ فنم أ . ماذفمنى قىًؿى
كقًؿمح  ًننمنًمزاؿماتنًسم :أكفممد  ل,ميأ ؿمتلمكنًمتم مذتؾ؟مقًؿنمًَّفمنمندممُّ

ممُْمدثمنرةمتفمحذَمسمن مذًتإ  مرح لم ـم مدثمذلمنرةمحخرلمتفمحذ مسمن متفمحذ ملر رة. 

                                           
 [.ِّْٖٕرقـممّٔ/مٓ]نصنؼماذفمحذ مإ ذ مم-مُ
 [.ٕٓٔٓرقـممّٓٓ/مُْ]إرحمنإَّؿماآل ًرمم-مِ
 [.ّْٖرقـممِّٕ/مِ[مكم]ٖٓٓرقـممْْٓ/مِ[مكم]َِِرقـممِٗٗ/مُ]اتطبماتنذكممألذ من  ـماألصف ًن مم-مّ
م[.ْْٓرقـمَّٕ/مُ]ن  ـماذفمتسًَّرمم-مْ
 [.َٔرقـممُٖ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٓ
م[.ُّٗٓرقـممْٕ/مِ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماذنلمتذدماجمم-مٔ
م[.ُُِّّرقـممّْ/مٖ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٕ
 [.ِٖرقـممٕٓ/مِ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٖ
م[.ّٖرقـممْٖ/مُ]: ذ بمات: ذ بمم-مٗ
 [.َٓرقـممُٕٗ/مُ]اتًَّإؼمم-مَُ
 [.َٔرقـممُٖ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُُ
 [.َُُٖٓرقـممّٕٕ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-مُِ
م[.ُّْٓرقـممِّّ/مِاتسفرمات ًتثمم-]ات:ًر  ماتَّذ رم=م:ًر  ماذفمحذ مخ  ن مم-مُّ
م[.ُّٖرقـممُّ/مٖ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-ُْ
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مُقًؿمحذكممً:ـنمصًتحماتمد ثم َّ:بممد  لمكلكمإ  .كم

ممِقىًؿم ىٍم َماتأطًفنمصًتحمت سمذ مفظماتنًسمتممد ث.كم

قىًؿمي منك امآخرنم أ . قىًؿماتن سىًئ نمت سمذلمذ س,مكى كى
ممّ

م يخطئ.كذَّر ماذفممذًفمي م مْ أً:لمكقًؿنمَّىًفى

نم:يمكم ؟مقىًؿى مليكى ٍمأىنى ى,مَّىٍ ؼى مٍذًفمتىٍنًركمٍذًفمتى ن ًد م ىٍم ىَماتأطًف,متىٍفمنيمى منمسى ىٍتتي ًد ًن ٍّ ماٍتنى مٍذفي ًم ُّ ًر ديمقًؿمتى
مًنن ٍفم:يًر دي. مليكى نميىمىٍ سى نمذىٍؿمحى:ىإىد ديم,مقىًؿى محىٍكم:يإىدٍّدي؟مقيٍمتي اٍت ىٍفكى

ممٓ

.مقىًؿىمكم ٍنلي,ميىأىًؿمًي ًلمنىٍمكنامًنن ًمقيٍمتي متى محىنىسو مٍذفى ًًتؾى منى سى ىٍتتي  ىٍم ىَماتأطًفنمكى
مٔ

ن دًمكم منيمى ًد ثى ممى م ىَّيكنيكام ىٍَّ:يذيكفى ـٍ تى كم,مكى ن ًدمٍذًفمتىٍنرو مًنٍفمنيمى محىٍك ىؽي فى متىٍ الى مٍذفي ن دي م ىٍم ىَنمنيمى كممقىًؿى ٍذًفمتىٍنرو
ماٍإ:ى ىًلىًمحىصٍم  َ: ًؽى.مى مًنٍفماٍذًفمًسٍسمى مًستى   كمحىمىبُّ متىٍنرو ن ديمٍذفي نيمى ٍسنىًًدميىَّى:ىذيكلىًم,مكى ماإٍلً ًبي مى

مٕ

كمحىن ليمالمذ سمذل, ًًتحمكىحىٍر ي قىًؿماٍذفمتدمنمتلممًد ثمصى كى
مٖ

ممٗكقًؿماذفمس دنمًَّفمَّ  رماتمد ثم س:  ؼ.م

ماتس دمنمت سمذأكمماتمد ثمك إ: َممد  ل.كم مُُلذ نممسفماتمد ث,منَّ ر.مقًؿماتذمَُقىًؿى

ديكؽم:َّمـمًي ًلمذى   ـمنفمقذؿممفظل.كم مُّكقًؿمي ماتمسًفنمحمدمحئن ماتمد ث.مُِقًؿماذفمم رنمصى

                                           
م[.ُّٖرقـممُّ/مٖ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-ُ
م[.ُّٗٔرقـممْٔٓ/مٕ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-ِ
م[.ُّٓٓرقـمُِٕ/مِٔ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-ّ
 [.َُُٖٓرقـممّٕٕ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-ْ
م[.ُٕٔٔرقـممَُٗ/مْات  فً ماتَّذ رمتم أ م م]م-مٓ
م[.ُٕٔٔرقـممَُٗ/مْ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-مٔ
م[.ُٕٔٔرقـممَُٗ/مْ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-مٕ
م[.ُّٗٔرقـممْٖٓ/مٕ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مٖ
 [.ُِٖٕرقـممّّْ/مٓ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مٗ
م[.ُّٗٔرقـممْٕٓ/مٕ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مَُ
 [.َُٖٓرقـممّٕٔ/مّ]ن زافماالت:داؿمم-مُُ
 [.ُْْ/مُ]ي:حماتذًرممالذفمم رمم-مُِ
م[.ََْٕرقـممَّٕ/مٕ]تسًفماتن زافمم-مُّ
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مُكقًؿمي مات:أر بنمصدكؽمتلمحكلًـ.

مقًؿماتذًمثنمصدكؽمتلمحكلًـمَّنًمقًؿماذفمم ر.

 الحكم عمى الحديث:

ن دمٍذفمتىٍنرك,مكصم حمتا ر مذ مًتن:ًذ ًت.ماسنًد ممسفمأل ؿمنيمى

. مغىًر به ًم حه مصى سىفه ممى ًد ثه مممِقًؿمات:رنذمنممى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
م[.ُٖٖٔرقـممْٗٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-ُ
م[.َِٔٔرقـممََْ/مْ]سنفمات:رنذممم-ِ
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 المبحث الثالث: َباُب اْلَعْيِن َمَع الدَّالِ 
 

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

ن يلنم«مسن نًمحٍقطىٍ :يلماتنً ىماتً دٌم»)لػ(مًي ًلنمم)تىديدى(, ماٍنأطىًعىمتنًد :ل,مك ى مُحىٍتدىاد.حىًمماتد ائـمات ًذممالى

 (ٖٗالحديث رقم )

ٍ ًرًذ ُّمممم ماتنى م ىٍم ىَمٍذًفمقىٍ سو ن ديمٍذفي منيمى ـٍ د  ىَّي ,ممى مًتأي:ىٍ ذى ىمٍذًفمسىً  دو قًؿماإلنًـمات:رنذممرمنلماجنمقيٍمتي
نممِ قىًؿى

, ,متىٍفمإينىٍ رو مٍذًفمقىٍ سو ,متىٍفمسينى ٍّ د  ىًن محذ ,متىٍفم ينىًنى ىمٍذًفمإىرىاًم ؿى مى
,متىفٍممّ ن ًؿو مٍذًفممى يىدىممْحذ ضى حىن ليمكى

مرىم ت َمقىًؿى ,ميىأىطىاىمتىلي,ميىمىن ًمحىٍفمكى ميىًٍس:ىٍأطى ىليماتًنٍمحى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى ٍ ًمًسنمًستىَمرىسيكًؿماتم ًلمصى ماتنى مًنفى ؿه  ي
متىليم ًمقىطىٍ تى ماألىرىاًؾ,م,م؟ ِإنََّما َقَطْعَت َلُو الَماَء الِعدَّ حى:ىٍدًرممنى سى ىتىليمتىن ًم يٍمنىَمًنفى نمكى نميىًٍن:ىزىتىليمًنٍنلي,مقىًؿى قىًؿى

. ـٍ نمنى ى قىًؿى مًذًلمقي:ىٍ ذى يمكى ماإًلًذًؿ,ميى ىقىر  م:ىنىٍمليمًخفىًؼي ـٍ ًمتى نمنى قىًؿى
مٓ

متخريج الحديث:

مُُكاتدارقطن ,مَُكاتطذران ,مٗكاذفممذًف,مٖكاتنسًئ مي ماتَّذرل,مٕكاذفمزن ك ل,مٔحخر لمحذكمداكد,ممم
مَّم ـمنفمطر ؽمنمندمذفم م َماتن رذ مذلمذنمك .مُْكاتذاكم,مُّكي ماتَّذرل,مُِكاتذ  أ مي ماتصا ر,

                                           
 [.ُٖٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
م[.َّٖٓرقـممُٕ/مَُِمن رب,مكل منًم  مذًت نف.م]األنسًبمتمسن ًن ماتن ًرذ نملذ ماتنسذ مستم-مِ
 لكنمإن رمذفمتذدماتندافمات نًن .م-مّ
اذفمس دمذفمتكؼمذفمتػدٌممذػفمنًتػؾماتنػ رذ ماتٌسػذًئ مقػًؿمم-ذ ـماتالـم-حذ ضمذفممٌنًؿمذفمنر دمذفمذممتم ًفم-مْ

م[.ُٗرقـممُٕٔ/مُذ مي م:ن  زماتصمًذ ماتذخًرٌممكاذفماتٌسَّفنمتلمصمذ .م  ٌدمي محلؿمات نف.م]اإلصً
م[.َُّٖرقـممٔٓٔ/مّ]سنفمات:رنذم,مَّ:ًبماألمًَّـ,مذًبمنًم ً مي ماتأطًئا,مم-مٓ
 [.َّْٔرقـممُْٕ/مّ]سنفمحذ مداكد,مَّ:ًبماتخراجمكاإلنًرة,مذًبمسقطًعماألر  ف,مم-مٔ
 [.َُُٕرقـممُْٔ/مِ]األنكاؿمالذفمزن ك لمم-مٕ
 [.ّٕٔٓرقـممِّٕ/مٓ]اتسنفماتَّذرلمتمنسًئ مم-مٖ
 [.ْْٗٗرقـممُّٓ/مَُ]صم حماذفممذًفمم-مٗ
م[.ُُٖرقـمِٕٗ/مُ[.مكم]َٖٗرقـممِٖٕ/مُ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-َُ

 [.ُِْٓرقـمّٔٗ/مٓ]سنفماتدارقطن مُُ- 
 [.ُِٓٗرقـممِّٖ/مِ]اتسنفماتصا رمتمذ  أ مم-ُِ
 [.ُُِٖٖرقـممِْٕ/مٔ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-ُّ

م[.ُِّٗرقـممِٕٕ/مٖمذاكمم]إرحماتسن متُْ- 
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مٍذًفمحذ ضممْكات  ً ,مّكاتدارقطن ,مِكاتطذران ,مُكحخر لماذفمحذ متًصـ, ًذتمٍذفمسىً  ًد نفمطر ؽم ًى
مٍذًفممىم ٍفمحذ ًلمحذ ضى ,متى ,متىٍفمحذ ًلمسىً  دو ن ًؿو مذلمذنمك .ٍذًفممى من ًؿو

مذلمذنمك . ن ًؿو مٍذًفممى ٍفمحذ ضى ٍفمحذ ًل,متى ٍنًركمٍذًفم ىٍم ىَ,متى مٓكحخر لماتنسًئ مي ماتَّذرلمنفمطر ؽمتى

مدراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًتمنًمتدا.م

ن مذفمق سماتسذًئ مذف:حماتن نم مكاتنكمدةمكات نزةماتنَّسكرةمذا رمندمحذكمتنرمات نًممحمد بن يحيى*
مٔت فماتمد ثمنًتمقد نًمقذؿماتنًئ: ف.

مٕنأذكؿمنفمات ًت  .ماليماني َشرَاِحيل ْبن ُثَماَمة*م

مٖن  كؿ.ماليماني َقْيس ْبن ُسَمي*م

ٗنأذكؿ.مبن عبد المدان اليماميمُشَمْير *
م 

 الحكم عمى الحديث:

م رمنأذكالف.,مسن مذفمق سمن  كؿ,مكنمندمذفم م َمت فماتمد ث,مك نًن مكإن دانممسنًد م   ؼس

ممَُكقًؿمات:رنذمنممد ثمغر ب.

م

م

                                           
 [.َِْٕرقـممُْٗ/مْ]اآلمًدمكاتن ًن مالذفمحذ متًصـمم-مُ
 [.َٖٖرقـممِٖٕ/مُ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-مِ
م[.َِْٓرقـممّٓٗ/مٓ[مك]سنفماتدارقطن مَّٕٕرقـممْٗ/مْ]سنفماتدارقطن مم-مّ
م[.ُِِٖرقـممٓٓ/مْ]ألمًد ثماتنخ:ًرةمم-مْ
 [.ّٕٓٓرقـممِّٕ/مٓ]اتسنفماتَّذرلمتمنسًئ مم-مٓ
 [.ّّٗٔرقـمُّٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٔ
 [.ُٖٓرقـممُّْ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٕ
 [.ِّْٔرقـممِٔٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٖ
 [.ِِّٖرقـممِٖٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٗ
 [.َُّٖرقـممٖٓ/مّ]سنفمات:رنذممم-َُ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

نم ًد ثي ًنٍنليماٍتمى دى ذ ى ًم»كى تكامحىٍتدىادىمن ىً ماتمي حىٍممذىكىاتماتنًد ة,مًَّت ي يكفمكاآلذًًر.«منىزى
مُ

 م(ٗٗالحديث رقم )

ن مممم منيمى ماتم ًلمٍذفي ٍذدي د  ىًن متى ز اًؽ,قًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممى ماتر  ٍذدي د  ىنىًمتى ,ممى ,مِدو نىًمنىٍ نىره حىٍخذىرى
نممّ قىًؿى

ًرمٍذًفمنىٍخرىنى ى, ًفماتًنٍسكى ذىٍ ًر,متى ماتزُّ نمحىٍخذىرىًن متيٍركىةيمٍذفي ,مقىًؿى ًن ماتزٍُّلًرمُّ حىٍخذىرى
,مْ نىٍركىافى كى

ممٓ مكىاًمدو مَّيؿُّ دٍّؽي  يصى
م رىجى ًًمًذًل,مقىًالىنمخى مصى ًد ثى مًسذىامَّىًنيكامًذذىٍ ًضمًنٍن ينىًممى  َ: ٍ ًذ ىً ممى دى ماتمي مزىنىفى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى رىسيكؿي

م ـىنم سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ماتن ًذ ُّ ًت ًدمًذًٍتاىًن ـًم»اتط ًر ًؽ,مقىًؿى ماتكى مٍذفى ًًتدى مخى ًسف 
مطىًم  ى ه,مٔ ٍ شو مًتأيرى ٍ ؿو ًي مخى

ذيكاممٕ يىخي
ما ٍ ًش,«مت ىًن فًمذىاتى مًذأى:ىرىًةمات ى ـٍ مًسذىاملي  َ: ممى ًًتده مخى ـٍ مًذً  يىكىاتم ًلمنىًمإى ىرى

ممٖ سىًرى ,مكى ٍ شو منىًذ رنامًتأيرى م ىٍرَّيضي يىًٍنطىمىؽى
مًذًت  ًن   ًم مًسذىامَّىًفى  َ: ممى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى مًنٍن ىًمذىرىممٗاتن ًذ ُّ ـٍ مىٍ ً  نمات ً: م يٍ ذىطيمتى ماتن ًسي َّىٍتمًذًلمرىاًممى:يلي,ميىأىًؿى

ؿٍم ٍؿممى ىتٍممَُمى ألى ٍت,ميىأىًتيكانمخى نممُُيى ىتىم  م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ماتن ًذ ُّ ىٍتماتأىٍصكىا ي,ميىأىًؿى ألى نىًم»اتأىٍصكىا ي,مخى
ما ًًذسي ذىسى ىًممى تىًٍَّفممى ميؽو,مكى متى ىًمًذخي نىًمذىاؾى ىٍتماتأىٍصكىا ي,مكى ألى مم...مكي لن«متًف ؿًمخى مٍذفى مَّىٍ بى نمًسنٍّ م:ىرىٍَّتي يىأىًؿى

م متيجىمٍّ مٍذفى ًًنرى ,مكىتى ممُِ,... .َنَزُلوا َأْعَداَد ِمَياِه الُحَدْيِبَيةِ تيجىمٍّ

م

                                           
 [.ُٖٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رم-مُ
 اؽمذفملنًـماتصن ًن .لكنمتذدماترزمم-مِ
 لكنمن نرمذفمراإد.م-مّ
لكماتصمًذ مات م ؿنماتنسكرمذفمنخرن ممذفمنكيؿمذفمحل بمذفمزلرةمذفمَّالبمذػفمنػرةمذػفمَّ ػبمذػفمتػجٌمماتأرإػٌ مم-مْ

اتزلرٌم,م ٌَّنَمحذًمتذدماترمنف,مكًَّفمنكتد مذ دمات  رةمذسن: ف,مكقدـماتند ن مي مذمماتم  مذ دماتف:حمسن م نػًف.مكنػًتم
 [.َُُٖرقـممّٗ/مٔسن محرذامحكمخنسمكس: ف.م]اإلصًذ مي م:ن  زماتصمًذ م

ملكنمنركافمذفماتمَّـ.م-مٓ
نماتان ـمنك امقربماتند ن مذ فمراذغمكات مف .]ن  ـماتذمدافمم-مٔ ـي م[.ُِْ/مْاتاىن 
ػٍ شمت طم ػكامتمػَمحىٍخذىػًرماٍت ىدك.]:فم-مٕ نىًتىًتم ذ  كفمذى فم ىدمماٍت ى ًئانماٍت ى سػ رمغر ػبمنػًميػ ماتصػم م فماتذخػًرمماتط الى

م[.ّٓٗكنسمـمصنم
ٍ ًش.م]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٖ  [.ُِ/مْاتأى:ىرةنمغىذرةماٍت ى
 [.ُِٗات  ن  مًي ماألىٍرضمطىًر ؽمذى فم ذم ف.م]:فس رمغر بمنًمي ماتصم م فماتذخًرممكنسمـمصنمم-مٗ
م[.ّٔٗ م فماتذخًرممكنسمـمصنممؿنمز رمًتإٍلًًذًؿ.م]:فس رمغر بمنًمي ماتصمم-َُ
ػًم يأىػًؿمخػألتماتن ًقػ مكحتػحماٍت نػؿ.م]:فسػ رمغر ػبمنػًمم-ُُ ن نى م يأىػًؿمذىًتػؾمتم نػؿمكىاً  خألتماتن ًق نمن ؿممرفماٍتفرسمخػال مكىالى

م.[ّٔٗي ماتصم م فماتذخًرممكنسمـمصنم
ًتىمم-ُِ كطمًي ماتً  ىًدمكىاتنيصى ٍرب,م]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتإركط,مذىًبماتإُّري  [.ُِّٕرقـممُّٗ/مّمى منىامحىٍلؿماتمى
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 تخريج الحديث:

مَّاللنًنمتفماذفمإ ًب,مذلمذنمك مِكن نر,مُحخر لماتذخًرممنفمطر ؽمتأ ؿ,ممم

 دراسة رجال اإلسناد:

مت.ر ًتلمَّم ـم أً

م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

ًي ًلنم ٍ ميكن .«.منىًمزىاتىتمحيَّيمى يمخى ذىرم:ي ىًدًُّن »]لػ[مكى منى حىٍمنم:يرىاً  ين مك ي ىًًكدين محىتىـيمسينٍّ ًمًي محٍكقًتو
مّ

 (٘ٗالحديث رقم )

مات كلرم,مقىًؿنممىمرمنلماجمقًؿماإلنًـماتذزارممم مسىً  دو مٍذفي ـي د  نًمًسٍذرىاًل  ماٍتكىر اؽي,منممى ن دو منيمى مٍذفي د  نًمسىً  دي
مىنى , ن دمٍذفمتىٍنرك,متىفمحذ مسى منيمى د  نً قىًؿنممى

مى لممْ م َماتم ليمتى مرىسيكؿماًجمصى مقىًؿى ن ٍ رىةى,مقىًؿى تىفمحذ مليرى
م ـنم سى مقىطى ىٍتمحىٍذ ىرًمَخْيَبَر ُتَعاِدِني َ٘ما زَاَلْت َأْكَمةُ »كى ملىذىامحىكىافى  َ: مٕ«.ٔم,ممى

 تخريج الحديث:

منفمطر ؽماتذزارمذل,مذنمك .مَُكاذفمتدم,مٗكحذكمذَّرماتنطرز,مٖحخر لمحذكمن  ـ,ممم

م
                                           

 [.مُُِٕرقـممُٖٖ/مّ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتإركط,مذًبمنًم  كزمنفماتإركطمي ماإلسالـمكاألمًَّـ,مم-مُ
,ممم-مِ  [.ُْٗٔرقـممُٖٔ/مِ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتمج,مذًبمنفمحإ رمكقمدمذذمماتمم ف م ـمحمـر
 [.ُٖٗ/مّم]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رم-مّ
ملكنمحذكمسمن مذفمتذدماترمنفمذفمتكؼماتأرإ .م-مْ
محىٍفمم-مٓ ػػ همكامػػدةه,ميػػالم  ػػكزي ماتإػػًًةمساٌلمتيأنى ماج,مصػػٌمَماجمتم ػػ مكسػػٌمـ,منػػفم:مػػؾى محذػػكمات ذػػًسم  مػػبنمتػػـم  َّػػٍؿمرسػػكؿي قػػًؿى

محصػػمًبماتمػػد ًث.مسٌننػػًماألٍَّمىػػ يمذن  ػػر ةماتكامػػدةمنػػفماألَّػػًؿ.مكاأليٍَّمىػػ ي,م يػػركىلنمحىٍَّمىػػ ,منف:كمػػ ماألتػػؼ,مَّنػػًمركا يمذ ػػضي نػػَماتنى
نماتمأينى ي.م]سصالحمغمطماتنمد  فمصنم ٍـّ م[.ُِٓرقـممٗٔذًت  

ًمذل.م]اتفًئؽمي مغر بماتمد ثم-مٔ مصى م[.َٓ/مُاأٍلىٍذ ىرنمترؽمنس:ذطفمًي ماتصمبمكىاٍتأمبمني: ًصؿمًذًلميىًشذاماٍنأىطامنىًتى
 [.ََٕٖرقـمّّّ/مُْ]نسندماتذزارمم-مٕ
 [.ّٖرقـممُِٕ/مُ]اتطبماتنذكممألذ من  ـماألصف ًن مم-مٖ
م[.ُُٕرقـممُِٕ]يكائدمحذ مذَّرماتأًسـماتنطرزمكحنًت لمصنمم-مٗ
م[.ِٕٖرقـممْٗٓ/مْ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-َُ
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 دراسة رجال اإلسناد:

م.س  دمر ًؿماالسنًدم أًتمنًمتدا

مُ   ؼ.م,ات أف محذكماتمسفماتَّكي منز ؿمذادادسعيد بن محمد الوراق *م

 الحكم عمى الحديث:

مد ثمتمَمس  دمذفمنمندماتكراؽمكلكم   ؼ.اسنًد م   ؼ,مألفمندارماتم

ندم مىنى ,متىفمحذ مليرى رةمسال مسىً  دمذفمنيمى ند,متىفمحذ مسى كىا يمتىٍفمنيمى مرى منىٍ مىـي مالى ًد ثي قًؿماتذزارنمكىلىذىاماٍتمى
ًد  ىلي. مكىاٍم:ىنىميكاممى نىًتى همًنٍفمحىٍلًؿماٍتً ٍمـً ندمت سمذًتأكممكمدثمتىٍنليم ى كس  دمذفمنيمى

مِ

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
                                           

 [.ِّٕٖرقـممَِْ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُ
 [.ََٕٖرقـمّّّ/مُْ]نسندماتذزارمم-مِ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

ًي ًلم ؿماٍتكىاًمديم»كى ماتر ي مًسال  مًنٍن يـٍ م ى ديكفمذىًأ ى مَّىًنيكامًنًئى ن,ميىالى ً.«مي ى:ى ىًٌدمذىنكماأٍليٍـّ مُمحىٍمم ى يٌدمذ  ي ـمذىٍ  ن

 (ٙٗالحديث رقم )

محذ مإىممممم د  ىنىًمحذكمذىًٍَّرمٍذفي مى   ىمقًؿماإلنًـمنسمـمرمنلماجنممى لينىًمتىًفماٍذًفمتي ,مًَّالى ٍ رو ممي مٍذفي ًم ُّ م-ٍ ذى ى,مكىتى
م ٍ رو ممي ماًلٍذًف ,م-كىاتم ٍفظي محى ُّكبى متىٍف , ـى مًسٍذرىاًل  مٍذفي ًًت ؿي مًسٍسنى د  ىنىً مى

دىةىممِ محذ مقى:ًى ٍف متى , ؿو مًلالى مٍذًف ٍ ًد نى ممي تىٍف
ٍفم يسىٍ رًم ,متى نملىً ىتٍممّاٍت ىدىًكمٍّ ,مقىًؿى ًًذرو متىليمًل ٍّ رىلمٍذًفم ى متىٍ سى ؿه مرى ي ً ى مًذًٍتَّيكيىً ,ميى ى ٍنرىا ي ممى ًر حه

نمْ  ىًممًٓسال 
م:ىأيكـي,ممىم ماتس ًتى ىمالى نمًسف  مني: ًَّئنً,ميىأىًؿى َّىًفى مكى نميىأى ىدى ً ىًتماتس ًتى ي,مقىًؿى م ى منىٍس يكدو ماًجمٍذفى ٍذدى ـىمتى م يٍأسى مالى  َ:

مًذاىنًم م يٍفرىحى مكىالى , مَكاُنوا ِماَئةً  َٙفَيَتَعادُّ َبُنو اأْلَِب،  نى و,...كي لنًن رىاثه ماتر  يؿي مًسال  ـٍ مًنٍن ي مذىًأ ى م ىً ديكنىلي ميىالى ,
,مليم مًسٍذمسىًن يكامًذذىٍ سو مَّىذىًتؾى ـٍ ـي,ميىذىٍ نىنىًملي م يأىًسى مًن رىاثو ؟محىٍكمحىمُّ م يٍفرىحي ًن نى و مغى مًنٍفمذىماٍتكىاًمدي,ميىًذ ىمٍّ محىٍَّذىري ,مكى ًتؾى
,مكى يٍأًذميكفىم ـٍ ًمًي محىٍ ًد ً  منى كفى ,ميى ىٍريي ي ـٍ مًي مذىرىاًر ًٍّ  ـٍ مىفى ي مقىٍدمخى ًؿى ماتد    ,مًسف  ًر  ي ماتص  ـي ً ىلي متىإىرىةىميى ى ,ميى ىٍذ ى يكفى

م ن م ـى سى مكى مىٍ ًل متى م َماجي مصى ماًج مرىسيكؿي مقىًؿى مطىًم  ى ن, محىٍسنىم»يىكىاًرسى ىٍتًرؼي مًسنٍّ مألى مكىحىٍتكىافى , ـٍ مآذىًًئً  مكىحىٍسنىً ى ـٍ ً ىلي
م ًئذو مىَمظىٍ ًرماأٍلىٍرًضم ىٍكنى متى ميىكىاًرسى ٍ ري مخى ـٍ ,ملي ـٍ ًئذومم-خي يكًتً  مىَمظىٍ ًرماأٍلىٍرًضم ىٍكنى متى ٍ ًرميىكىاًرسى مٕ«.حىٍكمًنٍفمخى

 تخريج الحديث:

 :فردمذلمنسمـمدكفماتذخًرم.   

                                           
 [.ُٖٗ/مّاأل رم]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكمم-مُ
 لكنمح كبمذفمَّ سًفماتسخ: ًن .م-مِ
[.مَّْٖٕرقػـممُْٗ/مٕاتصكابنمحس رمَّنًمكردمي م ن اماتركا ًت,متندماذفمحذ مإ ذ ,م]نصػنؼماذػفمحذػ مإػ ذ مم-مّ

[.مكاتمًَّـ,]اتنسػ:درؾمٖٕٔٔرقػـممُُٗ/مُٓ[.مكاذفممذًف,م]صم حماذفممذػًفمُْْٔرقـممُُِ/مٕكحمند,]نسندمحمندم
م[.ُْٕٖرقـممِّٓ/مْفمتممًَّـمتمَماتصم م 

كقًؿماذفمم رنم س رمذًت:صا رماذفمتنركمحكماذفم ًذرماتَّكي مكق ؿمحصملمحس رميس متمات نزةمنخ:مؼمي منسذ:لمق ؿم
م[.َٖٖٕرقـممََّٕٔندممكق ؿمغ رمذتؾمكتلمرج  منًتمسن مخنسمك نًن ف.م]:أر بمات: ذ بمصنم

ػم َماتم ػ مصى ماتن ًذ   ,مكقًؿمحذكمن  ـنمحىٍدرىؾى ك,مقىًتىػليماٍتَّيكًي ُّػكفى ٍنػرو متى مٍذػفي نمحيسىػٍ ري مًي ػًل,ميىًأ ػؿى ٍامًنٍنػلي,مكىاٍخ:يًمػؼى م ىٍسػنى ـٍ تىػ مكى ػم ـى سى مىٍ ػًلمكى ليمتى
,مكىلينىًمكىاًمده.م]ن ري ماتصمًذ مألذ من  ـم ًًذرو م ى مٍذفي محيسىٍ ري نمليكى ماٍتذىٍصًر ُّكفى قىًؿى  [.ّْٗ/مُكى

مكاٍتً  ٍّ رىلم-مْ .م]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رماٍتً  ٍّ ري مكات ىًدىةيمكاتد ٍ دىفي م[.ِْٔ/مٓنماتد حبي
م[.َّْٖٕرقـممُْٗ/مٕي مذ ضمركا ًتماتمد ثنمسالمقكتل.م]نصنؼماذفمحذ مإ ذ مم-مٓ
تصػػم م فمكردتميػ م ن ػامركا ػػًتماتمػد ثنم يى ى:ى ىػػًدُّمذىنيػكماأٍلىـ مكَّػذامنسػػذ ًماتمن ػدممتنسػػمـميػ مَّ:ًذػلم]ات نػػامذػ فمام-مٔ
 [مكي منس منسمـماتنطذكت نمذنكماألب.ْٕٖٕرقـمّٕٗ/َُ[مكاذفماأل  رمي م ًن لم] ًناماألصكؿّّْرقـمَِٓ/مُ
مي مَّ رةماتأ:ؿمتندمخركجماتد ًؿ.مم-مٕ  [.ِٖٗٗرقـممِِِّ/مْ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتف:ف,مذًبمسقذًؿماترـك
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مدراسة رجال اإلسناد:

مًت.ر ًتلمَّم ـم أ

م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمم

ٍنليم ماتم ليمتى مرىً  ى محىنىسو ًد ثي ًنٍنليممى مىٍ  ىً»)س(مكى تىًدممتى ى:ى ىًدُّكفمًنًئى نمحىٍكم ىز ديكفمتى مكى م ى:ى ىد ديكف.«مًسف  َّىذىًتؾى كى
مُم

 (ٚٗالحديث رقم )

,ممم ماتر قىًًإ ُّ د  ىًن محذكمنىٍ فو د  ىنىًممقًؿماإلنًـمنسمـمرمنلماجنممى د  ىنىًمًتًٍَّرنى ي,ممى ,ممى م يكنيسى مٍذفي د  ىنىًمتينىري مى
ًؽي, ,مًِسٍسمى د  ىنىًمحىنىسه ٍ:ًن ممّمى رى قىٍدمحىز  ,مكى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مًستىَمرىسيكًؿماًجمصى محىنىسو ً ىٍتمًذ محينٍّ محيُـّ نم ى قىًؿى

د ٍ:ًن مًذًنٍصًفًل, ًًرلىً,مكىرى ميىًٍدعيماجىمتىلي,ممًذًنٍصًؼمًخنى مًذًلم ىٍخدينيؾى ماٍذًن ,محى:ىٍ :يؾى ماًج,ملىذىامحينىٍ سه يىأىًتىٍتنم ىًمرىسيكؿى
نم تىدى يم»يىأىًؿى كى ًتىليمكى محىًٍَّ ٍرمنى ,م«ماتم يـ  ًًت متىَّىً  ره منى نميىكىاًجمًسف  محىنىسه نَّ َوَلِدي َوَوَلَد َوَلِدي َلَيَتَعادُّوَن َعَمى قىًؿى َواِ 

مْ.ِو اْلِماَئِة اْلَيْومَ َنحْ 

 تخريج الحديث:

,مذدكفمقكؿمحنس.مٔكنسمـ,مٓحخر لماتذخًرم,ممم ٍفمحىنىسو دىةى,متى منفمطر ؽمإ ذ ,متفمقى:ًى

مذدكفمقكؿمحنس. ,متىٍفمحىنىسو ًذتو ٍفم ًى مىٍ نىًف,متى مٕكحخر لمنسمـمح  ًنمنفمطر ؽمسي

 دراسة رجال اإلسناد:

م.تَّرن مر ًتلمَّم ـم أًتمنًمتدا

                                           
 [.ُٖٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
مذفمتذدماجمذفمحذَمطمم .ملكنمسسمًؽم-مِ
 لكنملكمحنسمذفمنًتؾ,ماتصمًذ ماتنإ كر.م-مّ
 [.ُِْٖرقـمممُِٗٗ/مْ]صم حمنسمـمم-مْ
[مك]َّ:ػًبماتػدتكات,مذػًبمّّْٔرقـممّٕ/مٖم,}كصؿمتم  ـ{]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتدتكات,مذًبمقكؿماجم: ًتَم-مٓ

م[.مَّٖٔرقـممُٖ/مًٖ مذَّ رةماتكتدمناماتذرَّ مم[مكم]َّ:ًبماتدتكات,مذًبماتدتّْْٔرقـممٕٓ/مٖاتنذ متخًدنلم
 [.ّٖٕٔرقـممُٖ/مٖ]َّ:ًبماتدتكات,مذًبماتدتً مذَّ رةماتنًؿمناماتذرَّ مم

 [.َِْٖرقـممُِٖٗ/مْ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبمي ًئؿماتصمًذ ,مذًبمنفمي ًئؿمحنسمذفمنًتؾمر  ماجمتنل,مم-مٔ
 [.مُِْٖرقـممُِٗٗ/مْ[مكم]َٔٔرقـممْٕٓ/مُنًيم ,م]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتنسً د,مذًبم كازمات نًت مي ماتم-مٕ
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ممُات  م محذكمتنًرمات نًن منًتمسن م:سامكخنس فمحكمس: فمكنًئ .ممة بن عمارعكر *م

ًذنىًمً أى م ىذت. مًتٍندمحىٍصمى مِقًؿماذفماتند ن نمَّىًفى

ًًيظنً.مّكقًؿماذفمن  فم أ , ممى َّىًفى محينٍّ ًمكى كقًؿمي منك امآخرنمَّىًفى
ممْ

ًد  لمتىفم ىٍم ىَمٍذفمحذ ممٖكحذكمداكد,مٕك  أكبماذفمإ ذ ,مٔكات  م ,مٓكك ألمح  ًننمحمند,م كزادنمًي ممى
كذَّر ماذفممذًفمي مات أًتمكقًؿنمكىحنًمًركىا ى:لمتىفم م َمٍذفممُُكاتدارقطن ,مَُككَّ ا,مَّٗ  رما طراب,

ذى . م مدثمنفمغ رمًَّ:ًى مُِحذ مَّ  رميًف ًلماٍ ًطرىابمَّىًفى

مسسمًؽمٍذفمحىٍمنىدنمتَّرن مٍذفمتنًرم أ ,مركلمتنلمسف ًفمات كرمكم مذًتف ؿ,مكًَّفمَّ  رمقىًؿى ,مكذَّر 
ٍفمس ًسمٍذفمسمن مٍذفماألَّكع,مذ إ ً مالم إًرَّلمي  ًمحمد. مُّماتامط,م نفردمتى

مُْكسيئؿمح كبماتسخ: ًن متنلميأًؿنمتكمتـم َّفمتندمم أ متـمحَّ:بمتنل.

ممُٓكقًؿماذفمتدمنمنس:أ ـماتمد ثمسذامركلمتنلم أ .

ماٍذفمتنًرنمتَّرن مٍذفمتنًرم أ متندلـ,منًكم مُٔمسن تمي لمسالمخ را.مقىًؿى

م
                                           

م[.ِْٕٔرقـممّٔٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُ
م[.ُٗٔرقـممُّّ]سجاالتماذفمحذ مإ ذ مالذفماتند ن مصنمم-مِ
م[.ّْْٗرقـممُِّ/مْركا  ماتدكرممم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مّ
م[.َّْْرقـممِٔٔ/مْركا  ماتدكرممم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مْ
م[.ٖٓٔٔرقـممُٖٓ/مُْادادم]:ًر  مذم-مٓ
 [.ُُِٕرقـممُْْ/مِ]ات أًتمتم  م مم-مٔ
 [.ْٕٓرقـممِّٔ/مٕ]: ذ بمات: ذ بمم-مٕ
م[.ُّٔرقـممِْٔ]سجاالتمحذ متذ دماآل رممحذًمداكدماتس س:ًن مي مات رحمكات: د ؿمصنمم-مٖ
ماتنر اماتسًذؽ.م-مٗ
م[.ُْرقـممَُ/مٕ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-َُ
م[.ٖٓٔٔرقـممُٖٓ/مُْذادادم]:ًر  مم-ُُ
م[.ُْْٔرقـمِّّ/مٓ]ات أًتمالذفممذًفمم-ُِ
م[.ٖٓٔٔرقـممُٖٓ/مُْ]:ًر  مذادادمم-ُّ
 [.َُْٕرقـممُٕٕ]:ًر  محسنً مات أًتمصنمم-ُْ
 [.ُُِْرقـممْٖٔ/ٔ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-ُٓ
م[.ٖٓٔٔرقـممُٖٓ/مُْ]:ًر  مذادادمم-ُٔ
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ديكؽمنىٍإ يكر.ُكقًؿماتذلذ نم أ مسالمي م م َمذفمحذ مَّ  رمين طرب,م مِكقًؿمي ماتنان نمصى

مزَّر ًمٍذفم م َماتسً  مصدكؽ,مّكقًؿماذفمإًل فنمت سمذلمذ سمصدكؽ. ممْكقىًؿى

نمتَّرن مٍذفمتنًرمصدكقً,مي ممد  لمنَّرم متذدماترمنفمٍذفم كسؼمٍذفمخراش,مقىًؿى مٓمة.كقىًؿى

ممٔكقًؿماذفمم رنمصدكؽم امطمكي مركا :لمتفم م َمذفمحذ مَّ  رما طرابمكتـم َّفمتلمَّ:ًب.

مس  دمتفمحمًد ثمتَّرن مذفمتنًرمتفم م َمذفمحذ مَّ  رم م ىٍم ىَمٍذفى مسى ىٍتتي ًد ًن ٍّ كقًؿمتم مذفماٍتنى
مٕمي  ف ًمكقًؿمت سمذصمًح.

ًًد ثمًتًٍَّرنى مذفمتنًرمتىٍفم ىم محمندنمحىمى قىًؿى مًي منىكً امكى قىًؿى مذصمًح.مكى مً  ىًؼمتىٍ سى ٍم ىَمٍذًفمحذ مَّىً  رو
ًد ثمح ًسمذفمسىمنى . مٖآخرمح:أفممى

مدتسمكيَممد  لمتفم م َمذفمحذ مَّ  رمكم مكرذنً مي ممد  ل مكلـ مكرذنً مًَّفمصدكقً قًؿمحذكممً:ـن
مكتـمكممٗغًت ط.ذ ضماأل مَُ َّفمتند مَّ:ًب.قىًؿماتذيخًًرٌمنمن طربمًي ممد ثم ىٍم َمٍذفمحذ مَّىً  رو

مُُكقًؿماتنسًئ نمت سمذلمذ سمسالمي ممد  لمتفم م َمذفمحذ مَّ  ر.

ممُِكقًؿمحذكمحمندماتمًَّـنم ؿممد  لمتفم م َمكت سمذًتأًئـ.

مُّكذَّر ماذفمم رمي ماتندتس فمي ماتنر:ذ مات ًت  .

                                           
م[.ّٖٔٔرقـممّّ/مِ]اتًَّإؼمم-مُ
 [.ُْٖٔرقـممّْٖ/مِن مي مات  فً م]اتنام-مِ
م[.َُْٕرقـممُٕٕ]:ًر  محسنً مات أًتمصنمم-مّ
م[.ٖٓٔٔرقـممُٖٓ/مُْ]:ًر  مذادادمم-مْ
م[.ٖٓٔٔرقـممُٖٓ/مُْ]:ًر  مذادادمم-مٓ
م[.ِْٕٔرقـممّٔٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٔ
م[.ُْرقـممَُ/مٕ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٕ
م[.ِّٓٓرقـممْْٗ/مِألمندمركا  ماذنلمتذدماجمم]ات مؿمكن ري ماتر ًؿم-مٖ
م[.ُْرقـممَُ/مٕ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٗ
م[.ُُِْرقـممْٖٕ/مٔ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-َُ
م[.ََْٖرقـممُِٔ/مَِ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-ُُ
م[.ْٕٓرقـممِّٔ/مٕ]: ذ بمات: ذ بمم-ُِ
م[.ٖٖرقـممِْ]طذأًتماتندتس فمصنمم-ُّ
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ننًم:َّمنكامي ممد  لمتفم م  َمذفمحذ مَّ  ر,مقًؿماتذًمثنماتراكمم أ ه,مكقدمام:جمذلمنسمـمكار: ً مكا 
كمد  نًملذامت سمتفم م َ,مسالمحنلمندتس,ميأدمذَّر ماذفمم رمي ماتنر:ذ مات ًت  ,مات: مالم يأذؿممد   ًم

مسالمذًت:صر حمذًتسنًع,مكقدمصٌرحمذًتسنًع,مي ينفم:دت سل.

م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

نم متيٍأنىًفى ًد ثي ًنٍنليممى مىٍ نىم»)لػ(مكى منى يدُّميىٍ ملمتى مىٍ نىًمًنن  نمتىلي.«مًكىالى منىٍ :ىدُّ متى نمالى ًق ؿى منيٍمص لمتَّىٍ ر:ل.مكى مُحىٍممالى

 (ٛٗالحديث رقم )

 لم أعثر عمى تخريج لو.   

 

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

م ًد ثي ًنٍنليماٍتمى ماتً د ةمتمط الؽ»كى ؿ  مكى ى م َّيفمتمنيطىٌمأ مًتد ة,مي ٍنزىؿماتم ليمتز  ـٍ مكًتد ةمات«متى نٍرحةماتنيطىم أ مكاتني:ىكيٌَ
ٍرحةيم ٍنًم ً,محىٍكمحٍرذى  محٍإ يرمكتٍإرمتى ًؿ,مكاتنى ممى ًم:ى يدُّ مًنٍفمح  ًـمحٍقراًئ ً,محىٍكمحى  ًـً منى ك ي ًمًل ى ٍن ىًمزى نيٍ :ىد ة.متى

ًد ًث. مذٍَّريلًمًي ماٍتمى رى قىٍدم:ىَّىر  كى
ممِ

 (ٜٗالحديث رقم )

محذكمداكدممم ماٍتذىٍ رىاًن ُّ,رمنلماجمقًؿماإلنًـ ًن ًد ماٍتمى ٍذًد متى مٍذفي مىٍ نىًفي مسي د  ىنىً ممى ن
,ممّ ًًتحو مصى م ىٍم ىَمٍذفي د  ىنىً مى

محذ ًل, متىٍف , مني ىًً رو مٍذفي ك د  ىًن متىٍنري ممى , متى  ًشو ماٍذفي مًسٍسنىًًت ؿي د  ىنىً مى
ماتس َّىًفممْ مٍذًف م ىًز دى مًذٍنًت محىٍسنىً ى تىٍف

ًًر  ً ,محىن م م ىَّيٍفمًتٍمنيطىم أىً مًتد ةه,» ىًماأٍلىٍنصى ـٍ تى ,مكى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ٍ ًدمرىسيكًؿماتم ًلمصى مىَمتى َفَأْنَزَل المَُّو  طيمٍّأىٍتمتى
ٍفمحيٍنًزتىٍتمًي  ىًماٍتً د ةيمتًمَعزَّ َوَجلَّ ِحيَن ُطمَِّقْت َأْسَماُء ِباْلِعدَِّة ِلمطَّاَلقِ  منى ؿى مٓ«.ٍمنيطىم أىًتًم,ميىَّىًنىٍتمحىك 

م
                                           

 [.ُٖٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
م[.َُٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مِ
نمذف:حماتذً ماتننأكط مذكامدةمكسَّكفمات ً مكي:حماترا مكي مآخرلًماتنكف,ملػذ ماتنسػذ ماتػَمذ ػرا ,مكلػ مقذ مػ مم-مّ ٌَ اتذىٍ رىاًن

م[.ّّٔرقـممّّٕ/مِألنسًبمتمسن ًن منفمق ًت منزتتمحَّ رلًمذمدةممنصمند ن مذًتإًـ.م]ا
 لكنمن ً رمذفمحذ منسمـماتإًن .م-مْ
 [.ُِِٖرقـممِٖٓ/مِ]سنفمحذ مداكد,مَّ:ًبماتطالؽ,مذًبمي متدةماتنطمأ ,مم-مٓ
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 تخريج الحديث:

مُحخر لماتذ  أ مذسندمحذ مداكدمذمفظل.ممم

 دراسة رجال اإلسناد:

مِذفمراياماتذ ران محذكمح كبماتمنص منًتمسن محرذامكسذ  فمكنًئ: ف.مسميمان بن عبد الحميد*

مد.مذإًرمتكادمن ركؼميمّقًؿمنسمن مذفمقًسـم أ . مذَّر   م:مأ ؽمكك ألمحذكمتم مات  ًن متمَمنً
ممَّْ:ًبم: ذ بماتَّنًؿ.

ًد ثمٓكقًؿماذفمحذ ممً:ـنمصدكؽ. مًنن فم مفظماتمى َّىًفى مٔ.ك :نصبمكذَّر ماذفممذًفمي مات أًتمكقًؿنمكى

ممٖكقًؿماتذلذ نم ي ؼ.مٕكقًؿماتن سىًئ نمَّذابمت سمذ أ مكالمن نكف.

مٗكقًؿماذفمم رنمصدكؽمرن مذًتنصبمكحيمشماتنسًئ ماتأكؿمي ل.

متل,مكركلمتنلمحذكممقًؿمد.مذإًركم تكادمن ركؼنملذامر ؿمَّ:بمتنلمحذكممً:ـماترازممكًَّفمصد أً
ًؽىم مًسٍسمى مٍذف م  أكب متكان  محذك متنل مكركل مكصدقل, ممً:ـ محذ  مٍذف ماترمنف ٍذد متى مننل مكسنا داكد,
متفم مركا : ـ م س:ذ د منً مكات:مرم مكاتص ًن  ماتد ًن  منف ماالتالـ مكلجال  مصم مل, مي  االسفرا  ن 

م.اتَّذاذ ف

تـم ذَّر مي مَّ:ًذلممكاتَّذاذ فكنفمات   بماتنس:اربمحفمحمدنامنفماتن:أدن فماتن ن  فمذ::ذامات  فً م
محن ًؿمات أ م مكاذفمتدممكح راذ نً.

مَُسننًم ً مذسذبمنًما: ـمذلمنفمنصب.م-سفم ذتمتنل-كت ؿمسك مرحمماتن سىًئ مي لم

                                           
م[.ُّٖٕٓرقـممَٖٔ/مٕ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-مُ
م[.ِْٖٓرقـمِِٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مِ
 [.َّٓرقـممَِٔ/مْ]: ذ بمات: ذ بمم-مّ
 [.َِْٓرقـممِّ/مُِ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مْ
م[.ٕٔٓرقـممَُّ/مْ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٓ
م[.ُّّْٓرقـممُِٖ/مٖ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٔ
م[.َِْٓرقـممِّ/مُِ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مٕ
م[.َُِٖرقـممِْٔ/مُ]اتًَّإؼمم-مٖ
م[.ِْٖٓرقـمِِٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٗ
م[.َِْٓرقـممِّ/مُِ]ممًإ  م: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-َُ
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مقًؿماتذًمثنمصدكؽمرن مذًتنصبمَّنًمقًؿماذفمم ر.

نىًتمسن ماٍ نى:ىٍ ًفممَُصالح الوحاظييحيى بن * ًنًئى مكى منكتد مسن مسذامكىحىٍرذى  فمكى َّىًر  ًماٍتًمنًص مَّىًفى حذكمزى
ًنًئى:ىٍ ًف. كىتٍإر فمكى

مِ

مًي م نًت منفم أًتممْكذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل.مّقًؿم م َمذفمن  فنم أ . متىًدمٍّ كذَّر محذكمحىٍمنىدىمٍذفي
ٍرتىمٓحلؿماتإًـ. قىًؿمحذكمزي ٍ رنا.كى  ماتدنإأ نمتـم أؿمي لمحىٍمنىدمًسال مخى

مٔ

كقًؿمي ماتنان نمنىٍإ يكرمً أى م:َّمـمًي ًلمت:  ـمًي ًل.مٕقًؿماتذلذ نمم   متَّنلم:  ـ,كم
مٖ

ممُُكقًؿمح  ًننمحمدمَّذًرماتنمد  فمكاتفأ ً .مَُكَّذتؾمقًؿماذفمم ر.ممٗكقًؿمحذكممً:ـنمصدكؽ.

د  ىنىًم قىًؿمحىٍمنىدمٍذفمصًتحنممى ًًتؾمنىًمك دنًلًمتندمغ ر .كى ًًتحمذ ال  متإرممد  ًمتىٍفمنى مُِ ىٍم ىَمٍذفمصى

محذ كم ًتحميأىًؿى َّى ىن ليمنزعمًستىَمرىٍحمم  ـ.منقًؿمتذداجمذفمحمندنمس تتمحذ متىفم م َمذفمصى
مُّ

ًًتح,ميأًؿنمرح :ل.مكتـم مند  ٍفم ىٍم ىَمٍذفمصى ٍنذىؿمتى قىًؿمن نًمذفم م َنمس تتمحىٍمنىدمذفممى مُْ.كى

ٍنلي.كم مًت يٍركىلمتى مًذ ىٍلؿو مدىاًت مدىٍتكىةوم,متىٍ سى ًذ  ًن منيٍرً ئنًمخى َّىًفى نمى منىٍنصيكرو ًؽيمٍذفي مًسٍسمى قىًؿى
مُٓ

                                           
اتكمػػًظ نمذ ػػـماتػػكاكمكيػػ:حماتمػػً ماتن نمػػ مكيػػ مآخرلػػًماتظػػً ماتن  نػػ ,ملػػذ ماتنسػػذ مستػػَمكمًظػػ ,مكلػػكمذطػػفمنػػفمم-مُ

ن ًن ممن ػػر,مكاتنإػػ كرمذًالن:سػػًبمست  ػػًم نًتػػ ,منػػن ـمحذػػكمزَّر ػػًم م ػػَمذػػفمصػػًتحماتكمػػًظ ماتمنصػػ .م]األنسػػًبمتمسػػ
م[.ُْٓٓرقـممِٖٔ/مُّ

 [.ُِِّٔرقـمَِٔ/مٗ]ات أًتمالذفممذًفمم-مِ
م[.ٕٓٔرقـممُٖٓ/مٗ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مّ
 [.ُِِّٔرقـمَِٔ/مٗ]ات أًتمالذفممذًفمم-مْ
م[.ْٖٔٔرقـممّٕٗ/مُّ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مٓ
م[.ْٖٔٔرقـممّٖٕ/مُّ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مٔ
 [.ُْٗ]اتركاةمات أًتماتن:َّمـمي  ـمذنًمالم ك بمردلـمصنمم-مٕ
م[.ُٗٗٔرقـممّٕٕ/مِ]اتنان مي مات  فً مم-مٖ
م[.ٕٓٔرقـممُٖٓ/مٗ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٗ
 [.ٖٕٔٓرقـممُٗٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-َُ
 [.ُِّٓرقـممُِّٓرقـممِّْ/مٕ]تسًفماتن زافمم-ُُ
م[.ْٖٔٔرقـممّٕٗ/مُّحسنً ماتر ًؿم]: ذ بماتَّنًؿمي مم-ُِ
م[.ُِِّرقـممِٓٓ/مُ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماذنلمتذدماجمم-ُّ
م[.ْٖٔٔرقـممّٖٕ/مُّ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-ُْ
 [.َِّْرقـممَْٖ/مْ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-ُٓ



422 
 

ٍنذىؿمتـم َّ:بمتنل. قىًؿمحذكمتكان ماالسفرا  ن نممسفماتمد ث,مكتَّنلمصًمبمرحم,مكحىٍمنىدمٍذفممى كى
مُ

قىًؿماتمًَّـمحذكمحىٍمنىدنمت سمذًتمًيظمتندلـ. كى
مِ

مالم ىردُّماتركا  ق سذامتـم:صؿمم-ًؿماتذًمثنم أ منذ:دع,مكتـمح دمي لم رمًنمن :ذرانمغ رمذدت:ل,مكلكم رحه
مسذامًَّفماتراكممًنفمحلؿماتصدؽمكاألنًن .م-ذدت:لمستَماتَّفر

مك نًن فممإسماعيل بن عياش بن سميم العنسي* ما ن: ف محك مسمدل مسن  منًت ماتمنص  مت:ذ  حذك
مّكنًئ .

م لمتمَمقكت فناخ:مؼمات منً مي

ماألكؿنم:ك  ألمي محمًد ثمحلؿماتإًـ,مك:   فلمي محمًد ثمغ رلـ.

ًذلمحلؿماتإ ًـميى ىنًمنىًمركلمتىفمغ رمحلؿماتإ ًـميىًف ًلم م ك ؽمًي نىًمركلمتىفمحىٍصمى ماذفماتند ن نمَّىًفى قىًؿى
مْ  ؼ.

مي  ـمحمسفمقًؿماتنركذمنمسى ىتتمحمندمتىفمًسٍسنىًًت ؿمذفمتى  ًشميىمسفمًركىا ىمكم مليكى قىًؿى :لمتىفماتإًن  فمكى
ًالمًنن ًمركلمتىفماٍتنىدىًن  فمكىغى رلـ. مى

مٓ

مكىحىلٍمكم ماٍتً رىاًؽ, محىٍلًؿ كىلمتىٍف مكىرى , ماتإ ًًن ٍّ فى ًف متى ًكمى مري منىً مليكى مًسن نىً متى  ًشو مٍذفي ًًت ؿي مًسٍسنى ماتذخًرمن ًؿمقىًؿى
نىًًَّ ر. ًًزمنى اٍتًم ى

مٔ

سٍمكمم مقىًتيكانمقًؿم  أكبنمكىاً  ًم:ىَّىم نيكا منى م ىٍديى يليمدىاًياه,مكىحىٍَّ ىري ,مكىالى ًد ًثماتإ ًـً ماتن ًًسمًذمى ـي محىٍتمى مً أى همتىٍدؿه ًًت ؿي نى
. مكىاٍتنىٍَّّ ٍّ فى ٍفمً أىًًتماٍتنىدىًن ٍّ فى متى  يٍاًربي

مٕ

م,مكىحىٍخطىمكم ماٍ طىرىبى ٍ ًرمحىٍلًؿماتإ ًـً متىٍفمغى د ثى مٖ ى.قًؿمات أ م نمًسذىاممى

                                           
م[.ْٖٔٔرقـممّٕٗ/مُّ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مُ
م[.ْٖٔٔرقـممَّٖ/مُّ ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿم]:م-مِ
م[.ّْٕرقـممَُٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مّ
 [.ِّّرقـممُُٔ]سجاالتماذفمحذ مإ ذ مالذفماتند ن مصنمم-مْ
 [.ِْْرقـممَُْ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماتنركذممكغ ر مصنمم-مٓ
م[.َّٗ]ات مؿماتَّذ رمتم:رنذممصنمم-مٔ
 [.ِْْ/مِت:ًر  م]اتن ري مكام-مٕ
م[.َُِرقـممٖٖ/مُ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-مٖ
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ًد ًثماتٍمكمم ن نًم ىٍخًمطيمكى ىٍامىطيمًي ممى منيٍس:ىًأ ـه,مكاً  ميى يكى متىٍفمحىٍلًؿماتإ ًـً متى  ًشو كىا يماٍذفي ماذفمتدمنمنًمرى ً رىاًؽمقىًؿى
ًًز. كىاٍتًم ى

مِكقًؿنمننفم َّ:بممد  لمك م:جمذلمي ممد ثماتإًن  فمخًص .مُ

كىلمكم مً أى نمًي نىًمرى ماٍذفمنىً  فنمَّىًفى م ىٍخًمطيمًي ًل.قىًؿى ـٍ ٍ ًرًل كىلمتىٍفمغى نىًمرى م,مكى ًًذًلمحىٍلًؿماتإ ًـً مّتىٍفمحىٍصمى

مْقًؿمحذكمزرت نمصدكؽمسالمحنلمغمطمي ممد ثماتم ًز  ف,مكات راق  ف.كم

ذدمات ز زمن ؿمسسنًت ؿمذفمت ًش. مٓكقًؿمح  ًننمتـم َّفمذًتإًـمذ دماألىٍكزاًتٌ مكس  دمذفمتى

ٍذدًم متى مٍذفى ًم   متى ,مكقىًؿى متى  ًشو مٍذفي ًنمًسٍسنىًًت ؿي ًد ًثمذىمىًدًلنى ًًمذىًممى ًفملينىًمصى نمرى يالى م ىأيكؿي ٍ فىرو ماتم ًلمٍذًفم ى

متىً   ى ى.م ٍذديماتم ًلمٍذفي كىتى
مٔ

ًًز ٍّمم كىا يمتىفماٍتًم ى مكقًؿماذفماتأ ـنمًتٍندمحىًئن  ملىذىاماتإ ٍ فمم لمًي ماتإًن  فمحلؿمذىمىد مكىغ رمم لمًي نىًمرى  فى
كات راق  فمكىغ رمحلؿمذىمىد .

مٕ

مٖكقًؿماذفمم رنمنخ:مؼمي م:ك  ألمكمد  لمتفماتإًن  فمنأذكؿمتندماألَّ ر.

مات ًن نم:   فلمنطمأنً

تفمسسنًت ؿمذفمت ًش,مقمتنمسفم م َمذفمم-  ن محذً م-قًؿمتذدماجمذفمتم مذفماتند ن نمكس ت:لم
كىلمتفمغ رمحلؿماتإًـ,ميف لمإ  .ميى ى  فىلمن  فم أكؿنمسنلم أ مي نًم ىرًكممتفمحلؿماتإً ـ,مي نًمنًمرى

كىلمتفمحلؿماتإًـمكغ رلـ. ي نًمرى
مٗ

ًنمسن تمحذ م أكؿنمنًمًَّفمحمدمحتمـمذمد ثمحلؿماتإًـمنفمسسنًت ؿمذفمت ًش,متكم ذتم كقًؿمح  ن
مَُتمَممد ثمحلؿماتإًـ,مكتَّنلمخمطمي ممد  لمتفمحلؿمات راؽ.

                                           
م[.ُِٕرقـممْٕٗ/مُ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مُ
 [.ُِٕرقـممْٖٖ/مُ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مِ
م[.َُِرقـممٖٗ/مُ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-مّ
م[.ْٗرقـممْٕٖ/مّكمزرت ماترازممك  كد محذم-]ات  فً مألذ مزرت ماترازممي مح كذ:لمتمَمحسئم ماتذرذت مم-مْ
م[.ُِٕرقـممْٕٕ/مُ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مٓ
م[.َُِرقـممٖٗ/مُ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-مٔ
 [.ِّٗ]اتفركس  مصنمم-مٕ
 [.ٖٔرقـممّٖ]طذأًتماتندتس فمصنمم-مٖ
م[.ِِّٗرقـممُٖٔ/مٕ]:ًر  مذادادمم-مٗ
ماتنر اماتسًذؽ.م-َُ
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مِكقًؿماتدارقطن نم   ؼمالم  :ذرمذل.ممُسسنًت ؿمتندمم   ؼ,مكقًؿمح  ًننمسن تمحذ م أكؿن

مّقًؿماتمًَّـنماسنًت ؿمذفمت ًشمنام الت:لماذامانفردمذمد ثمتـم أذؿمننلمتسك ممفظل.كم

مًسٍسنىًًت ؿمٍذفمتى  ًشمنفماٍتمفًظماتن:أن فمًي ممدا :لميىمىن ًمَّذرم:ا رممفظلميىنىًمكم ماذفممذًفنمَّىًفى قىًؿى
ًد ثماتارذً مخمطمًي ًلمكىحٍدخؿممفظمًي مصذً م مىَماٍتَّذرمنفممى نىًممفظمتى مىَمً  ى:لمكى مًذًلمتى كمدا :لمحى:َى

ًد   طى مًي ممى ًرماٍتخى مصى  َ: ملىذىامنى :لممى نفمَّىًفى م  مـمكى مالى ٍ:ًفمكىليكى ٍ:فمًذًٍتنى ٍسنىًدمكحتزؽماٍتنى ٍسنىًدمًي ماإٍلً لماإٍلً
ًجمًذًلمًي نىًم م خمطمًي ًل. َّ رمخرجمتىفمااًلٍمً: ى ـٍ تى

ممْ

كقًؿماذفمحذ مخ  ن نمس تتمحذ متفمسسنًت ؿمذفمت ًشميأًؿملكمت فم َّ:بممد  لمالمحتمـمحمدامَّؼم
مٓتنلمسالمحذكمسسمًؽماتفزارم.

مٕكقًؿمحذكمسسمًؽماتفزارمنمذاؾمر ؿمالم درممنًم خرجمنفمرحسل.مٔكقًؿماذفمخز ن نمالم م:جمذل.

ممٖطذأًتماتندتس ف.مكذَّر ماذفمم رمي ماتنر:ذ مات ًت  مي 

مٗقًؿماذفمم رنمصدكؽمي مركا :لمتفمحلؿمذمد منخمطمي مغ رلـ.كم

مكركا :لملنًمتفمحلؿمذمد .مغ رلـمي منخمطمذمد محلؿمتفمركا :لمي م أ نماتذًمثمقًؿ

مَُاتإًن ماألنصًرممنكتَمحسنً مذنتم ز د.ممياجر بن أبي مسمم*م

مُّنأذكؿ.مكقًؿماذفمم رنمُِ,كقًؿماتذلذ نمك ؽمُُات أًت,مي مًمذ ًفماذفمذَّر 

                                           
م[.ِِّٗرقـممُٖٔم/ٕ]:ًر  مذادادمم-مُ
م[.ُِٕرقـممُْ]سجاالتماتذرقًن متمدارقطن مصنمم-مِ
 [.ِٕٗرقـممُِٕ]سجاالتماتس زممتممًَّـمصنمم-مّ
 [.ّْرقـممُِٓ/مُ]اتن ركم فمالذفممذًفمم-مْ
م[.َٓٔرقـممُِٗ/مِ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٓ
 [.ْٖٓرقـممِّٓ/مُ]: ذ بمات: ذ بمم-مٔ
 [.ٖٗ/مُ أ م م]ات  فً ماتَّذ رمتمم-مٕ
 [.ٖٔرقـممّٖ]طذأًتماتندتس فمصنمم-مٖ
م[.ّْٕرقـممَُٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٗ
 [.ِٓٗٔرقـممْٖٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-َُ
 [.َْٓٓرقـممِْٕ/مٓ]ات أًتمالذفممذًفمم-ُُ
م[.َٔٔٓرقـممِٗٗ/مِ]اتًَّإؼمم-ُِ
 [.ِٓٗٔرقـممْٖٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-ُّ
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مُ.اتإًن  فمًي مقًؿماتذخًرمنم ي ىدُّم

مقًؿماتذًمثنمصدكؽ.

 الحكم عمى الحديث:

 . صدكؽن ً رمذفمحذ منسمـماتإًن مممسف,متَّكفاسنًد م

 

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

ًي ًلم مكحىتىد  »)س(مكى ماتنٍإًرؽمآدىلمإ  و مًنفى مِكح:ن لمكحىإىد  ماٍسً:ٍ دىادان.ممحىٍممحىٍَّ ىرى يمًتد ةنم«م خريجم ى شه

 (ٓ٘الحديث رقم )

 لم أعثر عمى تخريج لو.   

ماٍتنإرؽمآدلمإ   مقذؿ م يكإؾمحىفم خرجم ى شمنف ًد ثن مًي ماتمى ً ى م ى مق: ذ ن ماذف مقًؿ كحتد ,ممّتَّف
مر ؿمطكاؿ,محدتـ حىًن رلـٍ

مٔ.ٓ,ماذرجْ

م

م

م

م

م

                                           
 [.ُُْٔرقـممَّٖم/ٕ]ات:ًر  ماتَّذ رمتمذخًرمممم-مُ
م[.َُٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مِ
ػػًمم-مّ دٍّ ػلمتمػػَمنى فم يجى ييػػالى ػػًم:ػػرلم يػرىادنمحىنػػلمذيكمقيػك ةمتمػػَماأٍلىنػر.مكى فمنػجدمَّىنى آدلمإىػٍ  مامنمحقػػكلمإػ  مكاتػػد .م يأىػًؿ.ميػػالى

مىٍ ًلمحىممقكنَمتىم فمكحتدن متى  [.ُْٕ/مّمىٍ ًل.م]غر بماتمد ثمالذفمق: ذ م ف ؿمنىًؿمَّ  رمحىمنم أك ل.مكآدن متمَميالى
م[.ُْٕ/مّكاألدتـنماأٍلسكد.م]غر بماتمد ثمالذفمق: ذ مم-مْ
 [.ُْٕ/مّكاألذرجنماٍتكىاًساماٍت ى نىٍ ًفماٍتَّ  رمذ ً  ً.م]غر بماتمد ثمالذفمق: ذ مم-مٓ
م[.ُْٕ/مّ]غر بماتمد ثمالذفمق: ذ مم-مٔ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

ًد ًثمحذ (ًي ممى م)تىدىسى ً ماتم ليمذًت ىدىسى » مرىاًياو مرنى محىذًمتى ىبو مذىٍ رةم:يٍإًذلمات ىدىسى ,م:ىٍخرجمًي منىكا اىم«محىف  ًل ى
ًًتذنً.م سىد,مًنٍفم ٍنًسماتط ًتيكف,م:ٍأ:يؿمصًًمذى ًمغى ماٍت ى مًُنفى

 (ٔ٘الحديث رقم )

ٍذدىمممم متى مٍذفي محىٍمنىدي د  ىنىً ممى ماجن مرمنل محذ متًصـ ماذف ماإلنًـ محذ قًؿ منً , ًر رو م ى مٍذفي مكىٍلبي منً ةى,
نممِ قىًؿى

ٍفمًتًٍَّرنى ى, ٍذًدماتم ًل,متى متى مٍذفي د  ىًن مميسىٍ في ًؽى,ممى مًسٍسمى مٍذفى ن دى منيمى سىًنٍ تي
,مّ ٍفمحذ مرىاًياو ,متى ذ ًسو ًفماٍذًفمتى مْتى

ننًم مغيالى نمَّيٍنتي مقىًؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ٍكتىَمرىسيكًؿماتم ًلمصى منى ٍنليميىَّيٍنتي ماتم ليمتى ٍذًدماٍتنيط ًمًبمرىً  ى ًتٍم ىذ ًًسمٍذًفمتى
ذىَّىرىم ماٍتًأص  ىمكى مذىَّىرى ,م يـ  ٍن يـٍ ماتم ليمتى مرىً  ى ماٍت ىذ ًسي ـى ماٍتفىٍ ًؿمكىحىٍسمى مكىحىٍسمىنىٍتمحيُـّ يىاىمحذكممقىٍدمحىٍسمىٍنتي نميىرى ًي  ىًمقىًؿى

مكىٍ ً  مكى ىم ـى م ىدى يميىمىطى رىٍتمتى ىبو ماٍتفىٍ ًؿميىًٍم:ى ى ميىأىًنىٍتمحيُـّ مى   متى منىزىؿى  َ: ممى مًذ ماأٍلىٍرضى رىبى ًكٍر:يليميىًٍم:ىنىمىًن ميى ى
قىًتىم ذىٍ:ليميىفىمىأىٍتمًي مرىٍحًسًلمإى   نمنيٍنَّىرىةن,مكى رى ٍ رىًةميى ى ذىٍتمتىنيكدنامًنٍفمتينيًدماٍتمي محىخى فى:ى ىًم يـ  ماتم مًنٍممى ًلمٍتنمحىٍممتىديك 

م مسىٍذاى مًسال  مذىًتؾى مذىٍ دى منىًمتىًشى ميىكىاتم ًل مذىًت الن ـى ٍنلي,ميىأىً متى مسى ٍّدى يمقىٍدمغىًبى :َ اس:ىٍ  ىٍف:ىليمًسٍفمرىحىٍ تي ممى َرَماُه  تى ىًؿو
مٓ.المَُّو َعزَّ َوَجلَّ ِباْلَعَدَسِة َفَقَتَموُ 

 تخريج الحديث:

ٍذًدماتم ًلمذلمنطكالن.مٗكحذكمن  ـ,مٖكاتمًَّـ,مٕكاتطذران ,مٔحخر لماتذزار,ممم مَّم ـمنفمطر ؽمميسىٍ فمٍذفمتى

ممدراسة رجال اإلسناد:

ماتنطمبمات ًإن ماتندن م   ؼمنًتمسن ممالحسين بن عبداهلل*م ذفمتذ داجمذفمتذًسمذفمتذد
مَُحرذ  فمكنًئ محكمذ دلًمذسن .

                                           
م[.َُٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
مذفمز د.م-مِ  لكنم ر رمذفممًـز
ملكنمتَّرن ,محذكمتذدماجماتندن ,منكتَمتذدماجمذفمتذًس.م-مّ
م[.ّٔرقـممُٓٓ/مُات م ؿنمحذكمرايامحسمـمنكتَماتنذ مصمَماجمتم لمكسمـ.م]ن  ـماتصمًذ متمذاكممماتصمًذ لكمم-مْ
 [.ُّٓٗرقـممُٖ/مٔ]اآلمًدمكاتن ًن مالذفمحذ متًصـمم-مٓ
 [.ّٖٔٔرقـممُّٕ/مٗنسندماتذزارم]م-مٔ
 [.ُِٗرقـممَّٖ/مُ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-مٕ
 [.َْٔٓرقـممّٓٔ/مّ[م]َّْٓرقـممّّٔ/مّ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-مٖ
 [.ِْٗرقـممَٔٓ/مِ]اتطبماتنذكممألذ من  ـماألصف ًن مم-مٗ
م[.ُِّٔرقـممُٕٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-َُ
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م*ذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

متمس فمذفمتذداجمكتم لمندارماتمد ث.اسنًد م   ؼمت  ؼما

مُقًؿماتذلذ مي م: م ألمتمَماتمد ثنمي لممس فمذفمتذداجمذفمتذ داجمكا .

مِكقًؿمات   ن نمي مسسنًد ممس فمذفمتذداجمك ألمحذكممً:ـ,مكغ ر ,مك  فلم نًت مكذأ  مر ًتلم أًت.

م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

()س(مًي ًلم ر.م«متىديكيًنمنىًمذيٍقتم»)تىدىؼى حىٍممذىكىاقً.مكات ىديكؼنمات مىؼمًي متيا مني ى
مّ

 (ٕ٘الحديث رقم )

 لم أعثر عمى تخريج لو.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 [.َْٔٓرقـممّٓٔ/مّم م فمتممًَّـم]اتنس:درؾمتمَماتصم-مُ
 [.ََُُْرقـممٖٗ/مٔ]ن ناماتزكائدمكننذاماتفكائدمم-مِ
م[.َُٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مّ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

ًً ماتم ًلم:ى ىًتىَم (ًي محىٍسنى مًي ماأل«مات ىٍدؿ»)تىدىؿى ٍَّـ,مكىليكى كرمًي ماتمي م ىًن ؿمًذًلمات ىكىلمي ى ي مات ذممالى ٍصؿمليكى
.م ً ؿماتنيسىن َمنفسيلمتىٍدالن محىٍذمىغيمًنٍنليمأًلىن ليم ي مسينٍّ مًذًلميكي امنك اىمات ىًًدؿ,مكىليكى نىٍصدىره

مُ

 (ٖ٘الحديث رقم )

د  ىمممم نممى مقىًؿى ًًتحو مصى مٍذفي ٍفكىافي د  ىًن مصى نممى مقىًؿى م ىٍ أيكبى مٍذفي ـي د  ىنىًمًسٍذرىاًل  نىًمقًؿماإلنًـمات:رنذممرمنلماجنممى
نىًًد, ٍفمحذ ماتزٍّ ٍنزىةى,متى محذ ممى مٍذفي د  ىنىًمإي ىٍ بي نممى مقىًؿى منيٍسًمـو ًت ديمٍذفي اتكى

تىٍفماألىٍترىًج,مِ
نممّ ٍ رىةى,مقىًؿى ٍفمحذ مليرى تى

نم م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿي ماٍسننًمًنًئىم»قىًؿى ً:ٍسً  فى مًتم ًلم:ى ىًتىَمً:ٍس ى نمكى ًلىًمًسف  منىٍفمحىٍمصى مكىاًمدو ٍ رى  نمغى
ماتنيٍجًنفيم ـي ماتس الى ماتأيدُّكسي ماتنىًمؾي ـي ماتر ًم  ماتر ٍمنىفي مليكى مًستىلىمًسال  ماتم ليمات ًذممالى ن  ى,مليكى مات ى ؿى مدىخى مات ىًز زي ماتني ىٍ ًنفي

ماتأىم ماتاىف ًري كٍّري ماتنيصى ماتذىًًرئي ًًتؽي ماتخى ماتني:ىَّىذٍّري ذ ًري ماتذىًًسطيمات ى ماتأىًًذضي ـي مات ىًم  حي ماتفى:ً  ز اؽي ماتر  ماتكىل ًبي   ًري
ـيم َّى ماتمى ماتس ًن ايماتذىًص ري ماتنيًذؿُّ ماتر اًيايماتنيً زُّ ًًيضي ممالَعْدلُ اتخى ًذ ري ماتخى ممْم«....اتم ًط ؼي

 تخريج الحديث:

ٍفكىافمذلممَُكاتذاكم,مٗ,كاتذ  أ مٖكاتمًَّـ,مٕكاذفمنند ,ٔكاتطذران ,ٓحخر لماذفممذًف,ممم نفمطر ؽمصى
 ذنمك .

 مدراسة رجال اإلسناد:

ذفمصفكافمات أف منكاللـمحذكمتذدماتنمؾماتدنإأ م أ مكًَّفم دتسم:دت سمات:سك  ممصفوان بن صالح*م
مُُقًتلمحذكمزرت ماتدنإأ منًتمسن م نًفمحكمسذامحكم:سامك ال  فمكنًئ: ف.

                                           
م[.َُٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 لكنمتذدماجمذفمذَّكافماتأرإ .م-مِ
 لكنمتذدماترمنفمذفملرنز.م-مّ
 [.َّٕٓرقـممَّٓ/مٓدتكات,مذًبم]سنفمات:رنذم,مَّ:ًبماتم-مْ
م[.َٖٖرقـممٖٖ/مّ]صم حماذفممذًفمم-مٓ
م[.ُُُرقـممُٓ]اتدتً متمطذران مصنمم-مٔ
م[.ُّٔرقـممَِٓ/مِ]ات:كم دمالذفمنند مم-مٕ
م[.ُْرقـممِٔ/مُ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-مٖ
م[.َُُقـمرممَِٕ/مُ[.م]إ بماإل نًفمُُٕٖٗرقـممْٖ/مَُ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-مٗ
م[.ُِٕٓرقـممِّ/مٓ]إرحماتسن متمذاكممم-َُ
م[.ِّْٗرقـممِٕٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-ُُ
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ًسماتدنإأ م أ متَّنلمَّ  رمات:دت سمكات:سك  منًتمآخرمسن ماتأرإ منكاللـمحذكمات ذمالوليد بن مسمم*م
مُحرذامحكمحكؿمسن مخنسمك:س  فمكنًئ .

مقًؿماتذًمثنمصفكافمذفمصًتحمكاتكت دمذفمنسمـنمَّاللنًمصرحمذًت:مد ث.

م*ذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

م.كت دمذفمنسمـمركالًمتفمإ خلنفمراكمماتمد ث,مكق ؿنمنفماتمندرجاجماسنًد مصم حمكذَّرمحسنً م

مًنٍفممىم منىٍ ًرييليمًسال  ,مكىالى ًًتحو مٍذًفمصى ٍفكىافى متىٍفمصى مكىاًمدو د  ىنىًمًذًلمغىٍ ري ممى مغىًر به ًد ثه ًد ًثمقًؿمات:رنذمنملىذىاممى
مًنفٍم ًد ثي ملىذىاماتمى ًكمى قىٍدمري ًد ًثمكى محىٍلًؿماتمى مً أى همًتٍندى نمكىليكى ًًتحو مٍذًفمصى ٍفكىافى ٍ رىةىمتىًفممصى ٍفمحذ مليرى متى ٍ ًرمكىٍ لو غى

م ًً مًسال  ماأٍلىٍسنى كىا ىًًتمًذٍَّرى ماترٍّ مًنفى ـيمًي مَّىًذ ًرمإىٍ  و منىٍ مى مكىالى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى مصى قىٍدماتن ًذ ٍّ ًد ًث.مكى ًي ملىذىاماتمى
ٍ رًم مغى مًذًشٍسنىًدو ًد ثى ,ملىذىاماتمى محذ مًس ىًسو مٍذفي ـي كىلمآدى سىم ـىممرى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى مصى ٍ رىةى,متىًفماتن ًذ ٍّ لىذىامتىٍفمحذ مليرى

ًم حه. متىليمًسٍسنىًدهمصى تىٍ سى مًي ًلماألىٍسنىً ىمكى ذىَّىرى كى
مِ

مًنٍفمطىًر ًؽمنيكسىَمٍذًفمحى ُّم ليماٍتذىٍ  ىًأ ُّ ميىأىٍدمحىٍخرى ى ٍفكىافي م ىٍنفىًرٍدمًذًلمصى ـٍ تى مً أى ه.ك: أذلماذفمم رميأًؿنمكى مكىليكى كبى
مّ

مًي ًل,مكىاٍت ًم مًذًٍَّرماأٍلىسىًًن ى مديكفى ًم مى و ٍ ًفمًذ ىسىًًن دىمصى ًم مى ً يمًي ماتص  ر  ى مقىٍدمخى ًد ثه م  يمًي ًلمكقًؿماتمًَّـنملىذىاممى
ماأٍلىسىًًن ىم ذىَّىرى مًذًس ىًقىً:ًلمًذطيكًتًل,مكى م:ىفىر دى منيٍسًمـو مٍذفى ًت دى ماٍتكى ملىذىامًذً م  وممًتٍندىلينىًمحىف  تىٍ سى ٍ ري ي,مكى م ىٍذَّيٍرلىًمغى ـٍ تى ًي ًلمكى

مكىم ـي مكىحىٍتمى مكىحىٍمفىظي محىٍك ىؽي منيٍسًمـو مٍذفى ًت دى ماٍتكى ًد ًثمحىف  ماٍتمى محىًئن ً  مذىٍ فى ينً ماٍخً:الى محىٍتمىـي محذ ماٍت ىنىًًفميىًشنٍّ مالى مًنٍف ؿُّ حى ى
مٍذًفمتىم ًم ٍّ مكىتى ًذٍإًرمٍذًفمإي ىٍ بو ٍذديمكى كىا يمتى مقىٍدم مرى ًد ثى ٍدنىًماٍتمى منىظىٍرنىًميىكى ى ,م يـ  ًًبمإي ىٍ بو مًنٍفمحىٍصمى ـٍ مكىحىٍقرىاًنً    ًشو

,م مًس ًر فى مٍذًف ن ًد ًن  نً,متىٍفمنيمى م ى س ًفى مٍذًفممى مكىًلإىًـً ماتس ٍخً: ىًًن ٍّ محى ُّكبى ٍ ًف,متىٍف ماٍتميصى مٍذفي محذ ماٍت ىًز ًز تىٍف
ٍ رىةى,متىم مًذطيكًتًل.ليرى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى مًْفماتن ًذ ٍّ

ممٓقًؿماتذًمثنمكذنمكملذامقًؿماتذلذ مي م:مخ صماتنس:درؾ.

م

                                           
 [.ْٕٔٓرقـممْٖٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُ
 [.َّٕٓرقـممَّٓ/مٓ]سنفمات:رنذممم-مِ
 [.مَُْٔرقـمُِٓ/مُُ]ي:حماتذًرممالذفمم رمم-مّ
 [.ُْرقـممِٔ/مُ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-مْ
 [.ُْرقـممِٔ/مُس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـم]اتنم-مٓ
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مًي ًلم ؼي مااًلٍخً:الى مذىٍؿ ميىأىٍط ًت ًد ماٍتكى م:ىفىرُّدى ٍ ًف ماتإ ٍ خى مًتٍندى ماٍتً م  ي تىٍ سىًت مكى ميأًؿن ماتمًَّـ مم ر ماذف ك: أب
:ىم مكى ٍدرىاًج.كىااًلٍ ًطرىابي ماإٍلً ٍدًت سيليمكىاٍمً:نىًؿي

مُ

ماتمد ث,مندرجمي ل,م كقًؿماذفمَّ  رنمكاتذممتكؿمتم لم نًت منفماتمفًظمحفمسردماألسنً مي ملذا
ننًمذتؾمَّنًمركا ماتكت دمذفمنسمـ,مكتذدماتنمؾمذفمنمندماتصن ًن ,متفمزل رمذفمنمندمحنلمذمالمتفم كا 

م.محن ـم ن كلًمنفماتأرآفمَّنًمكردمتفم  فرمذفمنمند,مغ رمكامدمنفمحلؿمات مـمحن ـمقًتكامذتؾ,مح
مِكسف ًفمذفمت  ن ,مكحذ مز دماتماكم.

قًؿماذفم: ن  نمكقدما:فؽمحلؿماتن ري مذًتمد ثمتمَمحفملً: فماتركا : فمت س:ًمنفمَّالـماتنذ مصمَماجم
ننًمَّؿمنن نًمنفمَّالـمذ ضماتسمؼميًتكت دمذَّرلًمتفمذ ضمإ كخلماتإًن   فمَّنًم ً متم لمكسمـمكا 

نفسرامي مذ ضمطرؽممد  لمكت ذاماخ:مفتمحت ًن نًمتنلم,ميركممتنلمي مسمدلماتركا ًتمنفماألسنً م
مّذدؿمنًم ذَّرمي ماتركا  ماألخرل,مألفماتذ فم ن كلًمقدمًَّنكام ذَّركفملذام:ًرةمكلذام:ًرة.

ًً ملىٍؿمليكىم ماٍت يمىنىً يمًي مسىٍرًدماأٍلىٍسنى كىاًةممكقًؿماذفمم رنمكىاٍخ:ىمىؼى ذىًرمًنٍفمذىٍ ًضماترُّ مًي ماٍتخى نىٍرييكعهمحىٍكمنيٍدرىجه
مًي  م ىًرٍد ـٍ متى ً م:ى ىًتىَمًذنى ماتم ًل كىاًزم:ىٍسًن ىً  مىَم ى مًذًلمتى ًؿمكىاٍس:ىدىتُّكا مىَماأٍلىك  متى مًنٍن يـٍ اٍتأيٍرآًفمًذًص اىً مميىنىإىَمَّىً  ره

مَّىً  رنامًنٍفملىًذً ماأٍلىٍسنىم مأًلىف  كىا ىًًتمتىٍنليمااًلٍسـً محىٍَّ ىًرماترٍّ ميكٍّ مًتخي منيٍدرىجه مات: ٍ ً  فى مًستىَمحىف  كفى ري مآخى ذىلىبى مكى ًً مَّىذىًتؾى
. ًً ماٍت يمىنى مًنفى متىٍفمَّىً  رو ٍذديماٍت ىًز ًزماتن ٍخإىًذ ُّ نىأىمىليمتى كى

مْ

ت دمذفمنسمـمكت ذامكقًؿماتذ  أ نمك م:نؿمحفم َّكفمات:فس رمكقامنفمذ ضماتركاة,مكَّذتؾمي ممد ثماتكم
مٓاالم:نًؿم:رؾماتذخًرممكنسمـمسخراجممد ثماتكت دمي ماتصم ح.

مٔقًؿماتذاكمنم م:نؿمحفم َّكفمذَّرملذ ماألسًن منفمذ ضماتركاة.م

قًؿمإ  بماألرنجكطمي م:خر  لمالذفممذًفنمر ًتلم أًتمصفكافمذفمصًتحمكاتكت دمذفمنسمـنمَّاللنًم
مذًال طراب محتؿ مانل مسال مذًت:مد ث ماتركاة,ممصرح مذ ض منف مندر ً مات:   ف م َّكف محف كام:نًؿ

مٕكذًتكقؼ.

                                           
 [.مَُْٔرقـمُِٓ/مُُ]ي:حماتذًرممالذفمم رمم-مُ
 [.ْٓٔ/مّ]:فس رماذفمَّ  رمم-مِ
م[.ّٕٗ/مٔ]ن نكعماتف:ًكلمم-مّ
 [.مَُْٔرقـمُِٓ/مُُ]ي:حماتذًرممالذفمم رمم-مْ
 [.ّّ/مُ]األسنً مكاتصفًتمتمذ  أ مم-مٓ
 [.ّٓ/مٓ]إرحماتسن متمذاكممم-مٔ
م[.ٖٗ/مّ]صم حماذفممذًفمم-مٕ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

ًي ًلم متىٍدالنم»)لػ(مكى ٍريًمكىالى م ىٍأذؿماتم ليمًنٍنليمصى ـٍ ًد ًث.مكات ىٍدؿن«متى مًي ماٍتمى ملىذىاماٍتأىٍكؿي رى مقىٍدم:ىَّىر 

نماتفىًر  ى .مكاتص رؼنمات: كذى .مكىم ًق ؿى ماتن ًًيمى .ماتًفٍد  مكى مًُق ؿى

 (ٗ٘الحديث رقم )

,ممم ماألىٍتنىشي د  ىنىً ممى محذ , د  ىنىً ممى , مًغ ىًثو مٍذًف ٍفًص ممى مٍذفي متينىري د  ىنىً ممى ماجن ماتذخًرممرمنل ماإلنًـ قًؿ
مِ

د  ىًن محذ , ممى , مات: ٍ ًن ُّ ـي د  ىًن مًسٍذرىاًل  مى
ٍنلي,مّ متى ماتم لي مرىً  ى ًم ٌّ متى طىذىنىً مخى ن مىٍ ًلممقىًؿى مكىتى رٍّ مآ ي مًنٍف مىَمًنٍنذىرو تى

مًي م نىً ماتم ًل,مكى بي مًَّ:ًى مًسال  م يٍأرىحي بو مًَّ:ًى مًنٍف مًتٍندىنىً منىً نمكىاتم ًل ميىأىًؿى ًم فى همني ىم أى ه, مصى مًي ًل ًم فىً مسىٍ ؼه ماتص  لىًذً 
ذىامًي  ىًنم ماإًلًذًؿ,مكىاً  ميى ىمىٍ ًلماتنىًد »يىنىإىرىلىً,ميىًشذىامًي  ىًمحىٍسنىًفي دى ًن مًي  ىًممى ٍفمحىٍمدىثى مًستىَمَّىذىا,ميىنى مًنٍفمتىٍ رو ـه رى نى يممى

م , مكىاتن ًًسمحىٍ نىً  فى مكىاتنىالىًئَّىً  ماتم ًل م«ماَل َيْقَبُل المَُّو ِمْنُو َصْرًفا َواَل َعْداًل تىٍ نى ي مًي ًلن ذىا مكىاً  م», ماتنيٍسًمًن فى ًذن  ي
ماتم ليمنًمكىاًمدىةه,م ىٍس ىَمًذ ىًمحىدٍم ,مالىم ىٍأذىؿي ًميى ىمىٍ ًلمتىٍ نى يماتم ًلمكىاتنىالىًئَّىً مكىاتن ًًسمحىٍ نىً  فى منيٍسًمنن ٍفمحىٍخفىرى ,ميىنى ـٍ ٍنليمنىًلي

متىٍدالنم مكىالى ٍرينً مصى م« مًي  ىًن ذىا مكىاً  مكىاتنىالىم», ماتم ًل متىٍ نى ي ميى ىمىٍ ًل منىكىاًت ًل مًسٍذًف مًذاىٍ ًر مقىٍكننً مكىاتىَ مكىاتن ًًسمنىٍف ًئَّىً 
ٍرينًمكىالىمتىٍدالنم ماتم ليمًنٍنليمصى ,مالىم ىٍأذىؿي مْ«.حىٍ نىً  فى

 تخريج الحديث:

مٓحخر لمنسمـمنفمطر ؽماألتنشمذلمذنمك .

ٍذدماٍتكىاًمًد,متفمتىًًصـ,متفمحنىًسمٍذًفمنىًًتؾمنخ:صران. كنفمطر ؽمتى
مٔ

 مدراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماالسنًدمَّم ـم أًت.

م

 

                                           
م[.َُٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 لكنمسم نًفمذفمن راف.م-مِ
 لكنم ز دمذفمإر ؾمذفمطًرؽمات: ن .م-مّ
ًم يٍَّرى مًنفمات:  ىنُّؽمكىات: نىًزيعمًي ماتً ٍمـ,مم-مْ  [.ََّٕرقـممٕٗ/مٗ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماالت:صًـ,مذًبمنى
م[.مَُّٕرقـممْٗٗ/مَِّ:ًبماتمج,مذًبمي ؿماتند ن ,م]صم حمنسمـ,مم-مٓ
 [.ُّٔٔرقـممْٗٗ/مِ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتمج,مذًبمي ؿماتند ن ,مم-مٔ
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ماذفماأل  رمرمنلماجنقًؿم

ًد ًثمقىًًرًئماٍتأيٍرآًفمكصًًمبماتٌصدق م ًي ممى مذً ٍدؿوم»]لػ[مكى ماتً ٍدؿم«ميأًؿنمت ستمت نًمذ ىٍدؿو مًذٍَّري رى كقدم:ىَّىر 
ًدىتىلمًنفٍم مًذًٍتفىٍ:ًحمنىًمتى نمليكى ًق ؿى ٍ نىَماتًنٍ ؿ.مكى ًمًذنى ًد ًث.مكىلينى ًذًٍتَّىٍسًرممكات ىٍدؿمًذًٍتَّىٍسًرمكىاٍتفىٍ:ًحمًي ماٍتمى  ٍنًسل,مكى

مًذًٍت ىًٍَّس.م ًق ؿى مًنٍفم ٍنًسل.مكى ًمتىٍ سى نى
مُ

 (٘٘الحديث رقم )

محذكم:ىٍكذى ىمممم مًستى   نمَّى:ىبى مقىًؿى م ىًدً  طٍّ ًبمحذ مًذخى مًي مًَّ:ًى ٍدتي مرمنلماجنمكى ى محىٍمنىدى مٍذفي ماًج ٍذدي ماإلنًـمتى مقىًؿى
مًي مًَّ:ىم َّىًفى مكى منىًًياو ًذ ايمٍذفي مٍذًفمنيكسىَ,متىٍفماتر  مىٍ نىًفى ,متىٍفمسي ٍ ًدمٍذًفمكىاًقدو ,متىٍفمزى ٍ دو نى ممي مٍذفي د  ىنىًماٍت ىٍ  ىـي ًًذًلنممى

م:ىنىًييم نم مالى مقىًؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماًجمصى مرىسيكؿى مٍذًفماأٍلىٍخنىًس,محىف  مًي مَّىً  ًرمٍذًفمنير ةى,متىٍفم ىًز دى مًسال  ـٍ مذىٍ نىَّي سى
ماتن  ىًًر,مكى ى: م مكىآنىً ى ماتم ٍ ًؿ مآنىً ى مًذًل م ىأيكـي ميى يكى , ماٍتأيٍرآفى ؿ  مكى ى محىٍتطىً يماجيمتىز  ؿه ماٍ نى:ىٍ ًفنمرى ي ميى ىأيكؿي مًي ًل, ً منى ًذاي

م م ىأيكـي ً مًذًلمَّىنى ننً,ميى ىقيكـى ًمحىٍتطىَمييالى منى ماجىم:ى ىًتىَمحىٍتطىًًن مًنٍ ؿى محىف  نمتىٍك ؿه ,مرى ي محىٍتطىً يماجيمنىًالن ؿه ًذًل,مكىرى ي
مًذًلم  د ؽى ننًميى ى:ىصى ًمحىٍتطىَمييالى منى ماجىمحىٍتطىًًن مًنٍ ؿى نمتىٍكمحىف  ؿه مرى ي د ؽي,ميى ىأيكؿي مكى ى:ىصى م يٍنًفؽي نم ىًمميى يكى ؿه مرى ي يىأىًؿى

سىأىطىم ًؿمكى مًي ماتر  ي ماتن ٍ دىةىم:ىَّيكفي ماًج,محىرىحىٍ :يؾى ًد ثًمرىسيكؿى مّ .ِذىًًق ماٍتمى

 تخريج الحديث:

ٍ دمذلمذنمك .مٓكاذفمتسًَّر,مْحخر لماتذ  أ ,ممم نى مٍذفممي منفمطر ؽماٍت ىٍ  ـى

ممدراسة رجال اإلسناد:

مسن ممُسَمْيَمان بن ُموَسى* منىًتى مكرتًن ميىًأ  ً مَّىًفى ملىًإـ محذك محى ُّكبمكى يأىًؿ محذك اأٍلىسدمماتدٍّنىٍإًأ مَّن :ل
مٕكقًؿماتذخًرمنمنًتمسن م:سامكتإرةمكنًئ .مٔخنسمتإرةمكنًئ ,

م

                                           
م[.َُٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
ػػم ـىمم-مِ سى مىٍ ػػًلمكى ػػم َماجيمتى نم ت سػػتمت نػػًمقػػًؿمإػػ  بماألرنػػجكطنمكقػػدمكردمتنػػدماتفر ػػ ذ منػػًمسػػأطمنػػفماتمػػد ث,ميف ػػلنمقػػًؿمصى

منفمكرا محلمل .م]مًإ  منسندمحمندم  [.ُٔٔٗٔرقـممُٖٔ/مِٖذً ٍدؿ,مسفماتَّمبمت ىً ري
 [.ُٔٔٗٔرقـممُٕٔ/مِٖ]نسندمحمندمم-مّ
 [.َُِٖرقـممَّٔ/مّ]إ بماإل نًفمم-مْ
 [.ِٕٓرقـممٖٖٓ/مُ]ن  ـماذفمتسًَّرمم-مٓ
 [.ُِٖٗرقـممّٕٗ/مٔ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٔ
 [.ُٖٖٖرقـممّٗ/مْتمذخًرممم]ات:ًر  ماتَّذ رم-مٕ
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نمً أى .ُقًؿماذفمن  فنم أ مكمد  لمصم حمتندنً. مىٍ نىًفمذفمنيكسىَمًي ماتزٍُّلًرٌمميىأىًؿى ًؿمسي كسئؿنمنىًممى
مِ

مىٍ نًفمٍذفمنكسَم أ . كقىًؿمتيٍ نىًفماتدارن ,متىٍفمدم ـنمسي
ممّ

مًْ مذفمحذ مرذًح,مكماتزلرم.كقًؿماتدارقطن نمنفمات أًتماتمفًظمح نَمتم ل,متط

كقًؿماذفمتدمنميأ لمراكممدثمتنلمات أًتمنفماتنًس,مكىلكمحمدمتمنً محلؿماتإًـمكقدمركلمحمًد ثم
 نفردمذ ًمالم رك  ًمغ ر ,مكىلكمتندمم ذتمصدكؽ.

مٓ

مٔكقًؿماذفمس دنمًَّفم أ مح نَمتم لماذفم ر ج.

مىٍ نىًفمذفمنيم متىطً نمس دمإذًبمحلؿماتإ ًـمسي مٕكسىَ.كقىًؿى

ًد ث. مًذًٍتأىًكٌممًي ماتمى كقًؿماتنسًئ نمحمدماٍتفيأى ىً متىٍ سى
مٖ

مٗكقًؿماذفمم رنمصدكؽميأ لمي ممد  لمذ ضمت فمكخكتطمقذؿمنك:لمذأم ؿ.

مًي ًل. منيكسىَمنىٍط يكفه مٍذفي مىٍ نىًفي ًد ًن نمسي ًم مٍذفماٍتنى كقىًؿمتى
ممُُكقًؿماتذخًرمنمكًتٍند مننًَّ ر,مَُ كقًؿنمنيٍنَّىري

.اٍتمىم متىًن :ي ىًمنىنىًًَّ ري ًًد ثى كىلمحىمى ٍنليمإىٍ ئنً,مرى محىٍرًكممتى ًد ًث,محىنىًمالى
ممُِ

مقًؿماتذًمثنمصدكؽ.

م

م

                                           
 [.ّٕٖرقـممِِٕ/مْ]: ذ بمات: ذ بمم-مُ
 [.َّٔرقـممُُٕركا  ماتدارن مصنمم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مِ
م[.ِِٕٓرقـممٓٗ/مُِ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مّ
 [.َّٖٔرقـممُْ/مُٓ]تمؿماتدارقطن مم-مْ
 [.ُْٕرقـممُِٔ/مْ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مٓ
م[.ّْٖٔرقـممُّٖ/مٕطذأًتماتَّذرلم]اتم-مٔ
 [.ُِٖٗرقـممَّٖ/مٔ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٕ
 [.ِِٓرقـممْٗ]ات  فً مكاتن:ركَّكفمتمنسًئ مصنمم-مٖ
 [.ُِٔٔرقـممِٓٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٗ
 [.ِّٔرقـممَُْ/مِ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-َُ
 [.ُٖٖٖرقـممّٗ/مْ]ات:ًر  ماتَّذ رمتمذخًرممم-ُُ
 [.ّْٔرقـممَِّٕٓذ رمتم:رنذممصنم]ات مؿماتم-ُِ
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مَِّن :لمحذكمحىٍمندمنفمحلؿماتإ ًـ.مُاتاسًن ماْلَيْيَثم بن حميد*م

ٍ رنا. قىًؿمحىٍمنىدمٍذفممنذؿنمالمحتمـمًسال مخى كى
قىًؿم م َمٍذفمنىً  فنمالمذ سمذل.ّ كى

مْ

قىًؿمت نًفمٍذفمسىً  دماتدارن ,متىٍفم م َمٍذفمنىً  فنم أ .كىم
مٓ

مٔكتفمدم ـنم أ ,محتمـماتنًسمذمد ثمنَّمكؿمي نًمحتمـ.

قيطًنٌ نم أ .مٕقًؿمحذكمداكدنمقدرم,م أ . قىًؿماتد ارى كى
مًمذ ًفمي م أً:ل.مٖ مٗكذَّر ماذفي

ممُِفنماتمًيظ.كقًؿمي ماتن زامُُكقًؿماتذلذ نمصدكؽ,مَُكقًؿماتنسًئ نمت سمذلمذ س.

مُّكقًؿماذفمم رنمصدكؽمرن مذًتأدر.

مُْكقًؿمحذكمزرت نمي تمـمحلؿمدنإؽمذمد ثمنَّمكؿمكح ن لمألصمًذلمات   ـمك م َمذفممنزة.

كقًؿم  أكبمذفمسف ًفنمقمتمت ذدماترمنفمذفمسذرال ـنمات   ـمذفممن دمًَّفمحتمـماتنًسمذنَّمكؿ؟مقًؿنم
ممًَُّٓفمحتمـماألكت فمكاآلخر فمذأكؿمنَّمكؿ.

م

                                           
اتاسًن نمذف:حماتا فماتن  ن مك:إػد دماتسػ فماتن نمػ مكيػ مآخرلػًماتنػكف,ملػذ ماتنسػذ مستػَمغسػًف,مكلػ مقذ مػ منزتػتمم-مُ

ننًمسن تمغسًفمذنً منزتك .]األنسًبمتمسن ًن م  [.ِْٖٗرقـممِْ/مَُاتإًـ,مكا 
م[.ُُٖٓٔرقـممِّٓ/مٗ]ات أًتمالذفممذًفمم-مِ
م[.ّّْرقـممِٖ/مٗحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـم]ات رمم-مّ
 [.ّّْرقـممِٖ/مٗ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مْ
م[.ّْٔٔرقـممِّٕ/مَّ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مٓ

م[.ََُّٗرقـممَُٖ/مْٕ]:ًر  مدنإؽمالذفمتسًَّرمم-ٔ 
م[.ََُّٗرقـممَُٖ/مْٕ]:ًر  مدنإؽمالذفمتسًَّرمم-مٕ
 [.ُُِٕرقـممٗٗ/مِم]سنفماتدارقطن م-مٖ
م[.ُُٖٓٔرقـممِّٓ/مٗ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٗ
م[.ََُّٗرقـممَُٖ/مْٕ]:ًر  مدنإؽمالذفمتسًَّرمم-َُ
 [.ّّٔرقـممِٖٓ]نفم:َّمـمي لمكلكمنك ؽمصنمم-ُُ
 [.ِٖٗٗرقـممُِّ/مْ]ن زافماالت:داؿمم-ُِ
 [.ِّٕٔرقـممٕٕٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-ُّ
م[.ََُّٗـمرقمَُٖ/مْٕ]:ًر  مدنإؽمالذفمتسًَّرمم-ُْ
م[.ّٓٗ/ِ]اتن ري مكات:ًر  مم-ُٓ
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ممُكقًؿمحذكمنس رنمًَّفم   فًمقدر ً.

مَّنتمحنسَّتمتفم مكقد ماتمفظ محلؿ منف ماأل ذًتمكال منف م َّف مصًمبمَّ:بمكتـ مكًَّف مح  ًنن كقًؿ
مِاتمد ثمتنلماس:  فل.

مقًؿماتذًمثنمصدكؽمرن مذًتأدرمَّنًمقًؿماذفمم ر.

مالحكم عمى الحديث:

مْكحذكمنس ر,ّة,مي نًمقًتلماذفمن  ف,سسنًد م   ؼمالنأطًتل,مسم نًفمذفمنكسَمتـم يدرؾمَّ  رمذفمنير م
ممٓكاتاالذ .

م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

نم ًم ٍّ متى ًد ثي ًنٍنليممى مًسٍذمإىذ  يكؾمذ ٍصنًن ـ»كى مات ىًًدتيكفمًذؾى مٔ«.َّىذىبى

 (ٙ٘الحديث رقم )

نًمحذممم دىةى,محىٍخذىرى مقى:ًى نىًمحذكمنىٍصًرمٍذفي ٍ ًلماتَّراذ س قًؿماإلنًـماتذ  أ مرمنلماجنمحىٍخذىرى كى ٍ رى نى مخي مٕكماٍتفىٍ ًؿمٍذفي
ً مإنر,متىٍفم ى كمٍذفي ,ممد نًمتىٍنري م يكنيسى مٍذفي ,ممد نًمحىٍمنىدي منىٍ دىةىماٍتأيرىًإ ُّ مٍذفي ,مًذ ىً,ممد نًمحىٍمنىدي ًكمُّ ماٍت ىرى ًذرو

م َم مصى متىًفماتن ًذ ٍّ م ىٍذَّيري سىٍ فو ماتمي مٍذفي ًم ُّ متى نمَّىًفى ,مقىًؿى ٍ ًف ٍّ ماٍت ي ماٍتأيٍرآفى :ىـى م مًسذىامخى محىن ليمَّىًفى م ـى سى مىٍ ًلمكى اتم ليمتى
مًتم ًلمات ًذممخىم ٍندي ,م}اٍتمى ماٍت ىًتىًن فى مًتم ًلمرىبٍّ ٍندي نماٍتمى م ىأيكؿي م يـ  مقىًًئـه ًًنًدً مكىليكى ماجىمًذنىمى ًندى ممى ماتس نىكىاًتمكىاأٍلىٍرضى مىؽى

م يم مكىاتنُّكرى ماتظُّمينىًًت مكى ى ىؿى ماجي, مًسال  مًستىلى مالى م, } م ىٍ ًدتيكفى ـٍ ذًٍّ  مًذرى كا مَّىفىري مات ًذ فى َوَكَذَب اْلَعاِدُلوَن ِباهلِل َوَضمُّوا ـ 
مٖ... َضاَلاًل َبِعيًدا

م
                                           

م[.ََُّٗرقـممَُٖ/مْٕ]:ًر  مدنإؽمالذفمتسًَّرمم-مُ
م[.ََُّٗرقـممَُٖ/مْٕ]:ًر  مدنإؽمالذفمتسًَّرمم-مِ
م[.ّٖٓ/مِِ]:ًر  مدنإؽمالذفمتسًَّرمم-مّ

م[.ّٖٕ/مِِ]:ًر  مدنإؽمالذفمتسًَّرمم-ْ 
م[.ِٗٓرقـممَُٗ] ًنامات:مص ؿمصنمم-ٓ
م[.ُُٗ/مّغر بماتمد ثمكاأل رمم]اتن ً  مي م-مٔ
 [.ُّّْرقـممٕٓ/مُُاتَّىراذ سَنملذ ماتنسذ مستَمذ امات  ًب,مكاتنإ كرمذ ً.م]األنسًبمتمسن ًن مم-مٕ
 [.ُُٓٗرقـممَّْ/مّ]إ بماإل نًفمم-مٖ



441 
 

 تخريج الحديث:

م:فردمذلماتذ  أ .ممم

ممدراسة رجال اإلسناد:

مسن مسذاممُاٍت ٍ ًف ٌممَعْمرو بن شمر* ًنًئى .َّن :لمحذكمتذدماجمنىًتى كىخنس فمكى
ِ 

مًذإىٍ  . ًد ث.مّقًؿم م َنمتىٍ سى مٓكقًؿمات كز ًن نمَّذابمزائغ.مْكقًؿماتذخًرمنمننَّرماٍتمى

م ركمم مًنن ف َّىًفى مكى م ـى سى مكى مىٍ ًل متى ماتم لي م َ مصى ماج مرىسيكؿ ًب محىٍصمى م ٍإ:ـ مرىاًيً  ًًّ مَّىًفى ممذًفن ماذف قًؿ
ًًئؿمح مىَمً  ى مات:  ى ُّب.اتنك كتًتمتىفمات ٍّأىًتمًي ميى ى متى ًد  لمًسال  ذى ممى م مؿمًَّ:ًى لؿماٍتذىٍ تمكىغى رلىًمالى

ممٔ

مقًؿماتذًمثنمَّذاب.

مٕذفماتمًرثمات  ف محذكتذداجم   ؼمراي  منًتمسن مسذامكتإر فمكنًئ .مجابر بن يزيد*م

مالحكم عمى الحديث:

مٖنك كع,مكَّذتؾمقًؿماألتذًن .

م

م

م

م

                                           
ت إػ رة.مات  ف نمذ ـمات  ـمكسَّكفمات  فماتن نم مكي مآخرلًماتفً ,ملذ ماتنسذ مستَماتأذ مػ مكلػ م  فػ مذػفمسػ دمام-مُ

م[.َٖٗرقـممَِٗ/مّ]األنسًبمتمسن ًن م
 [.ِّٔرقـممٕٓ/مِ]اتن ركم فمالذفممذًفمم-مِ
 [.َُّْرقـممِٕٗ/مّركا  ماتدكرممم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مّ
م[.ِّٖٓرقـممّْْ/مٔ]ات:ًر  ماتَّذ رمتمذخًرممم-مْ
 [.ْْرقـممّٕ]حمكاؿماتر ًؿمصنمم-مٓ
 [.ِّٔرقـممٕٓ/مِ]اتن ركم فمالذفممذًفمم-مٔ
م[.ٖٕٖرقـممُّٕ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٕ
م[.ُّٓٔرقـممُّّ/مُّ]سمسم ماألمًد ثمات   ف مكاتنك كت مم-مٖ



445 
 

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

ًي ًلم ًًدتى »)س(مكى مىَماتسٍّ ًـماتنذَّيكرةمًي م«ماتً ٍمـم ال ى همًنٍن ىًمير  ى همتى حرادىمات ىٍدؿمًي ماتًأٍسن نمحىٍممني ىد تى متى
ملىًذً ماتفر  ى يم ماتًَّ:ًبمكاتسُّن ,مي:َّكفي ٍكر.مك ىم:نؿمحىٍفم ير دمحىن  ىًمنيٍس:ىنذىطى همًنفى ٍ ًرم ى بمكاتسُّن مًنٍفمغى ماتًَّ:ًى

ً.:يم ًمحيًخذمتىٍن ينى مًذنى ٍ دىؿي
مُم

 (ٚ٘الحديث رقم )

,ممم مكىٍلبو ماٍذفي نىً محىٍخذىرى ماتس ٍرًح, مٍذًف متىٍنرًك مٍذفي محىٍمنىدي د  ىنىً قًؿماإلنًـمحذكمداكدمرمنلماجنممى
ٍذديممِ د  ىًن متى مى

, مات: نيكًخ ٍّ ًفمٍذًفمرىاًياو ٍذًدماتر ٍمنى ,متىٍفمتى مًز ىًدو ًفمٍذفي اتر ٍمنى
ممّ مرىسيكؿى ٍنًركمٍذًفماٍت ىًًص,محىف  ٍذًدماتم ًلمٍذًفمتى تىٍفمتى

نم  مقىًؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى نمآ ى همنيٍمَّىنى ه,محىٍكمسين  همقىًًئنى ه,محىٍكماْلِعْمُم َثاَلَثٌة، َوَما ِسَوى َذِلَك َفُيَو َفْضلاتم ًلمصى
ًًدتى ه . مْيىًر  ى همتى

 تخريج الحديث:

منً  ,محخر لممم مٕكاتمًَّـ,مٔكاتدارقطن ,مٓاذف ماتذر,مٖكاتذ  أ ,م متذد ممٗكاذف محىٍن يـو ماٍذًف مطر ؽ نف
مذلمذنمك . ًفمٍذًفمرىاًياو ٍذًدماتر ٍمنى ,متىٍفمتى ٍيًر ًأ ُّ ماإٍلً

مذلمذنمك .مُُكاتطذران ,مَُحخر لماتمًرث, ًفمٍذفمًز ىًدو ٍذدماتر ٍمنى منفمطر ؽمتى

م

م

                                           
م[.ُُٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 لكنمتذدماجمذفمكلبمذفمنسمـماتأرإ .م-مِ
ك:مػًتفكامتمػَمكات:نًصػرمكحقػًنكاملنػًؾممات: نيكًخ نملػذ ماتنسػذ مستػَم:نػكخمكلػكماسػـمت ػدةمقذًئػؿما :ن ػكامقػد نًمذػًتذمر فم-مّ

 [.ِْٕرقـممَٗ/مّيسنكام:نكخً,مكات:نكخماإلقًن .م]األنسًبمتمسن ًن م
 [.ِٖٖٓرقـممُُٗ/مّ]سنفمحذ مداكد,مَّ:ًبماتفرائض,مذًبمنًم ً مي م: م ـماتفرائض,مم-مْ
م[.مْٓرقـممُِ/مُ]سنفماذفمنً  ,مي ماتنأدن ,مذًبما :نًبماترحممكاتأ ًس,مم-مٓ
م[.ََْٔرقـممُُٖ/مٓ]سنفماتدارقطن مم-مٔ
م[.ْٕٗٗرقـممّٗٔ/مْ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-مٕ
م[.ُُِِٕرقـممّّْ/مٔ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-مٖ
 [.ُّْٖرقـممُٕٓ/مُ] ًنامذ ًفمات مـمكي ملمم-مٗ
م[.ٖٓرقـممُٗٗ/مُ]نسندماتمًرثم=مذا  ماتذًمثمتفمزكائدمنسندماتمًرثمم-َُ
 [.ُِِرقـممْٗ/مُّ[مكم]ِٕرقـممّّ/مَُّّذ رمتمطذران م]اتن  ـماتم-ُُ
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 دراسة رجال اإلسناد:

ات:نكخ ماتنصرممقً  مسير أ  م   ؼمنًتمسن م الثمتإرةمكنًئ مكق ؿمممن بن رافععبد الرح*
مُذ دلً.

اإلير أ مقً   ًم   ؼمي مم-ذف:حمحكتلمكسَّكفماتنكفمك ـماتن نم -ذفمحن ـممعبد الرحمن بن زياد*
مِمفظلمنًتمسن مستمكخنس فمكنًئ مكق ؿنمذ دلً.

مذًق مر ًؿماالسنًدم أًت.

مالحكم عمى الحديث:م

مْكاالتذًن .مّسنًد م   ؼنمت  ؼمات:نكخ ,مكاذفمحن ـ.مك  فلمح  ًننماتذلذ ,ا

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
                                           

م[.ّٖٔٓرقـممَّْ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُ
 [.ِّٖٔرقـممَّْ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مِ
 [.ْٕٗٗرقـممّٗٔ/مْ]:مخ صماتذلذ ,م نفنماتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-مّ
 [.ْٔٗرقـممِّٗ/مِ]   ؼمحذ مداكدمم-مْ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمم

ًد ًثماتًنٍ راجم ًي ممى مذىٍ نى ينىً»)س(مكى مذشنىً ىٍ ف,مي ىد ٍتتي م«مي : تي م ي ىدٍّؿمحٍنرى مك ي ىًًدتيلمًسذىام:ىكق ؼمذىٍ فى نمليكى  يأىًؿي
محٍنر فمحى ُّم م ى:ىر  حمتندى ,مكىليكى ًدًلنىًمكىالى مىَماٍخ: ًرمحىمى م ىٍأًدرمتى ًم ىٍ ً: ,م ير دمحن  نًمَّىًنىًمتندى منيٍس:ىًك ىٍ فمالى  ىنى

ًر. ماٍتكىاًمًدمًستىَماآٍلخى ,مَّى ىن ليم ىن ؿمًنفى مًسذىامنًؿى متيديكالن ٍنليم ىٍ ًدؿي متى نمتىدىؿى ـٍ ًنٍفمقىٍكًتً 
مُم

 (ٛ٘الحديث رقم )

ـىمقممم مًسٍذرىاًل  مٍذفي ًؽي مًسٍسمى منً ن مقىًؿى ٍ ًل, مإىذُّكى مٍذًف محىٍمنىدى مٍذفي ماتم ًل ٍذدي متى د  ىنىً ممى ماجن مرمنل ماتذزار ماإلنًـ ًؿ
, ماتزُّذىٍ ًدمٍّ متىًف , مسىًًتـو مٍذفي ماتم ًل ٍذدي د  ىًن متى ممى ن مقىًؿى ًًرًث, ماٍتمى مٍذفي ك متىٍنري منً ن مقىًؿى , د  ىممِاٍتًمٍنًص ُّ ممى ن ًن مقىًؿى
ماتم ليمتىم ,مرىً  ى محىٍكسو مٍذفي نمنًمإىد ادي د  ىليمقىًؿى ,ممى منيفىٍ رو مٍذفى ذىٍ رى م ي ٍذًدماتر ٍمنىًف,محىف  متى مٍذفي ًت دي نمقيٍمنىًم ىًماٍتكى ٍنليمقىًؿى
ماٍت ىم ةى الى مألصمًذ مصى م ٍ تي مصى م  ن مقىًؿى ؟, مًذؾى محيٍسًرمى متىٍ مى ى مًذؾى محيٍسًرمى مَّىٍ ؼى ماتم ًل, منيٍ ً:ننً,مرىسيكؿى مًذنىَّ  ى  ً :ىنى

ميى ىم , مى   ميىًٍس:ىٍص ىذىٍتمتى ماٍرَّىٍب, ن ميىأىًؿى ماٍتذىٍاًؿ, ديكفى ًًرمكى ماٍتًمنى ميىٍكؽى ً ى مذىٍ  ى مًذدىاذ  و ًن مً ٍذًر ؿي مًذ يذيًن ىًميى ى:ًى دىارىلىً
ٍ ثيم ًًيرىلىًممى ايممى مىٍ  ىً,ميىًٍنطىمىأىٍتم:ىٍ ًكممًذنىًم:ى ى نىمىٍ:ًن متى ممى  َ: مذىاًتمممى ماٍن:ى ىٍ نىًمًستىَمحىٍرضو  َ: يي ىً,ممى مطىرى حىٍدرىؾى

مإىً ىماتم لي, ٍ ثي ماٍتنىٍسً ًدممى مًنفى م ٍ تي ...مكي لنم,ميىصى ٍتتي نماٍنًزٍؿميىنىزى ,ميىأىًؿى ُثمَّ ُأِتيُت ِبِإَناَءْيِن ِفي َأَحِدِىَما  نىٍخؿو
مَبْيَنُيَمامَجِميًعا، َفَعَدْلتُ  َلَبٌن َوِفي اآْلَخِر َعَسٌل ُأْرِسَل ِإَليَّ ِبِيَما ميىإىًرٍذتي ماتم ذىفى ٍذتي ملىدىاًن ماتم ليمتىلي,ميى ىخى ,م يـ 

ًذ ًن ...  مًذًلم ى مقىرىٍتتي  َ: مّمى

 تخريج الحديث:

ًًرثمذلمذنمك .ممم كمٍذفماٍتمى حخر لماتطذران منفمطر ؽمتىٍنري
مْ

مدراسة رجال اإلسناد:
مٓممذ ـماتزامماتمنص منأذكؿ.ذفمات مًؾماتزذ دمعمرو بن الحارث*

مٔذفمات ال ماتمنص مذفمزذر ؽمنًتمسن م نًفمك ال  فمنًئ: ف.مإسحاق بن إبراىيم*

                                           
م[.ُُٗ/مّثمكاأل رم]اتن ً  مي مغر بماتمد م-مُ
 لكنمنمندمذفماتكت دمذفمتًنرماتزذ دم.م-مِ
 [.ّْْٖرقـممَْٗ/مٖ]نسندماتذزارمم-مّ
م[.ُِْٕرقـممِِٖ/مٕ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-مْ
م[.ََُٓرقـممُْٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٓ
م[.َّّرقـممٗٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٔ
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قًؿماذفمحذ ممً:ـنمسن تمحذ م أكؿمسن تم م َمذفمن  فمكح نَمتمَمسسمًؽمذفماتزذر ؽمخ رامكقًؿنم
مُ .اذفمحذ ممً:ـمح  ًننمَّ:بمتنلمحذماتف:َمالمذ سمذلمكتَّن ـم مسدكنل,مكقًؿ

مّكذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل.مِكقًؿمحذكممً:ـنمإ  .

مْقًؿماذفمم رنمصدكؽم  ـمَّ  رامكحطمؽمنمندمذفمتكؼمحنلم َّذبم.كم

قىًؿماتن سىًئ نمت سمذ أ متفمتنركمذفماتمًرث. كى
مٓ

مًذإى  ,كم متىٍ سى دن مدىاكي محذك قىًؿى
مسسمًؽمذفمزذر ؽممٔ محإؾمحف منً مقًؿن مذفمتكؼمحنل كركلمتفمنمند

مٕ َّذب.

مؿماتذًمثنمصدكؽم  ـمَّ  رانمَّنًمقًؿماذفمم ر.قً

مذًق مر ًؿماالسنًدم أًت.

مالحكم عمى الحديث:

اسنًد م   ؼنميندارماالسنًدمتمَمتنركمذفماتمًرثمكلكمنأذكؿ,مكَّذتؾمركا  مسسمًؽمذفمسذرال ـم
متفمتنركم   ف مَّنًمقًؿماتنسًئ .

منىٍ مىنيليم يٍركىلم مالى ًد ثي مًذ ىذىامقًؿماتذزارنمكىلىذىاماٍتمى مًسال  م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى متىًفماتن ًذ ٍّ مٍذًفمحىٍكسو تىٍفمإىد اًد
ٍسنىًًد. مٖاإٍلً

م

م

م

                                           
 [.ُُٕرقـمَِٗ/مِ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُ
 [.ُُٕرقـمَِٗ/مِ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مِ
 [.ُِْٖٗرقـممُُّ/مٖ]ات أًتمالذفممذًفمم-مّ
م[.َّّرقـممٗٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مْ
 [.ُُٔرقـممَُٗ/مٖ]:ًر  مدنإؽمالذفمتسًَّرمم-مٓ
 [.َْٓرقـممٗٔ/مُ]اتنان مي مات  فً مم-مٔ
م[.َْٔرقـممُِٔ/مُ]: ذ بمات: ذ بمم-مٕ
 [.ّْْٖرقـممَْٗ/مٖسندماتذزارم]نم-مٖ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

ًي ًلم :يَّـ»)س(مكى م:يٍ دىؿمسىًًرمى م:يٍننىا.«مالى م:يٍصرؼمنًًإ ى:يَّـمك:ينًؿمتىًفماتنىٍرتَمكىالى مُمحىٍممالى

 (ٜ٘الحديث رقم )

م ـىمممم سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى ماًجمصى مًنٍفمحىٍلًؿمديكنى ىمحىٌفمرىسيكؿى ٌد ىًن مإىٍ  ه ماإلنًـماٍتكىاًقًدٌممرمنلماجنممى مقىًؿى مَّى:ىبى
محى ىم مًم فى مأًليَّىٍ ًدرو ماًج مرىسيكًؿ ٌندو منيمى مًنٍف به مًَّ:ًى ملىذىا , ماتٌرًم ـً ًف ماتٌرٍمنى ماًج مًذٍسـً ن بى ماٍتًَّ:ًى ملىذىا مستىَمتىلي ًبى

ٍندىؿًم ماٍت ى مًي مديكنىً  ماًج, مسىٍ ًؼ ًت ًد ماٍتكى مذف ًًتًد مخى منىاى , ـى مكىاأٍلىٍصنىً ماأٍلىٍندىادى مىاى مكىخى ـً ٍسالى اإٍلً
متىنىًممِ ٌف مكىاً  كىحىٍَّنىًًي ىً.

كىاٍتذيكًر,مًْنٍفماتٌ ٍمًؿ,مّاتٌ ًًم ى ىم
كىاٍتنى ىًًن ,مكىحىٍغفىًًؿماأٍلىٍرًض,مٓ

ٍمأىً ,مٔ كىاٍتمى
ًًيًر,مكىاٍتًمٍصًف,مكىامٕ ًح,مكىاٍتمى تٌسالى

ماتٌ ًًننى يمًنٍفماتٌنٍخًؿ, ـٍ تىَّي كى
مًنٍفماٍتنىٍ نيكرًممٖ كىاٍتنىً  في

نيًس,ممٗ ,ماَل ُتْعَدُل َساِرَحُتُكمْ ذىٍ دىماٍتخي ـٍ م:ي ىٌدميىًًردى:يَّي كىالى
ممَُ كىالى

, ماتٌنذىًتي ـٍ مىٍ َّي متى  يٍمظىري
ماٍتذى:ىممُُ متيٍإري ـٍ مًنٍنَّي ذي م يٍجخى ٌأ ىً.ممًًُِت,كىالى ماتٌزَّىًةىمًتمى :يٍج:يكفى ٍقً: ىً,مكى ةىمًتكى ماتٌصالى :يًأ نيكفى

مًنٍفماٍتنيسٍم رى نىٍفممى ى يىً ي.مإىً دىماجيمكى ماتٌصٍدؽيمكىاٍتكى مًذذىًتؾى ـٍ تىَّي ًؽ,مكى ماٍت ىٍ ًدمكىاٍتًن  ًى مًذذىًتؾى ـٍ مىٍ َّي مًُّمًن ف.تى

 تخريج الحديث:
ممُْ .حخر لماذفمس دمتفماتكاقدممذلمذنمكمممم

                                           
م[.ُُٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
ديكنى يمات ندىؿنمقًؿمحذكمتذ دماتسَّكن نمدكن مات ندؿممصفمكقرلمذ فماتإًـمكاتند ن مقربم ذم مطٌ  مًَّنتمذلمذنػكمم-مِ

م[.ْٕٖ/مَِّنًن منفمَّمب,مكسن تمدكن مات ندؿمألفممصن ًمنذنٌ مذًت ندؿ.م]ن  ـماتذمدافم
ًًر ى منفماٍتً نىًرىةمكىًل مخالؼمات ًنن .م]اتفًئؽمي مغر بماتمد ثمم-مّ م[.ُْٕ/مّات ًم  نماٍتخى
م[.ُْٕ/مّات  مؿنماتنىً ماٍتأىًم ؿ.م]اتفًئؽمي مغر بماتمد ثمم-مْ
قػػػدمذػػػًرتماألىٍرضمًسذامتػػػـم-مٓ ماأٍلىٍصػػػنىً  نمحىرضمذػػػكارمحىممخػػػرابمكى ػػػـنمقىػػػًؿى :ػػػزرع.م]اتفػػػًئؽميػػػ مغر ػػػبمماتذػػػكرمذًػػػًٍتفىٍ:حمكىات  

م[.مُْٕ/مّاتمد ثم
مًذًل.م]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٔ م:يٍ رىؼي مي  ًمح ىره م[.ّٕٓ/مّاتن ًن مكاغفًؿماألرضنمحىًمماٍتنىٍ  يكتى ىمات ً: متىٍ سى
م[.ُْٕ/مّاٍتممأى نماتدُّركع.م]اتفًئؽمي مغر بماتمد ثمم-مٕ
مدىاًخالمًي ماٍتً نىًرىة.مغر بماتمد ثمتمأًسـمذفمسالـمات ًنن منفماتٌنخؿميىًشفمات ًنم-مٖ  [.ََِ/مّن منىًمَّىًفى
 [.ََِ/مّاتن  فنماتنىً ماتظ ًًلر.]غر بماتمد ثمتمأًسـمذفمسالـمم-مٗ
ٍ ًرلىًمي:ي ىٌدمنى  ىًمك:يمٍمم-مَُ مًستىَمغى ُـّ م:ي ى مىَماتفىر  ى ,محىٍممالى م:ي ىدُّميىًًردى:يَّـنم ىٍ ًن ماتز ائدةمتى سىب.]اتن ً  مي مغر بماتمػد ثمالى

م[.ِْٔ/مّكاأل رم
.م]اتفًئؽمي مغر بماتمد ثمم-مُُ مًإٍئ:ـي ٍ ثي رىاتى ممى منفماتزٍّ م:ٍننى يكفى م يمظرماتن ذىًتنمحىممالى م[.ُْٕ/مّالى
م ىمم-مُِ ػػًمالى ػػًةهمًنن  َّى مىٍ ػػًلمزى متى :ىػػًعيمات ػػًذممتىػػٍ سى ماٍتنى متيٍإػػرماتذى:ىػػًتنمليػػكى ـٍ ػػذيمًنػػٍنَّي م يٍجخى ػػًرىًة.م]اتن ً ػػ ميػػ مغر ػػبماتمػػد ثمكىالى مًتم:ٍّ ى َّيػػكفي

م[.ِٗ/مُكاأل رم
 [.ََُّ/مّ]ناًزمماتكاقدممم-مُّ
 [.َِِ/مُ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مُْ
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مدراسة رجال اإلسناد:
ذفمكاقدماألسمن ماتكاقدمماتندن ماتأً  منز ؿمذادادمن:ركؾمنامس  متمنلمنًتمممحمد بن عمر*م

مُسن مسذامكنًئ: فمكتلم نًفمكسذ كف.

منمن  كؿ.َشْيٌخ ِمْن َأْىِل ُدوَمةَ *

 الحكم عمى الحديث:

مسسنًد م   ؼم دنا,ماتكاقدممن:ركؾ,مكإ خلمن  كؿ.

م

م  رمرمنلماجنقًؿماذفماأل

م ًًذرو م ى ًد ثي ًنٍنليممى مىَمنًً حوم»كى متى ٍأ:يكت فمتىًدىٍت:ي ينً ًًت منى ً ىٍتمتىٌن: مًذ ذ مكىخى م ى مىَم«مًسٍذ متى حىٍممإىدٍد: ينً
ٍنذىً ماٍتذىً  ًرمًَّتً ٍدتىٍ ف. مِم ى

 (ٓٙالحديث رقم )

,ممم ف ًفي متى د  ىنىً ممى ماجن مرمنل محمند ماإلنًـ ممّقًؿ محذك د  ىنىً تىكىانى ى,مى
ممْ منيذىٍ حو متىٍف , مقىٍ سو مٍذفي دي ماأٍلىٍسكى د  ىنىً مى

ًد نىً مسًم ماٍتنى مًنفى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماًجمصى مرىسيكؿي رىجى نمخى ٍذًدماًج,مقىًؿى ًًذًرمٍذًفمتى ,متىٍفم ى ماٍت ىنىًزمٍّ تىَماٍتنيٍإًرًَّ فى
ماًجنم ىم ٍذدي مًت محذ متى قىًؿى ,مكى مًستىَمنىًمًت يأىًً:مى يـٍ ـى م:ىٍ مى  َ: ًد نىً ممى مًي منىظ ًًرممحىٍلًؿماٍتنى محىٍفم:ىَّيكفى مىٍ ؾى متى ,مالى ًًذري ًم ى

,مقىم م ىدىم  مذىٍ فى محىٍفم:يٍأ:ىؿى ىٍمذىٍذتي مًت مذىٍ ًدم,مألى مذىنىًتو محىنٍّ محىٍ:ريؾي نىً,ميىًشنٍّ مكىاًجمتىٍكالى محىٍنري نميىذىٍ نىنىًمحىنىًمًي م ىًص ري ًؿى
ميًماتن ظ م ً مًت:ىٍدًينى ينى ًد نى ى ماٍتنى ً مًذً نى مىٍت ميىدىخى , منىًً حو مىَ متى ًًدتى:ى ينىً متى ًًت  مكىخى مًذ ذ , متىن ً:  ً ىٍت م ى مًسٍذ  مًًر فى

محىٍفم:ىٍرً  يم ـٍ م ىٍ نيريَّي م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ماتن ًذ   م مًسف  م ينىًًدمنمحىالى ؿه مرى ي أىًًذًرنىً,مًسٍذمتىًمؽى امًذًٍتأىٍ:مىَ,ميى:ىٍدًينيكلىًمكمنى
 ... مقيً:الى ٍ ثي ًميىدىيىن ًلينىًممى ٍ نىًمًذً نى مقيً:مىٍتم ,ميىرى ى ٍ ثي ًًرًت ىًممى ًي منىصى

ممٓ

م

م

                                           
 [.ُٕٓٔرقـممْٖٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُ
م[.ُُٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مِ
 لكنمتفًفمذفمنسمـمذفمتذدماج.م-مّ
 اجمات إَّرم.لكنماتك ًحمذفمتذدمم-مْ
 [.ُُِٖٓرقـممُْٗ/مِّ]نسندمحمندمم-مٓ
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 تخريج الحديث:

منفمطر ؽمحذ متكان مذلمذنمك .ممِكاذفممذًف,مُحخر لماتدارن ,ممم

مّ.كحخر لمات:رنذممنفمطر ؽمإ ذ ,متفماألسكدمذفمق سمذلمنخ:صرانم

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًتلمَّم ـم أًتمنًمتدا.

مٓذف:حماتن نم مكاتنكفم ـمزاممحذكمتنركماتَّكي .مْات نزممنبيح بن عبد اهلل*

ٍنليمغ رماألسكدمذفمق س. ٍرتى نم أ ,متـم ركمتى مٔقًؿمحذكمزي

مًمذ ًفمي م أً:ل,مٕكقًؿمات  م نم أ . مٗكقًؿمات   ن نمنذ حمات نزمم أ .مٖكذَّر ماذفي

قدمك ؽ.مَُقًؿماتذلذ نم أ ,كم كقًؿمي ماتنان نمًي ًلمت فمكى
مُُ

مق سمكم مذف ماألسكد متن ـ م ركم ماتذ ف ماتن  كت ف م نم  مي  ماتند ن  مذف متم  مكذَّر  مم رن ماذف قًؿ
مُِكصمحمات:رنذمممد  لمكَّذتؾماذفمخز ن مكاذفممذًفمكاتمًَّـ.

كىلمتىنلنماألسكدمٍذفمق سم,مكحذكمخًتدماتداالن .كم قًؿماتنزمنمرى
ممُّ

                                           
 [.ْٔرقـممُٖٗ/مُ]سنفماتدارن مم-مُ
م[.ُّْٖرقـممْٕٓ/مٕ]صم حماذفممذًفمم-مِ
 [.ُُٕٕرقـممِٕٔ/مّ]سنفمات:رنذم,مَّ:ًبمات  ًد,مذًبمنًم ً مي مديفماتأ: ؿمي منأ:مل,مم-مّ
اتنسذ مستَمتنزة,مكلكممػ منػفمرذ  ػ ,مكلػكمتنػزةمذػفمحسػدمذػفممات نزمنمذف:حمات  فماتن نم مكاتنكفمكَّسرماتزام,ملذ م-مْ

م[.ِِّٖرقـممُّٗ/مٗرذ   ماذفمنزارمذفمن دمذفمتدنًف.م]األنسًبمتمسن ًن م
م[.َّٕٗرقـممٗٓٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٓ
م[.ِِّٓرقـممَٖٓ/مٖ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٔ
م[.ُِٖٔرقـممْْٖ]ات أًتمتم  م مصنمم-مٕ
م[.ْٖٗٓرقـممْْٖ/مٓأًتمالذفممذًفم]ات م-مٖ
 [.َٖٔٔرقـممُّٕ/مْ]ن ناماتزكائدمكننذاماتفكائدمم-مٗ
 [.ٕٔٗٓرقـممُّٔ/مِ]اتًَّإؼمم-َُ
 [.ٗٗٓٔرقـممْٗٔ/مِ]اتنان مي مات  فً مم-ُُ
 [.َٕٓرقـممُْٕ/مَُ]: ذ بمات: ذ بمم-ُِ
 [.ّٕٗٔرقـممُّْ/مِٗ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-ُّ
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مُنأذكؿ.كقًؿماذفمم رنم

قًؿمإ  بنمنذ حمات نزممركلمتلمحصمًبماتسنف,مكلكم أ ,مكقكؿماتمًيظمتنلمي م ات:أر بنمنأذكؿ!مكم
مِغ رمنأذكؿ.

مقًؿماتذًمثنمن حم أ ,مكتـم :َّمـمامدمي لمذ رح,مكَّ فماذفماتند ن منًمتريل.

 الحكم عمى الحديث:

ماسنًد مصم ح.

ًم ح.مّ ًؿماتصم حمخالمنذ حم,مكلكم أ .قًؿمات   ن نمركا محمند,مكر ًتلمرم مْكقًؿماالتذًن نمصى

مٓقًؿممس فمسم ـمحسدمي م: م ألمتم محمًد ثماتدارن نمسسنًد مصم ح.

ممٕكقًؿمي م:خر  لمألمًد ثماذفممذًفنمسسنًد مقكم.ٔقًؿمإ  بنملذاممد ثممسفمصم ح,

م

م

م

م

م

م

م

م
                                           

م[.َّٕٗرقـممٗٓٓبمصنم]:أر بمات: ذ م-مُ
 [.ُُِٖٓرقـممِّْ/مِّ]نسندمحمندمم-مِ
 [.َٖٔٔرقـممُّٕ/مْ]ن ناماتزكائدمكننذاماتفكائدمم-ّ
 [.َُْٕرقـممّْٓ/مُ]نإًَّةماتنصًذ حمم-مْ
 [.ْٔرقـمُٖٗ/مُ]سنفماتدارن مم-مٓ
 [.ُُٕٕرقـممِٕٔ/مّ]مًإ  مسنفمات:رنذممم-مٔ
م[.ُّْٖرقـمْٕٓ/مٕ]صم حماذفممذًفمم-مٕ



403 
 

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمم

ًد ثًم ()لػمس(مًي ممى ـى ٍذ ىثمم)تىدى مك:ىٍمًنؿماتَّىؿ م»اٍتنى ٍ ديـك ماتنى ًد   نمَّىالمًسن ؾم:ىًٍَّسبي م«مقًتىتمتىليمخى فه نمييالى  يأىًؿي
منىًم يٍمرىنيلمغى ري . منىٍ ديكدنامنىٍمظيكظنًنمحىٍمم ىًٍَّسبي ماتنىٍ ديكـمًسذىامَّىًفى  ىًٍَّسبي

مُ

 (ٔٙالحديث رقم )

د  ىًن محذكماتط مممم ,مقًؿماإلنًـمنسمـمرمنلماجنممى ٍنًركمٍذًفمسىٍرحو ماًجمٍذًفمتى ٍذًد ٍنًركمٍذًفمتى متى مٍذفي محىٍمنىدي ًًلًر
, مكىٍلبو ماٍذفي نىً حىٍخذىرى

,مِ ًن م يكنيسي نمحىٍخذىرى قىًؿى
متىًًئإى ى,ممّ ماتزُّذىٍ ًر,محىف  د  ىًن متيٍركىةيمٍذفي نممى ,مقىًؿى ماٍذًفمًإ ىًبو تىًف

سىم مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ماتن ًذ ٍّ ٍكجى م ـىمزى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماًجمصى ًمذيًدئىمًذًلمرىسيكؿي منى ؿي محىك  ٍ:ليمحىن  ىًمقىًتىٍتنمَّىًفى محىٍخذىرى م ـى
م:ىرٍم م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماًجمصى اىمًذ ىًمرىسيكؿي ...كي لنميىرى ى ًًدقى ىمًي ماتن ٍكـً ٍج ىًماتص  ماٍتكىٍمً ماترُّ مذىكىاًدري ي,ًنفى مْ يؼي

نم ميىأىًؿى ًد  ى ى, مىَمخى متى ؿى مدىخى  َ: ًد  ى ىنممٓ,«زىنٍّميكًن مزىنٍّميكًن »مى مًتخى مقىًؿى م يـ  ٍكعي, ماتر  ٍنلي متى مذىلىبى  َ: ن ميك يممى يىزى
ًمًت » ًد  ى ي,منى نم«محىٍممخى ,مقىًؿى ذىرى مىَمنىٍفًس »كىحىٍخذىرىلىًماٍتخى متى ًإ تي ًد  ى ينمَّىم«متىأىٍدمخى محىٍذًإٍر,م,مقىًتىٍتمتىليمخى ال 

ماجيمحىذىدنا,مكىاجًم م يٍخًز ؾى ،يىكىاًج,مالى ,مَوُتْكِسُب اْلَمْعُدومَ  ٙ، ِإنََّك َلَتِصُل الرَِّحَم، َوَتْصُدُق اْلَحِديَث، َوَتْحِمُل اْلَكلَّ
ؽٍّ... . مىَمنىكىاًئًبماٍتمى متى :يً  في ,مكى ٍ ؼى :ىٍأًرممات   كى

مٕ

 تخريج الحديث:

ماتذخًرم.م:فردمذلمنسمـمدكفم

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًتلمَّم ـم أًت.

 
                                           

م[.ُُٗ/مّاتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل ر]م-مُ
 لكنمتذدماجمذفمكلبمذفمنسمـ.م-مِ
 لكنم كنسمذفم ز دمذفمحذَماتن ًد.م-مّ
مام-مْ ماتَّىػػالـنمات ػػًذمم ىٍسػػذؽمًنػػفى ٍنًَّػػبمكات ينػػؽ.مكاتذىػػًًدرىةمًنػػفى ماتنى متىمنػػ مذىػػٍ فى ٍنػػايمذىػػًًدرىةمكىًلػػ ى م ى ػػؼمذىػػكىاًدري نمًلػػ ى ػػًًفمًيػػ م:ر ي ٍنسى إٍلً
م[.َُٔ/مُ ب.م]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رماتاىم
كنًػػ مكَّػػؿمنػػفمتفػػؼمًيػػ مإىػػٍ  ميأػػدمزنػػؿ.م]:فسػػ رمغر ػػبمنػػًميػػ ماتصػػم م فماتذخػػًرممكنسػػمـمصنمم-مٓ ميػػكًن نمحىممدى ري نٍّ زى

َِّ.] 
مَّػػػؿ.م]:فسػػػ رمغر ػػػبم-مٔ ػػػًم :ىَّىم ػػػؼمك  أػػػؿممنمػػػلميى يػػػكى نػػػًميػػػ مم:منػػػؿماٍتَّػػػؿمنػػػفماأل أػػػًؿمكاتمػػػكائجماتن نػػػ مكات  ػػػًؿمكَّػػػؿمنى

م[.َٗٓاتصم م فماتذخًرممكنسمـمصنم
 [.َُٔرقـمُّٗ/مُ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماإل نًف,مذًبمذد ماتكم مذرسكؿماجمصمَماجمتم لمكسمـ,مم-مٕ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

ًي ًلم مظىميكـ»كى ًد ـمكىالى ٍفم يٍأًرضمغى رمتى ٍ نىَميًًتؿ.«منى مإى  ىمًتٍندى ي,ميىً  ؿمًذنى ات ىًد ـمات ًذممالى
مُ

 (ٕٙالحديث رقم )

ماممم مٍذفي ًجي د  ىًن ممى   مقًؿماإلنًـمنسمـمرمنلماجنممى مٍذفي د  ىنىًمسىٍ دي محذكماٍتنيكىرًٍّع,ممى ًً ره د  ىنىًمنيمى تإ ًًتًر,ممى
ًنى ى, منىٍر ى ًن ماٍذفي نمحىٍخذىرى ,مقىًؿى سىً  دو

نم ممِ م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماًجمصى مرىسيكؿي نمقىًؿى ٍ رىةى,م ىأيكؿي محىذىًمليرى نمسىًنٍ تي قىًؿى
ماتدُّنٍم  ًً ماجيمًي ماتس نى متىلي,محىٍكم ىٍنًزؿي م ىٍدتيكًن ميى ىٍس:ىً  بى ٍف نمنى ماآٍلًخًر,ميى ىأيكؿي مًت يميًثماتم ٍ ًؿ ماتم ٍ ًؿ,محىٍك مًتإىٍطًر  ىً

نم م ىأيكؿي   ّ .َمْن ُيْقِرُض َغْيَر َعِديٍم، َواَل َظُمومٍ  ىٍس ىتيًن ميى يٍتًط ىلي,م يـ 

 تخريج الحديث:

مْدمذفمس  دمذلمذنمك .حخر لمنسمـمنفمطر ؽمسم نًفمذفمذالؿ,متفمس ممم

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًتلمَّم ـم أًتمنًمتدا.

ك َّنَمحذًماتنكرع,مًَّفم سَّفم ذًن مَّندة,مك:كي مذًتَّكي مي مإكاؿممٓات ندان ,م* محاضر بن اْلُمَورِّع
ممٔسن مستمكنًئ: فمي مخالي ماتن نكف.

مٕقًؿماذفمس دنمًَّفم أ مصدكقًمنن:ن ًمذًتمد ثم ـممدثمذ دمذتؾ.

ممَُكقًؿمحذكمزرت نمصدكؽ.مٗكذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل.مٖ ألماذفمقًنامكنسمن مذفمقًسـ.ككم

                                           
م[.ُِٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 لكنمس  دمذفمتذدماجماتأرإ مات ًنرم,مكنر ًن محنل.م-مِ
 [.ٖٕٓرقـممِِٓ/مُنسًير ف,مذًبمات:رغ بمي ماتدتً مكاتذَّرمي مآخرماتم ؿ,م]صم حمنسمـ,مَّ:ًبمصالةماتم-مّ
 [.ٖٕٓرقـممِِٓ/مُ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبمصالةماتنسًير ف,مذًبمات:رغ بمي ماتدتً مكاتذَّرمي مآخرماتم ؿ,مم-مْ
فماتػػ نفمنزتػػتمات نػػدانٌ نمذفػػ:حمات ػػً مكسػػَّكفماتنػػ ـمكيػػ:حماتػػداؿماتن نمػػ ,ملػػ مننسػػكذ مستػػَملنػػداف,مكلػػ مقذ مػػ منػػم-مٓ

 [.ِّٔٓرقـممُْٗ/مُّاتَّكي .م]األنسًبمتمسن ًن م
 [.ُِْٕرقـمّٕٔ/مٔ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مٔ
 [.ُِْٕرقـمّٕٔ/مٔ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مٕ
م[.ُٖرقـمِٓ/مَُ]: ذ بمات: ذ بمم-مٖ
 [.ُُِّٓرقـمُّٓ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٗ
م[.ُٔٗٗرقـمّْٕ/مٖ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-َُ
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منيٍنَّىرناميى ىٍذَّيري يمًسذىام ًد  ًن كقًؿماذفمتدمنمركلمتىًفماألىٍتنىشمحمًد ثمصًتم منس:أ ن ,مكتـمحرمًي مركا ً:لممى
كىل ٍنليم أ .مرى قىًؿماتن سىًئ نمت سمذلمذ س.مُتى كى

مِ

مّنذؿنمسن تمننلمامًد ث,متـم َّفمنفمحصمًبماتمد ث,مًَّفمنافالم دا.قًؿمحمندمذفممكم

مٓقًؿماذفمن  فنمنًمحدرم,متـم َّفمصًمبممد ث.كممْقًؿمحذكممً:ـنمت سمذًتن: ف,م َّ:بممد  ل.كم

قًؿمحذكمسىً  دماتمدادنمنمً رمالم مسفم صدؽميَّ ؼم مسفم َّذب!مَّنًمنكقفلمتمَماتخط مي مَّ:ًذل,م
مٔط !يشذامذمغمذتؾماتنك امحخ

مٖكقًؿماذفمم رنمصدكؽمتلمحكلًـ.مٕقًؿماتذلذ نمصدكؽمنافؿ.

مقًؿماتذًمثنماتراكممصدكؽمتلمحكلًـمَّنًمقًؿماذفمم ر.
مٗذفمق سمذفمتنرمذفمس ؿ,مك:كي مسن مسمدلمكحرذ  فمكنًئ .مسعد بن سعيد*م

م م َ, متنًر,مُُكات  م ,مَُك أل مس د,مُِكاذف م ى  فىممُّكاذف منف متمَ مردان مكقًؿ ماتأ ـ مً أى مكاذف لن
ً م ؿمكىلىجيالى سيمىٍ نىًفمٍذفمًذالى ٍ جمكى رى كىلمتىليمنسمـمكركلمتنلمإ ذ مكسف ًفمات كرممكاذفمت  ن مكاذفم ي ديكؽمرى صى

مُْحىًئن  ملىذىاماتإ ٍ ف.
م خطَ متـم فمشمخط  ميىمذىًتؾمسمَّنً منىٍسمىؾماٍت يديكؿ. مًمذ ًفمي م أً:لمكقًؿنمَّىًفى مُٓكذَّر ماذفي

                                           
 [.ُُٖٗرقـممُْٗ/مٖ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مُ
 [.ْٕٗٓرقـمُِٔ/مِٕ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مِ
م[.ُٔٗٗرقـمّْٕ/مٖ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مّ
م[.ُٔٗٗرقـمّْٕ/مٖ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مْ
 [.ٖٓٔرقـمْْٖ]سجاالتماذفمات ن دمصنمم-مٓ
 [.ْٕٗٓرقـمَِٔ/مِٕي محسنً ماتر ًؿمم]: ذ بماتَّنًؿم-مٔ
 [.َُّٓرقـممِّْ/مِ]اتًَّإؼمم-مٕ
 [.ّْٗٔرقـممُِٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٖ
 [.ُُِْرقـممِْٓ/مٓ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مٗ
 [.ٔٗ/مُركا  ماذفمنمرزمم-]:ًر  ماذفمن  فمم-َُ
 [.ّٔٓرقـممّٖٗ/مُ]ات أًتمتم  م مم-ُُ
 [.ِّْرقـمٔٗ]:ًر  محسنً مات أًتمصنمم-ُِ
 [.ُُِْرقـممِْٓ/مٓ]اتطذأًتماتَّذرلمم-ُّ
 [.ْٔ/مٕ]تكفماتن ذكدمكمًإ  ماذفماتأ ـمم-ُْ
 [.ُٖٖٗرقـمّٕٗ/مٔ]ات أًتمالذفممذًفمم-ُٓ
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  ن مم-اذفمحذ ممً:ـمم-:ـنمسن تمحذ م أكؿنمس دمذفمس  دماألنصًرممنجدل.مقًؿقًؿماذفمحذ ممًكم
مُحنلمًَّفمالم مفظ,م جدلمنًمسنا.

نمت سمذًتأكم. مِكقًؿماتن سًًئ ُّ
مّكقًؿمحذكممً:ـنمتلمحمًد ثمصًتم م:أربمنفماالس:أًن ,مكالىمحرلمذ سًمذنأدارمنًم رك ل.

مْلمتفمتنرةمي ماتصالة.كقًؿماتدارقطن مت سمذلمذ سمحنَّرمتم لممد  
مٔكقًؿماذفمم رنمصدكؽمس  ماتمفظ.مٓكقًؿماتذلذ نمصدكؽ.

م   ؼماتمد ث.مٖكاذفمإًل ف,مٕكقًؿمحمند,
تستمحتمـم ًد ثمكى مقىًم ؿماتمى قُّؼمًي ًلمكىليكى ٍفصنمكىلىذىاماٍتخالؼمنفمحىٍمندمكىاٍذفمتنًرم يك بمات: كى محذكممى كقىًؿى

نفمحىممً  ى م  ؼ.
مٗ

ماتراكممصدكؽمَّنًمقًؿماتذلذ .قًؿماتذًمثنم
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

                                           
م[.َّٕرقـمْٖ/مْ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُ
م[.ٕٕٗرقـممّٕٖ/مْ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مِ
م[.ٕٕٗرقـممّٖٗ/مْ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مّ
 [.ُِِرقـممّٖ]نفم:َّمـمي لمكلكمنك ؽمصنمم-مْ
 [.ُِٕٖرقـمِْٖ/مُ]اتًَّإؼمم-مٓ
 [.ِِّٕرقـممُِّ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٔ
م[.ََُِرقـمُّٓ/مُ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماذنلمتذدماجمم-مٕ
م[.ِّٗرقـمٕٗ]:ًر  محسنً مات  فً مكاتَّذاذ فمصنمم-مٖ
م[.ُْرقـمٖٔدماتمد ثمي لمصنم]ذَّرمنفماخ:مؼمات منً مكنأًم-مٗ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

ًًرًثم ًؿمٍذًفماٍتمى ًد ًثمًذالى (,م)س(مًي ممى ٍرجم«محىن ليمحٍقطى ىلمنى ىًًدفماتأىذىًم   »)تىًدفى اتنى ىًًدفنماتنكا ايمات ً: م:يس:خى
ٍ ًرم ماألٍرضمًَّتذ لبمكاتًف   مكاتنُّمًسمكىغى ٍ ًدف.ًنٍن ىًم كالري ,مكامديلًمنى ذىًتؾى

ممُ

 (ٖٙالحديث رقم )

,مممم سىٍ فه د  ىنىًممي ,مِقًؿماإلنًـمحمندمرمنلماجنممى ٍ سو د  ىنىًمحذكمحيكى مى
ٍنًركمٍذًفممّ ٍذًدماًجمٍذًفمتى متى مٍذفي د  ىنىًمَّىً  ري مى

م َماجيم ماًجمصى مرىسيكؿى دًٍّ ,محىف  ٍفمحذ ًل,متىٍفم ى ,متى ًن ُّ ماٍتنيزى ًن  ممتىٍكؼو ًًرًثماٍتنيزى ماٍتمى مٍذفى محىٍقطىاىمًذالؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى تى
ماٍتأىذىًم  ً , نى ىًًدفى

متىليماتن ًذ ُّممْ َّى:ىبى ,مكى ؽ منيٍسًمـو م يٍ ًطًلممى ـٍ تى م,مكى ٍرًعمًنٍفمقيٍدسو متمز  م ىٍصميحي ٍ ثي ٍمًس   ىًمكىغىٍكًر   ىً,مكىمى م ى
مذًم م  ن م ـى سى مكى مىٍ ًل متى م َماجي ًًرًثمصى ماٍتمى مٍذفى ؿى مًذالى ماًج مرىسيكؿي ن ده محىٍتطىَمنيمى ً منى ملىذىا , ماتر ًم ـً ًف ماتر ٍمنى ماًج ٍسـً

م , ًن   ٍمًس   ىًَأْعَطاُه َمَعاِدَن اْلَقَبِميَّةِ اٍتنيزى م ى ن
ٍكًر   ىً,مٓ كىغى

ممىؽ ممٔ م يٍ ًطًل ـٍ تى مكى , مقيٍدسو مًنٍف ٍرًع مًتمز  م ىٍصميحي ٍ ثي كىمى
مٕ.نيٍسًمـو 

 تخريج الحديث:

منفمطر ؽماتمس فمذفمنمندمذلمذنمك .مَُكي ماتَّذرل,مٗكاتذ  أ مي ماتصا ر,مٖحخر لمحذكمداكد,ممم

 دراسة رجال اإلسناد:
لكنمتذدماجمذفمتذدماجمذفمحك سمذفمنًتؾمذفمحذ متًنرماألصذم محذكمحك سماتندن ممأبو ُأَوْيسٍ *م

مُُقر بمنًتؾمكص ر منًتمسن مسذامكس: فمكنًئ .

م
                                           

م[.ُِٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 لكنممس فمذفمنمند.م-مِ
ملكنمتذدماجمذفمتذدماجمذفمحك س.م-مّ
م[.َّٕ/مْاتأىذىًمٌ  ينمذًت:مر ؾ,مَّ نلمنسذ ماتنًم  مستَمقذؿ,مذًت:مر ؾ,مكلكمنفمنكام ماتفرعمذًتند ن .م]ن  ـماتذمدافمم-مْ
ماأٍلىٍصنىً  نمكَّؿمنيٍر:ىفام مس.م]غر بماتمد ثمالذفمق: ذ م مس م-مٓ م[.ِٓٔ/مُ ًنم ىٍ ًن من د  ًمكى يأىًؿمتن دم مس.مقىًؿى
ػً,مكىًلػم-مٔ محىٍ  ن ػًرى مًسذىامح:ىػَماتاىػٍكر,مكحىغى نمغىًرى ًماٍر:ىفامًنٍن ىً.م:ىأيكؿي مىسنمنى ماأٍلىٍرًض,مكات ى فىضمًنفى ًماٍنخى متياىػ مقىًم مػ .اتاىٍكرنمنى م ى

م[.ّّٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رم
م[.ِٖٕٓرقـممٕ/مٓ]نسندمحمندمم-مٕ
م[.َِّٔرقـمُّٕ/مّ]سنفمحذ مداكد,مَّ:ًبماتخراجمكاإلنًرة,مذًبمسقطًعماألر  ف,مم-مٖ
م[.ُِٕٖرقـممِّٕ/مِ]اتسنفماتصا رمتمذ  أ مم-مٗ
م[.ُُٕٕٗرقـممَِْ/مٔ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-َُ
م[.ُِّْرقـممَّٗنم]:أر بمات: ذ بمصم-ُُ
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ً ٍ فنم أ . قًؿماذفمنى
ممِكقًؿمح  ًننمصًتحمكتَّفمت سممد  لمذذاؾمات ًئز.مُ

ًدٍ ث. ً ٍ ؼماٍتمى مٓكقًؿمح  ًننمصدكؽمت سمذم  .مْكقًؿمح  ًننمت سمذإ  .مّمكقًؿمنرةمحخرلنم ى

ماذفماتند ن نمًَّفمتندمحصمًذنًم   فنً.كم مٕقًؿماتنسًئ نمت سمذًتأكم.كممٔقىًؿى

مٗقًؿمح  ًننم   ؼماتمد ث.مٖالىمذ سمذل,قًؿمحىٍمنىدمٍذفممنذؿنمكم

محذكمداكدنمصًتحماتمد ث.كممَُقًؿماتذخًرمنمنًمركلمنفمحصؿمَّ:ًذلمي كمحصح.كم مُُقىًؿى

مُِقًؿمحذكممً:ـنم َّ:بممد  لمكالم م:جمذل,مكت سمذًتأكم.كم

قًؿماذفمتدمنمكىلكمننفم َّ:بممد  ل.كم
مُْكقًؿمحذكمزرت نمصًتحمصدكؽمَّ نلمت ف.مُّ

مُٓ  لمتفماتزلرممي مذ   ًمإ  .قًؿماتدارقطن نممدكم

مُٔمقىًؿمحذكممفصمتنركمذفمتمٌ نمحذكمحك سمي لم  ؼ,مكلكمتندلـمنفمحلؿماتصدؽ.كم

تَمات  ؼمنًملك.كم م  أكبمذفمإ ذ نمكحذكمحك سملكمصدكؽ,مكصًتحماتمد ث,مكا  مُٕقىًؿى

                                           
م[.ٗٗٗرقـممََّ/مٓ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مُ
م[.ّّّٓرقـممّٓٓ/مِ]ات:ًر  ماتَّذ رماتسفرمات ًتثمم-مِ
ماتنر اماتسًذؽ.م-مّ
م.اتسًذؽماتنر ام-مْ
 [.ٗٗٗرقـممََّ/مٓ[مكم]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمِّْرقـمِٗ/مٓ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٓ
م[.ََٕٓرقـممُّٕ/مُُادم]:ًر  مذادم-مٔ
م.اتسًذؽماتنر ام-مٕ
م[.ٗٗٗرقـممََّ/مٓ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مٖ
م.اتسًذؽماتنر ام-مٗ

 [.ّٕٕرقـمُِٕ/مٓ]ات:ًر  ماتَّذ رمتمذخًرممم-َُ 
م.اتسًذؽماتنر ام-مُُ
 [.ِّْرقـمِٗ/مٓ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-ُِ

م[.ٗٗٗرقـممَّّ/مٓ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-ُّ 
 [.ِّْرقـمِٗ/مٓ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-ُْ 
م[.َٕٓرقـمّٕ]سجاالتماتذرقًن متمدارقطن مصنمم-مُٓ
م[.ََٕٓرقـممُّٕ/مُُ]:ًر  مذادادمم-مُٔ
ماتنر اماتسًذؽ.م-مُٕ
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ماٍس:مؽماتٌ:ٍرؾمكىالىمكم  َ: مًنن فم خطَ مَّ  رامتـم فمشمخىطجي يممى مًنن فمسمؾمسنىفمقًؿماذفممذًفنمَّىًفى مليكى
مكىايؽم مًذنىً مكاالم: ًج محخذًر  ًتؼمات ٍّأىًتمنف مخى م:نَّبمنىً محنر  مكىات ًذممحرلمًي  ات ٍّأىًتمي سمؾمنسمَّ ـ

اأٍلىٍ ذىًتمًنٍن ىً.
مُ

مّكقًؿمنرةمحخرمنم   ؼ.مِقًؿماذفمإًل فنمً أى .كم

مْكقًؿماتمًَّـمحذكمحمندنم خًتؼمي مذ ضممد  ل.

ممٓنفمر  ممفظلمكنن ـمنفم   فلمكلكمنأًربماألنر.مكقًؿماتخم م نمنن ـ

ننًمت ذك مذسك ممفظلمكحنلم خًتؼمي م كقًؿماذفمتذدماتذرنمالم مَّ متنلمحمدممر  مي مد نلمكحنًن:لمكا 
ممٔذ ضممد  ل.

كقًؿماتمًَّـمحذكمتذدماجنمقدمنسبمستَمَّ رةماتكلـمكنمملمتندماألئن منمؿمنفم م:نؿمتنلماتكلـمك ذَّرم
مٖقًؿماذفمم رنمصدكؽم  ـ.كممٕ.تنلماتصم ح

مقًؿماتذًمثنم َّ:بممد  لمتالت:ذًر,مكالم م:جمذلماس:أالالن.

مَُاتندن م   ؼمحيرطمنفمنسذلمستَماتَّذب.مٗذفمتنركمذفمتكؼماتنزن مكثير بن عبد اهلل*م
مُُذفمتكؼمذفمز دماتنزن ماتندن مكاتدمَّ  رمنأذكؿ.معبد اهلل بن عمرو*م

 الحكم عمى الحديث:م

م ؼمت  ؼمَّ  رمذفمتذدماجمككاتد منأذكؿمكتـم :ًذا.اسنًد م  
                                           

 [.ّٓٓرقـممِْ/مِ]اتن ركم فمالذفممذًفمم-مُ
 [.ِٗٔرقـممُِٓ]:ًر  محسنً مات أًتمصنمم-مِ
م[.ِّْرقـممَُِ  فً مكاتَّذاذ فمصنم]:ًر  محسنً ماتم-مّ
م[.ْٕٕرقـممِِٖ/مٓ]: ذ بمات: ذ بمم-مْ
م[.ْٕٕرقـممِِٖ/مٓ]: ذ بمات: ذ بمم-مٓ
م[.ْٕٕرقـممِِٖ/مٓ]: ذ بمات: ذ بمم-مٔ
م[.ْٕٕرقـممِِٖ/مٓ]: ذ بمات: ذ بمم-مٕ
م[.ُِّْرقـممَّٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٖ
لًماتنكف,ملذ ماتنسذ مستَمنز ن مذػفمحدمذػفمطًذخػ مذػفمات ػًسمذػفمن ػرمذػفماتنيزىن نمذ ـماتن ـمكي:حماتزاممكي مآخرمم-مٗ

م[.ّٖٕٔرقـممِِٔ/مُِنزارمذفمن دمذفمتدنًف.م]األنسًبمتمسن ًن م
م[.ُٕٔٓرقـممَْٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-َُ
م[.َّّٓرقـممُّٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-ُُ
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نمكممقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن ًد ثي كًت ىًمات : م«ميى فمنى ىًًدفماٍت ىرىًبم:ىس ىتيكن ؟مقىًتيكا.منى ىـ»ًنٍنليماٍتمى حىٍممحيصي
كفمًذ ىً.  يٍنسىذكفمًستىٍ  ىًمك ى:ىفىًخري

مُ

مم(ٗٙالحديث رقم )

,مقًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلممم ,مسىًناىماتنيٍ :ىًنرى ـى مًسٍذرىاًل  مٍذفي ًؽي د  ىنىًمًسٍسمى اجنممى
تىٍفمسىً  ًدممّتىٍفمتيذىٍ ًدماتم ًل,مِ

سىم مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى مًتمن ًذ ٍّ نمًق ؿى ٍنلي,مقىًؿى ماتم ليمتى ٍ رىةىمرىً  ى ,متىٍفمحذ مليرى ٍأذيًرمٍّ ماتنى ـيمٍذًفمحذ مسىً  دو ,منىٍفمحىٍَّرى م ـى
ماتن م محىٍ:أىًليـٍم»ًًس؟مقىًؿى ـٍ نم«محىٍَّرىني ي ,مقىًؿى متىٍفملىذىامنىٍس ىتيؾى ماتم ًل,متىٍ سى منىًذ ُّم»قىًتيكانم ىًمنىًذ   ماتن ًًسم يكسيؼي ـي يى ىٍَّرى

ًم ًؿماتم لًم ماتم ًل,ماٍذًفمخى ماتم ًل,ماٍذًفمنىًذ ٍّ منىًذ ٍّ متىٍفملىذىامنىٍس ىتيم«ماتم ًل,ماٍذفي نمقىًتيكانمتىٍ سى ,مقىًؿى َفَعْن َمَعاِدِن الَعَرِب »ؾى
نم«مَتْسأَُلوِني ,مقىًؿى ـٍ مًسذىاميىأي يكا»قىًتيكانمنى ى مًي ماإًلٍسالىـً ـٍ ًًلًم  ً مًخ ىًريَّي مًي مات ى ـٍ مْ«.يىًخ ىًريَّي

متخريج الحديث:*

حخر لماتذخًرممنفمطر ؽمحذ محيسىًنى ى,مممم
ٍذدىة,ممٓ مذنمك .َّاللنًمتفمتذ داجمذلممٔكنفمطر ؽمتى

,متىٍفممٖكنسمـ,مٕكحخر لماتذخًرم, متفمتيذىٍ دماتم ًل,متفمسىً  دمٍذفمحذ مسىً  دو نفمطر ؽم ىٍم ىَمٍذفمسىً  دو
ٍ رىةىمذنمك .م ٍفمحذ مليرى محذ ًل,متى

مٗكحخر لمنسمـمنفمطر ؽمس  دمذفماتنس ب,متفمحذ ملر رةمنريكتًن.

 مدراسة رجال اإلسناد:

مر ًتلمَّم ـم أًت.مم

م
                                           

م[.ُِٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
مسم نًفمذفمطرخًفمات: ن .ملكنمن :نرمذفم-مِ
ملكنمتذ دماجمذفمتنرمذفممفص.م-مّ
 [.ّّْٕرقـممُْٕ/مْ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماألنذ ً ,مذًبم}حـمَّنتمإ دا مسذمم رم  أكبماتنكت{,مم-مْ
خك:ػػلمآ ػػًتمتمسػػًئم ف{,مم-مٓ رقػػـممُْٗ/مْ]صػػم حماتذخػػًرم,مَّ:ػػًبماألنذ ػػً ,مذػػًبمقكتػػلم: ػػًتَنم}تأػػدمَّػػًفميػػ م كسػػؼمكا 

ّّّٖ.] 
م[.ْٖٗٔرقـممٕٔ/مٔماتنر اماتسًذؽ,]م-مٔ
[م]َّ:ػًبماتننًقػبمكذػًبم} ػًمّّّٓرقػـممَُْ/مْ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماألنذ ً ,مكذًبم}كا:خذماجمسذرال ـمخم الن{,مم-مٕ

 [.َّْٗرقـممُٖٕ/مْح  ًماتنًسمسنًمخمأنًَّـمنفمذَّرمكحن َ{,م
 [.ِّٖٕرقـممُْٖٔ/مْسالـ,م]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتف ًئؿمذًبمنفمي ًئؿم كسؼمتم لماتم-مٖ
م[.ِِٔٓرقـممُٖٓٗ/مْ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبمي ًئؿماتصمًذ ,مذًبمخ ًرماتنًس,م-مٗ



434 
 

مأل  رمرمنلماجنقًؿماذفما

مم ًي ًلمًذٍَّري مرى يؿمًنٍفم«متىدىًفمحذ ف»)س(مكى كيى همذًت ىنىف,محي ً فىتمًستىَمحذ فمذكىٍزفمحذ ض,مكىليكى منىد ن همنىٍ ري ًل ى
ن مسقًن و. ن  يمتىٍدفنمحىٍمم ى ًنٍنليمسيٌن تم ى .مكى ـى مًذ ىًنمحىٍممحقً ًمٍن ر,متىدىفى

مُ

 (٘ٙالحديث رقم )

ًَّ اه,قًؿماإلنًـماذفمحذ م إ ذ نممد نًمكى
,مِ ذىٍ فى ىمٍذًفممّتىٍفمسيٍف ىًفى ٍفمحذ ماتطُّفىٍ ًؿ,متىٍفممي ماٍتفىر اًزمتى تىٍفمييرىاتو

ما منى:ىذىاَّىري نىٍمفي متىلي,مكى مًنٍفمغىٍريى و م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى مىٍ نىًمرىسيكؿي نماط مىاىمتى ,مقىًؿى نم مالىمحىًس دو متس ًتى ى,ميىأىًؿى
مكى ىم ماأٍلىٍرًض, دىاذ  ي مكى ٍاًرًذ ىً, منى مًنٍف ماتإ ٍنًس طيميكعي مكى , ًؿي ماتد    ن مآ ىًتو متىٍإري م ىَّيكفى  َ: ممى ماتس ًتى ي م:ىأيكـي ٍ  يكجي

م:ىم نىًره ًب,مكى ماٍت ىرى ًز رىًة مًذ ى ٍسؼه مًذًٍتنىٍاًرًب,مكىخى ٍسؼه مًذًٍتنىٍإًرًؽ,مكىخى ٍسؼه نمخى مخيسيكؼو ثي ,مكى ىالى نىٍ  يكجي مًنٍفمكى ٍخريجي
مًسذىامقىًتيكا .َعَدِن أبينَ قىٍ ًرم ـٍ منى ى ي :ىًأ ؿي تيكامكى مًسذىامنىزى ـٍ منى ى ي مًستىَماٍتنىٍمإىًرم:ىٍنًزؿي مْ,م:ىسيكؽيماتن ًسى

 تخريج الحديث:

منفمطر ؽمكَّ امذلمذنمك .ممٕكاتطذران ,مٔكاذفمحذ متًصـ,مٓحخر لماذفمنً  ,م

 دراسة رجال اإلسناد:

م.مر ًتلمَّم ـم أًت

 الحكم عمى الحديث:

مٖاسنًد مصم حمكَّذتؾمقًؿماألتذًن .

م

م

                                           
م[.ُِٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 لكنمكَّ امذفمات راحمذفمنم ح.م-مِ
 لكنمسف ًفمذفمت  ن .م-مّ
 [.ِّْٕٓرقـممََٓ/مٕ[مك]ُٕٖرقـممُّٕ/مِ]نسندماذفمحذ مإ ذ مم-مْ
 [.َْٓٓرقـممُّْٕ/مِ]سنفماذفمنً  ,مَّ:ًبماتف:ف,مذًبماآل ًت,مم-مٓ
 [.َُُِرقـممِٖٓ/مِ]اآلمًدمكاتن ًن مالذفمحذ متًصـمم-مٔ
م[.َُّّرقـممُِٕ/مّ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-مٕ
 [.َْٓٓرقـممٓٓ/مٗ]صم حمك   ؼمسنفماذفمنً  مم-مٖ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

فىر»)لػ(مًي ًلم,م)تىدىا( مصى ًد ًث.«مالىمتىٍدكىلمكىالى مات ىٍدكىلمًي ماٍتمى مًذٍَّري رى مقىٍدم:ىَّىر 

ماإٍلرىتً مكاإلٍذأىم ماإًلٍتدىا ,مًَّتر ٍتكىلمكاتذىٍأكىل,مًنفى مًنفى مات ىٍدكىلنماسـه نمحىٍتدىا ماتد ا يم يٍ ًد لمًسٍتدىا ن,مكىليكى ً .م يأىًؿي
محيٍخرىلم ًتىطى:يلمذشذؿو ميى:ي: أىَمنيخى رىبمنى ىالن م ى مًذذىً  رو محىٍفم ىَّيكفى ذىًتؾى منىًمذصًًمبماتد اً .مكى ًمذىارانمحىٍفم يًص ذيلمنٍ ؿي

ًمح رىبمًستىٍ  ىًمي يًص ذ ًمنى ًمًذًلمًنفماٍت ى ًذىل.حىٍفم ى:ى ىد لمنى مُصى

 (ٙٙالحديث رقم )

ًًتحوم    ,متىٍفمصى مسىٍ دو مٍذفي ـي مًسٍذرىاًل  د  ىنىً ٍذًداتم ًل,ممى متى ٍذديات ىًز ًزمٍذفي د  ىنىًمتى مِ,قًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممى
محىذىم ٍذًدماتر ٍمنىًف,مكىغىٍ ري ي,محىف  متى مىنى ىمٍذفي ًن محذكمسى نمحىٍخذىرى ,مقىًؿى ًفماٍذًفمًإ ىًبو متى نمًسف  ٍنلي,مقىًؿى ماتم ليمتى ٍ رىةىمرىً  ى ًمليرى

نم مقىًؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى ماتم ًل,ميىنىًم«مكىالىملىًنى ىمماَل َعْدَوى َواَل َصَفرَ »رىسيكؿى محتراذ نم ىًمرىسيكؿى يىأىًؿى
ميى ىٍ :ًم ماتظٍّذىً ي, مَّى ىن  ىً ماتر ٍنًؿ مًي  م:ىَّيكفي مًسًذًم , نذىًؿي ميىأىًؿى ميى يٍ ًرذي ىً؟ مذىٍ نى ىً ؿي ميى ىٍدخي ماألىٍ رىبي ماتذىً  ري م  ينىٍفم»

ؿىم  ّ«.حىٍتدىلماألىك 

متخريج الحديث:

مْحخر لماتذخًرممنفمطر ؽمن نرمتفماذفمإ ًبمذلمذنمك .مممم

متفمًسنىًفممٓكحخر لمنسمـمنفمطر ؽم كنسمتفماذفمإ ًبمذلمذنمك , كنفمطر ؽمإ  بمتىًفماتزٍُّلًرمٍّ
ٍ رىةمذنمك .اذٍم ًت ,متفمحذ مليرى ماتدُّجى فمحذ مًسنىًفو

ٔ 

 دراسة رجال اإلسناد: 

 ر ًتلمَّم ـم أًت.

 

 

                                           
م[.ُِٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 تحمذفمَّ سًفماتندن .صًم-مِ
 [.ُٕٕٓرقـمُِٖ/مٕم,مَّ:ًبماتطب,مذًبمالمصفر,]صم حماتذخًرمم-مّ
 [.َٕٕٓرقـمُّٖ/مٕم,الملمن مذًبم,اتطبمَّ:ًبم,]صم حماتذخًرمم-مْ
 [.َِِِرقـممُِْٕ/مْم,صفرمكالملًن مكالمط رةمكالمتدكلمالمذًب,ماتسالـم,مَّ:ًب]صم حمنسمـم-مٓ
 اتنر اماتسًذؽ.م-مٔ
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ميىًر أى ىمغىنىـ»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)لػ(مكي لم ًذً ًًد ىًفمحصى مذئذًفمتى متىدىام«منً قىٍد ات ىًًدمنماتظ ًتـ.مكى
مىٍ ًلمتيٍدكىانًن.مكحصميلمًنٍفم: ًكيزماتم مُدٍّمًي ماتإ ٍ ً . ىٍ ديكمتى

 (ٚٙالحديث رقم )

مممم ,م نًمًت سىَمٍذفي كً  ُّ ماتسُّري محذكمسيٍف ىًفى منيطىرٍّؼو ًفمٍذفي ماتر ٍمنى ٍذدي د  ىنىًمتى قًؿماذفمحذ متًصـمرمنلماجنممى
مذٍم ًد نىً ,متىٍفمتىًًصـً مًنٍفمحىٍلًؿماٍتنى ,مإىٍ  و ماٍتذىمىًكمٍّ ,متىٍفمسىً  ًدمٍذًفمتيٍ نىًفى ٍفمحذ ًل,متىٍفم يكنيسى ًفمحذ ماٍتذىد اًح,متى

دًٍّ ,متىًًصـوم م ممِ ى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ماتن ًذ   ميىذىمىغىمذىًتؾى ًذ رى مخى مًنٍفمًس ىًـً محىنىًمكىحىًخ ,مًنًئى ىمسىٍ ـو ٍ تي نم اٍإ:ىرى ـىمقىًؿى
م ن م»يىأىًؿى متىًًصـي نىممَّما ِذْئَباِن َعاِدَياِن َأَصاَبا َفِريَقةَ  ىً مغى مكىاتإ رىؼى ماٍتنىًؿى ٍرً  ماٍتنى مميبٍّ مًنٍف مًي  ىً مًذ ىٍيسىدى ـو
مْ«.ًتًد ًنلًم

متخريج الحديث:

ماالكسط,ممم مي  ماتطذران  ماتَّذ ر,مٓحخر ل مطر ؽممٗكات  ً ,مٖكاتذ  أ ,مٕكاتمًَّـ,مٔكي  منف َّم ـ
مًت سىَمٍذفم يكنيسمذلمذنمك .

ممدراسة رجال اإلسناد:
ممَُنأذكؿ.اتذمكمماتندن ممسعيد بن عثمان*م
نم:ر نلماذفمحذ ممً:ـميأًؿنمركلمتفمحذ لمتفم د متًصـمذفمتدلمحفماتنذ معاصم بن أبى البداح*م

مُُصمَماجمتم لمكسمـمقًؿمتلم منًمذئذًفمتًد ًفم مركلمتنلمس  دمذفمت نًفماتذمكل.
مقًؿماتذًمثنمكتـما دمنفمذَّرمي لم رمًنمكالم: د الن.

م
                                           

م[.ُّٗ/مّ مي مغر بماتمد ثمكاأل رم]اتن ً م-مُ
لكماتصػمًذ مات م ػؿنمتًصػـمذػفمتػدممذػفمات ػٌدمذػفمات  ػالف,ممم ػؼماألنصػًر.مَّػًفمسػ دمذنػ مت ػالف,م َّنػَمحذػًمم-مِ

م[.ُّْٕرقـممّْٔ/مّ]اإلصًذ مي م:ن  زماتصمًذ منًتمسن مخنسمكحرذ  ف.متنرك.م
ماتاىنىـم:إذُّمتىٍفمنيمم-مّ ًت  ي.]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل راتفىًر أى نماٍتًأٍط ى يمًنفى ماتاىنـمات   نمًل ى ًق ؿى م[.َْْ/مٍّ ظىًن ىً.مكى
 [.َُٓٗرقـمٕ/مْ]اآلمًدمكاتن ًن مالذفمحذ متًصـمم-مْ
 [.ُٖٔٔرقـممُِٓ/مٖ[.م]اتن  ـماألكسطمُّٕٓرقـممُِٖ/مٓ]اتن  ـماألكسطمم-مٓ
م[.ْٗٓرقـممُّٕ/مُٕ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-مٔ
 [.ُٕٕٓرقـممْْٕ/مّنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـم]اتم-مٕ
م[.ُٕٗٗرقـممُْٗ/مُِ]إ بماإل نًفمم-مٖ
م[.ُٓٗرقـممُٕٔ/مٖ]ألمًد ثماتنخ:ًرةمم-مٗ
 [.ِّْٔرقـممِّٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-َُ
م[.ُٖٖٖرقـممُّْ/مٔ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-ُُ
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متىفٍم ًد ثي م يٍركىلملىذىاماٍتمى .مالى م يكنيسى ٍسنىًًد,م:ىفىر دىمًذًلنمًت سىَمٍذفي مًذ ىذىاماإٍلً مًسال  مٍذًفمتىًدمٍّ مُتىًًصـً

 الحكم عمى الحديث:م

ماسنًد م   ؼ.

مِقًؿمات   ن نمركا ماتطذران مي ماألكسط,مكي لمنفمتـمحتريل.

م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

نم ًد ثي ًنٍنليماٍتمى ًم ىٍأ:يميليماتنيٍمًرـمَّىذىم»كى َّىذىا,مكاتس ذيايمات ىًًدمنى .«مامكى ماتنًسى مّحىًمماتظ ًتـمات ًذمم ىٍف:ىًرسي

 (ٛٙالحديث رقم )

د  ىنىًمليإىٍ ـه,ممم مرمنلماجنممى ٍنذىؿو ممى قًؿماإلنًـمحىٍمنىديمٍذفي
ممْ ًفمٍذفي ٍذديماتر ٍمنى د  ىنىًمتى ,ممى محذ مًز ىًدو نىًم ىًز ديمٍذفي حىٍخذىرى

ًم ُّم ماٍتذى ى محذ منيٍ ـو مسيًئؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ماتن ًذ   ,محىف  ٍدًرمٍّ ماٍتخي نممما َيْقُتُل اْلُمْحِرُم؟,متىٍفمحذ مسىً  دو قىًؿى
,مكىاٍتًمدىحىةي,مكىم» ماٍت ىأيكري م ىٍأ:يميلي,مكىاٍتَّىٍمبي مكىالى ٍ ًسأى ي,مكى ىٍرًن ماٍتايرىابى ,مكىاٍتفيكى مٓ«.ايماٍت ىًًدماتس ذيماٍتمى   ي,مكىاٍت ىٍأرىبي

ممتخريج الحديث:

مذلمذنمك .مٖكاذفمنً  ,مٕكات:رنذم,مٔحخر لمحذكمداكد,ممم مَّم ـمنفمطر ؽم ىًز دمٍذفمحذ مًز ىًدو

منفمطر ؽمحذ مداكدمذلمذنمك .مَُكن ري ماتسنف,مٗكحخر لماتذ  أ مي ماتَّذرل,

م

                                           
 [.ُّٕٓرقـممُِٖ/مٓ]اتن  ـماألكسطمم-مُ
م[.ِٖٖٔرقـممُٕ/مْزكائدمكننذاماتفكائدم]ن ناماتم-مِ
م[.ُّٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مّ
ملكنملإ ـمذفمذإ رمذفماتأًسـمذفمد نًرماتسمن .م-مْ
 [.ََُٗٗرقـممُٔ/مُٕ]نسندمحمندمم-مٓ
منفماتدكاب,مم-مٔ  [.ُْٖٖرقـممَُٕ/مِ]سنفمحذ مداكد,مَّ:ًبماتننًسؾ,مذًبمنًم أ:ؿماتنمـر
منفماتدكاب,م]سنفمات:م-مٕ  [.ّٖٖرقـممُٖٗ/مّرنذم,مَّ:ًبماتمج,مذًبمنًم ً مي منًم أ:ؿماتنمـر
,مم-مٖ م[.َّٖٗرقـممَُِّ/مِ]سنفماذفمنً  ,مَّ:ًبماتننًسؾ,مذًبمنًم أ:ؿماتنمـر
 [.ُّٔٔٗرقـممُّٓ/مٗ[مكم]َََُْرقـممّْْ/مٓ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-مٗ
م[.َُِٕٔرقـممْٕٕ/مٕ]ن ري ماتسنفمكاآل ًرمم-َُ
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مدراسة رجال اإلسناد:
م ُّ,ذ ـماتنكفمكسَّكفماتن معبد الرحمن بن أبي ُنْعم* مِحذكماتمَّـماتَّكي منًتمقذؿماتنًئ .مُنم ماتذى ى

كذَّر ماذفممذًفمي مَّ:ًبمات أًت,مكقًؿنمًَّفمنفمتذًدمحلؿماتَّكي مننفممْكاتنسًئ ,مّك ألماذفمس د,
ًم ـمحنرم منظمننًمكسدماتذًبمخنس متإرم كنن  صذرمتمَمات كعماتدائـ,محخذ ماتم ًجمت أ:مل,مكحدخملمذ :ًن

كقًؿممٓديف,ميدخمكامتم لميشذاملكمقًئـم صم ,ميأًؿمتلماتم ًجنمسرمم ثمإئت,ذًتذًبميف:حمت خرجمي 
مكتذًدة. مٔاذفمحذ ممً:ـنمذىَّىرمحذ متذدماترمنفمذفمحذ من ـ,ميذَّرمتلمي الن

مٖكقًؿماذفمم رنمصدكؽ.مٕكقًؿماتذلذ نمًَّفمنفماألكت ً مات أًت.
ممٗكقًؿماذفمن  فنم   ؼ.

مذًنمت:   ؼماذفمن  فمتل,مكقدمك ألماتنسًئ مكلكمن:إدد.,مكتـمح دمسذ أ قًؿماتذًمثنماتراكمم
م ذتمَّ  رممىشيم بن بشير*م ماتكاسط م أ  ماذفمحذ مخًـز من ًك   مذفمد نًرماتسمن محذك ذفماتأًسـ

ات: مالم يأذؿممد ثمصًمذ ًمسالمذًت:صر حمذًتسنًع,ممُُكذَّر ماذفمم رمي ماتنر:ذ مات ًت  .مَُات:دت س,
مت سل.كقدمصٌرحمذًتسنًعمي ينفم:د

ات ًإن منكاللـماتَّكي م   ؼمَّذرمي:ا رمكصًرم :مأفمكًَّفمإ   ًمنًتمسن مميزيد بن أبي زياد*م
مُِستمك ال  فمكنًئ .

م*ذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.
م
م

                                           
م نمذف:حماتذً ماتننأكط مذكامدةمكات  ـ,ملذ ماتنسذ ماتَمقذ م مذ  م ,منزتتمذًتَّكي .م]األنسًبمتمسن ًن مم-مُ مُٗ/مِاتذى ى

م[.ّّٖرقـم
م[.َِْٖرقـممِّٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مِ
 [.ِِّٔرقـممَُّ/مٔ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مّ
 [.ّٔٓرقـممِٖٔ/مٔ]: ذ بمات: ذ بمم-مْ
 [.َْٗٗرقـممُُِ/مٓم]ات أًتمالذفممذًفم-مٓ
 [.ََُْرقـممِٓٗ/مٓ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٔ
م[.ِْٗٗرقـممٓٗٓ/مِ]ن زافماالت:داؿمم-مٕ
م[.َِْٖرقـممِّٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٖ
م[.ِْٗٗرقـممٓٗٓ/مِ]ن زافماالت:داؿمم-مٗ
 [.ُِّٕرقـممْٕٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-َُ
 [.ُُرقـممْٕ]طذأًتماتندتس فمصنمم-ُُ
م[.ُٕٕٕرقـممَُٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-ُِ
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 *الحكم عمى الحديث:

مسسنًد م   ؼمت  ؼم ز دمذفمحذ مز ًد,مكتم لمندارماتمد ث,مكتـم :ًذا.م

ممُكقًؿمات:رنذمنملذاممد ثممسف.

ًي ًلمك: م مكى س نىليمات:ٍٍّرًنًذمُّ ٍفممى مكىاً  ً  ؼه م ى مكىليكى محذ مًز ىًدو مٍذفي ًي ًلم ىًز دي أذلماذفمم رمي مات:مخ صمكقًؿنمكى
م ىٍأ:يميلي . مكىالى مقىٍكتيليم كى ىٍرًن ماٍتايرىابى تىٍفظى همنيٍنَّىرىةهمكىًل ى

مِ

. منيٍنَّىره ذىره قًؿماتذلذ نملىذىامخى كى
ممٓكاالتذًن .مْ,ك  ؼمًسٍسنىًد ماتذكص رممّ

م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

دىةىمٍذًفماتنُّ نًفم مقى:ًى ًد ثي ًنٍنليممى مىٍ لًم»كى متى مٔمحىٍممسيًرؽمنًتليمكظيمـ.«محىن ليمتيًدمى

 (ٜٙالحديث رقم )

ر مممم ماتمى محذكمنيٍسًمـو مٍذًفمحذ مإي ىٍ بو محىٍمنىدى مٍذفي سىفي د  ىنىًماتمى د  ىنىًمقًؿماإلنًـمات:رنذممرمنلماجنممى نممى مقىًؿى اًن ُّ
دىةى,متىم مٍذًفمقى:ًى مٍذًفمتينىرى ًؽى,متىٍفمتىًًصـً مًسٍسمى مٍذفي ن دي د  ىنىًمنيمى نممى مقىًؿى ر اًن ُّ مىنى ىماتمى مسى مٍذفي ن دي ٍفمحذ ًل,متىٍفمنيمى

ًًف, دىةىمٍذًفماتنٍُّ نى دًٍّ مقى:ًى  ى
نمذىممٕ ـٍ متى ي مًنن ًم يأىًؿي مذىٍ تو محىٍلؿي نمَّىًفى مقىًؿى مذيإىٍ ره َّىًفى ,مكى نيذىإٍّره مكى ذيإىٍ ره مكى مًذٍإره نيكمحذ ًرؽو

ميليم م ىٍنمى م يـ  م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى مرىسيكًؿماتم ًلمصى ًبى كمًذًلمحىٍصمى م ىٍ  ي ماتإٍٍّ رى منينىًًيأنًم ىأيكؿي ًبم يـ مرى يالن مات ىرى مذىٍ ضى
َّىذىا,ميىًشذىام مَّىذىامكى فه مييالى نمقىًؿى مقىًتيكانمكىاتم ًلم ىأيكؿي ماتإٍٍّ رى مذىًتؾى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى مرىسيكًؿماتم ًلمصى ًبي سىًناىمحىٍصمى

م نم ىًماٍذفى ًن متىنٍّ مًريىًتى ي,ميىأىًؿى محى:ًى ,...مكي لنميىمىن ًمحىٍصذىحى ًذ ثي ملىذىاماتخى مًسال  ملىذىاماتإٍٍّ رى ًم ىأيكؿي ِإنَُّو َقْد حىًخ منى
مٖمىٍ نىًمًي متىٍ مىً:نىًملىًذً .. تىممُعِديَ 

م
                                           

 [.ّٖٖرقـممُٖٗ/مّ]سنفمات:رنذممم-مُ
 [.ََُٗرقـممَٖٓ/مِ]ات:مخ صماتمذ رمم-مِ
 [.ِٕٖرقـممِٖٕ/مٔ]س رمحتالـماتنذال مم-مّ
 [.َُُٕرقـممُِّ/مّ]نصذًحماتز ً  مي مزكائدماذفمنً لمم-مْ
 [.ُٗٓ/مِاألـمم-]   ؼمحذ مداكدمم-مٓ
م[.ُّٗ/مّاتمد ثمكاأل رمم]اتن ً  مي مغر بم-مٔ
م[.َُٕٗرقـممُّٕ/مٓق:ًدةمذفماتن نًفمذفمز دمذفمتًنرمنًتمي مخالي متنر.]اإلصًذ مي م:ن  زماتصمًذ مم-مٕ
م[.َّّٔرقـممِْْ/مٓم,مَّ:ًبم:فس رماتأرآف,مذًبمكنفمسكرةماتنسً ,]سنفمات:رنذمم-مٖ
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ممتخريج الحديث:

سىًفمٍذًفمحىٍمنىدىمٍذًفمحذ ممُحخر لماذفمحذ مإذلمذنفسمسندمات:رنذممذنمك .ممم ٍذدماًجمٍذفماٍتمى كاتطذران متفمتى
,متفمحذ لمذلمذنمك . مِإي ىٍ بو

ممدراسة رجال اإلسناد:

مّ.,مسذأتم:ر ن:لُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاقَ *م
ممْذفماتن نًفماتظفرممذف:حماتن  ن مكاتفً ماألنصًرمماتندن منأذكؿ.بن قتادة  عمر*م

م*ذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.
 *الحكم عمى الحديث:

ماسنًد م   ؼ,متنرمذفمق:ًدةمنأذكؿ,مكتـم :ًذا.

مىنىم ن ًدمٍذًفمسى منيمى ٍ رى دنامحىٍسنىدى يمغى محىمى منىٍ مىـي مالى مغىًر به ًد ثه .قًؿمات:رنذمنملىذىاممى ر اًن ٍّ مٓ ىماتمى

م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

م ًد ثي ماٍتمى ًنٍنلي متىدىا »كى مًذالى ماتً ٍز  ى م  ـ ماتذ ن  مكتى متى يـي م:ىٍ نً محف  مت ى يكد ـيم«مَّ:ىبى ماتظٍُّم مكاتنىدٍّن مًذًٍتفىٍ:ًح ات ىدىا 
دٍّ. ماٍتمى ًكيزي ك: ى

مٔ

 (ٓٚالحديث رقم )

  لم اعثر عمى تخريج لو.   

 

 

                                           
م[.َْٖ/مِ]:ًر  ماتند ن مالذفمإذ مم-مُ
م[.ُٓرقـممٗ/مُٗذران م]اتن  ـماتَّذ رمتمطم-مِ
 اتمد ثمات ًنف.م-مّ
م[.ْٕٓٗرقـممُْٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مْ
م[.َّّٔرقـممِْْ/مٓ]سنفمات:رنذممم-مٓ
م[.ُّٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٔ
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ماأل  رمرمنلماجنممقًؿماذف

م ًد ثي ماٍتمى ًنٍنلي مكى مَّىنىًًنً  ىً»)س( دىقىً  ماتص  مًي  ماتنيٍ :ىًدم م« مًركىا ى و ًي  ماتز ًَّة»كى مًي  م« مغى رى م يٍ ًط ى ً محىٍف ليكى
ذ نىًمنن ىلمًي ماتس نً ماأليٍخرلميى ىم ماتنًًؿمري ماتس ًت مسذىامحخذىمًخ ىًرى نمحىرىادىمحف  ًق ؿى منيٍس:ىًمٌأ ً.مكى ماتس ًت مسذىبى َّيكفي

,مي ينًمًي ماإلٍ ـمسىكىا . ذىًتؾى
مُم

 (ٔٚالحديث رقم )

,متىٍفمممم مسىٍ دو مٍذفي ماتم ٍ ثي د  ىنىً نممى مقىًؿى ماٍتًنٍصًرمُّ ن ًدو ممى د  ىنىًمًت سىَمٍذفي قًؿماإلنًـماذفمنً  مرمنلماجنممى
محىم متىٍف , مًسنىًفو مٍذًف مسىٍ ًد متىٍف , ًذ بو محذ ممى مٍذًف مىٍ ًلم ىًز دى متى م َماجي مصى ماتم ًل مرىسيكؿي مقىًؿى ن مقىًؿى , ًًتؾو منى مٍذًف نىًس

نم م ـى سى َدَقِة َكَماِنِعَيا»كى مِ«.اْلُمْعَتِدي ِفي الصَّ

متخريج الحديث:

مذلمذنمك .مٔكاتذاكم,مٓكاتأ ًت ,مْكاتذ  أ ,مّحخر لمات:رنذم,ممم منفمطر ؽماتمىٍ ثمٍذفمسىٍ دو

مذلمذنمك .كحخر لماتأ ًت مح  ًنمنفمطر  ًذ بو مٕؽماٍذفمتىً   ى ,متىٍفم ىًز دمٍذًفمحذ ممى

مدراسة رجال اإلسناد: 

مٖك أًؿنمسنًفمذفمس دماتَّندمماتنصرم.مسعد بن سنان،

اخ:مؼماتركاةمي ماسنلمنن ـمنفمقًؿنمًسنىًفمٍذفمس دمكنن ـمنفمقًؿنمس دمٍذفمًسنىًف,مكصكبماألكؿم
مًتٍنًدممًسنىًفيم ًم حي .ماتذخًرممكقًؿنماتص  طى همًسن نىًمقىًتىليماتم ٍ ثي مخى مًسنىًفو سىٍ ديمٍذفي ,مكى مسىٍ دو ٍذفي

مٗ

مَُكقًؿماذفم كنسنمكسنًفمذفمس دمحصح.

                                           
م[.ُّٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 [.َُٖٖرقـممٖٕٓ/مُ ,م]سنفماذفمنً  ,مَّ:ًبماتزًَّة,مذًبمنًم ً مي متنًؿماتصدقم-مِ
 [.ْٔٔرقـممِٗ/مّ]سنفمات:رنذم,مَّ:ًبماتزًَّة,مذًبمي ماتن :دممي ماتصدق ,مم-مّ
 [.َِٖٕرقـممُّٔ/مْ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-مْ
 [.َُٕرقـممٔٗ/مُ]نسندماتإ ًبماتأ ًت مم-مٓ
م[.ُٕٗٓرقـممٖٕ/مٔ]إرحماتسن متمذاكممم-مٔ
 [.َُٔرقـممٔٗ/مُ]نسندماتإ ًبماتأ ًت مم-مٕ
 [.ِِّٖرقـممُِّ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٖ
 [.ُِٖرقـممَُٓ]ات مؿماتَّذ رمتم:رنذممصنمم-مٗ
م[.َٕٔرقـممِِْ/مُ]:ًر  ماذفم كنسماتنصرممم-َُ



439 
 

مكقًؿماذفممذًفنمسنًفمذفمس دماتَّندممنفم م ماتنصر  فمكلكماتذمم خطئماتركاةمي لمنن ـ

مُتمـ.نفمقًؿمس دمذفمسنًفمكقًؿمذ   ـمس  دمذفمسنًفمكاتصم حمسنًفمذفمس دمكاجمح

ممٓكذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل.مْكاذفمإًل ف,مّكات  م ,مِك ألماذفمن  ف,

مٔكقًؿماتذلذ نمكنأؿماذفماتأطًفمحفمحمندم ك أل.

ًد ًث. ماٍتمى منيأىًًربي ًًتحه ماتذخًرمنمصى ًد ثمنيٍ طىرب.مٕكقًؿى ًد  لممى ًد  لمكىمى كقًؿمحمندنم:رَّتممى
مٖ

متىًدمميأًؿمذ دمحفمذَّرم نم منف حمًد  لنمكلذ ماألمًد ثمكن:كن ًمكحسًن دلًمكاالخ:الؼممك: أذلماذفي
ي  ًم منؿمذ   ًمذ  ًمكت سملذ ماألمًد ثمننًم  بمحفم::رؾمحصالمَّنًمذَّر ماذفممنذؿمحنلم:رؾم
لذ ماألمًد ثمتالخ:الؼماتذممي لمنفمس دمٍذفمسنًفمكسنًفمٍذفمس دمألفمي ماتمد ثمكي محسًن دلًم

مٗاألسًن دمكتـم :رَّلمحمدمحصالمذؿمحدخمك مي منسندلـمك:صًن ف ـ.منًملكمحَّ رما طراذًمنن ًمي ملذ 

,مُُكقًؿماذفمس د,مَُكقًؿماذفمم رنمصدكؽمتلمحيراد. منمننَّرماتمد ث.ُِكاتن سًًئ ُّ

ً  ؼ.مُّكقًؿمات كز ًن نمحمًد  لمكال  . قيٍطًنٌ م ى ماتد ارى قىًؿى كى
مُْ

مُٓقًؿماتذلذ نمت سمذم  .

                                           
م[.ْٗٗرقـممُٕٗ]نإًل رمتمنً ماألنصًرمصنمم-مُ
م[.َُٖٓرقـممُِٓ/مْ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مِ
 [.ْٔٓرقـممَّٗ/مُ]ات أًتمتم  م مم-مّ
 [.ِْٕرقـممٔٗ]:ًر  محسنً مات أًتمصنمم-مْ
 [.َُِّرقـممّّٔ/مْ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٓ
 [.ُُّْرقـممُُِ/مِ]ن زافماالت:داؿمم-مٔ
 [.ُِٖرقـممَُٓ]ات مؿماتَّذ رمتم:رنذممصنمم-مٕ
م[.َّْٗرقـممُٕٓ/مِ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماذنلمتذدماجمم-مٖ
 [.ٕٗٗرقـممّٔٗ/مًْؿم]اتًَّنؿمي م  فً ماتر م-مٗ
 [.ِِّٖرقـممُِّ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مَُ
 [.ٕٕٖرقـممِْٕ/مّ]: ذ بمات: ذ بمم-مُُ
 [.ٕٗٗرقـممِّٗ/مْ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مُِ
 [.ِِٕرقـممِٓٔ]حمكاؿماتر ًؿمصنمم-مُّ
م[.ُّْٓرقـممُِّ/مُ]ات  فً مكاتن:ركَّكفمالذفمات كزممم-مُْ
 [.ُِٖٖرقـممِْٖ/مُ]اتًَّإؼمم-مُٓ
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تم مُـم ٍ:رؾ.كقًؿمي ماتنان نم ى  فيك يمكى

مقًؿماتذًمثنمصدكؽ.م
م*ذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

مِسسنًد ممسف,مكَّذتؾمقًؿماألتذًن .

مًنٍفملىذىاماتكىٍ ًل. مغىًر به ًد ثه ممى محىنىسو ًد ثي مّقًؿمات:رنذمنمكمى

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

م ًد ثي ًنٍنليماٍتمى م ىٍ :ىديكفمًي ماتدُّتىً»كى مقىكـه ٍ اماتإ رت مكاتسٌُّن ماتن  يكرىًة.«م ًمسى َّكفي ًفماتكى ماتخيركجمًي ًلمتى ليكى
مْم

 (ٕٚالحديث رقم )

,متىٍفمإيٍ ذى ى, قًؿماإلنًـماذفمحذ مإ ذ مرمنلماجنممم مسىً  دو مٍذفي د  ىنىًمتيذىٍ دي نممٓمى تىٍفمًز ىًًدمٍذًفمًنٍخرىاؽو,مقىًؿى
ٍكتنَمتًم منى متىذىً ى ى,متىٍف مٍذفى مقىٍ سى م ـى,مسىًنٍ تي سى مكى مىٍ ًل م َماجيمتى مصى ماتم ًل مرىسيكؿى نمسىًنٍ تي مقىًؿى , مسىٍ دو ,متىٍف سىٍ دو

نم  ٔ«.َسَيُكوُن َقْوٌم َيْعَتُدوَن ِفي الدَُّعاءِ ًسن ليم» ىأيكؿي

متخريج الحديث:

نفمطر ؽمإ ذ متفمز ًدمتفممُُكاتطذران م,مَُكحذكم  مَ,مٗكحمند,ممٖحذكمداكد,مٕحخر لماتط ًتس ,ممم
م سمتفماذفمتس دمذلمذنمك .ق

                                           
 [.ِّْْرقـممِْٓ/مُ]اتنان مي مات  فً مم-مُ
 [.َّّ/مٓاألـمم-]صم حمحذ مداكدمم-مِ
 [.ْٔٔرقـممِٗ/مّ]سنفمات:رنذممم-مّ
م[.ُّٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مْ
 لكنمإ ذ مذفماتم ًج.م-مٓ
م[.َُِْٗرقـممّٓ/مٔ]نصنؼماذفمحذ مإ ذ مم-مٔ
م[.ُٕٗـمرقمُْٔ/مُ]نسندمحذ مداكدماتط ًتس مم-مٕ
 [.َُْٖرقـممٕٕ/مِ]سنفمحذ مداكد,ماتصالة,مذًبماتدتً ,مم-مٖ
م[.ُْٖٓرقـممُْٔ/مّ[.كم]ُّْٖرقـممٕٗ/مّ]نسندمحمندمم-مٗ
 [.ُٕٓرقـممُٕ/مِ]نسندمحذ م  مَماتنكصم مم-َُ
م[.ٔٓكرقـممٓٓرقـممّٕ]اتدتً متمطذران مصنمم-ُُ
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 دراسة رجال اإلسناد: 

نمكردمي م ن اماتركا ًتمَّنًمسذؽمي مات:خر ج,متفماذفمتس د,مكحذنً مس دماتذ فم ركفممولى لسعد*
متنلم أًت,ميالم  رم  ًت ماسنل.

مر ًؿماإلسنًدم أًت.
 الحكم عمى الحديث:

مسسنًدمر ًتل  أًتمن ركيكف,مغ رماذفمتس د,متَّفمماسنًد مصم ح,مكقًؿماالتذًن نممسف,مكزادنمكلذا
 مُحكالدمس دماتذ فم رككفمتنلمَّم ـم أًتمكلـنمسذرال ـمكتًنرمكتنرمكنمندمكنص ب.

  

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمم

ًي ًلم مذيكمتىدىكىافمكذيكمذىدىكىافوم»)لػ(مكى ماتسمطًفى نمنىًمتىدىاؾنم«مسف  حىٍممحىٍممسىر ايماالٍنصرىاؼمكاتنىالًؿ,مًنٍفمقىٍكًتؾى
رىيؾ؟ نىًمصى

مِ

 (ٖٚالحديث رقم )

  لم أعثر عمى تخريج لو.   

 

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

م ٍ ذىرى مخى ًد ثي ًنٍنليممى ًًد ى:ي يـ»)س(مكى ٍتمتى رى ى م ـ.«ميىخى مىَمحٍر ي م ىٍ ديكفمتى مّمحىًممات ًذ فى

 (ٗٚالحديث رقم )

متذلذ مي م:ًر خلنمتـمح دملذ مات ذًرةمي ماألمًد ثماتنريكت ,مكتَّفمقًؿماممم

ن دمٍذفمنسمن . ميصؿمي نفمذَّرمحفمنرمذًمق:ملمنيمى

                                           
م[.َُّّرقـممَِِ/مٓاألـمم-]صم حمحذ مداكدمم-مُ
م[.ُّٗ/مّ مي مغر بماتمد ثمكاأل رم]اتن ً م-مِ
م[.ُْٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مّ
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مقًـم كـمخ ذرميكتظ ـ.م م ـى سى مكى مىٍ ًل م َماتم ليمتى مصى ماتم ًل مرىسيكؿى ماذفمإ ًب,محىف  ًف منكسَمٍذفمتيٍأذ ,متى قىًؿى
مذٍم ن د منيمى مكق:ؿ ميًنأط كا. مات  كد ميأ:ؿمصًمبمتًد   مذ ًد : ً, مات  كد ميخرج ماألإ مٌ مكي لن منىٍسمىنى  ف

ذنًمات  كدٌم. نىٍرمى
مُ

م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

ماتط ًتيكفًم ًد ًث ًي ممى مكى ف» :ًى متيٍدكى متىل مكىاًد ًن مي ذىطىٍت مسًذؿه مًَّنىتمتىؾى م«تىٍك م ًنبي مكىاٍتَّىٍسًرن ٍـّ مًذًت   مات يٍدكىة ,
اٍتكىاًدم.

مِ

 (٘ٚالحديث رقم )

,قًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممىمممم نىًمنىًًتؾه ,محىٍخذىرى م يكسيؼى ماتم ًلمٍذفي ٍذدي ٍذًدممّد  ىنىًمتى ,متىٍفمتى تىًفماٍذًفمًإ ىًبو
ًًرًثمٍذًفمنىم ٍذًدماتم ًلمٍذًفماتمى ٍذًدماتم ًلمٍذًفمتى ط ًًب,متىٍفمتى ٍ ًدمٍذًفماتخى ًفمٍذًفمزى ٍذًدماتر ٍمنى ًن ًدمٍذًفمتى ٍذًدماتمى ,متىٍفمتى ٍكيىؿو

مًذسىٍرغىماتم ًلمٍذًفمتىذ م مًسذىامَّىًفى  َ: ,ممى مًستىَماتإ ٍ ـً رىجى ٍنلي,مخى ماتم ليمتى ط ًًبمرىً  ى ماتخى مٍذفى متينىرى نمحىف  تىًأ ىليمحينىرىا يممًْسو
.مقىًؿىم قىاىمًذ ىٍرًضماتإ ٍ ـً ذىً ىمقىٍدمكى ماتكى ك يمحىف  ًذيلي,ميى ىٍخذىري ر اًحمكىحىٍصمى مات ى مماألىٍ نىًًد,محذكمتيذىٍ دىةىمٍذفي نميىأىًؿى ذ ًسو متى اٍذفي

مًذًتإ م قىاى مكى مقىٍد ذىً ى ماتكى محىف  ـٍ مكىحىٍخذىرىلي , ـٍ ميىًٍس:ىإىًرىلي ـٍ ميىدىتىًلي , ًت فى ماألىك  ماتني ىًً ًر فى مًت  ماٍدعي ن ,متينىري ٍ ـً
م مًسًذؿه متىؾى متىٍكمَّىًفى م,مًسٍمدىاَىَبَطْت َواِدًيا َلُو ُعْدَوتَانِ يىًٍخ:ىمىفيكا...كي لنمحىرىحىٍ تى ٍدذى ه,محىتىٍ سى ًصذى ه,مكىاأليٍخرىلم ى لينىًمخى

ً ىم نميى ى ٍ :ى ىًمًذأىدىًرماتم ًل؟مقىًؿى ٍدذى ىمرىتى مات ى ٍفمرىتىٍ تى ٍ :ى ىًمًذأىدىًرماتم ًل,مكىاً  ٍصذى ىمرىتى ماتخى مًسٍفمرىتىٍ تى ًفمٍذفي ماتر ٍمنى ٍذدي متى
م ً:ًلمم-تىٍكؼو ً ى مني:ىاى ٍّذنًمًي مذىٍ ًضممى َّىًفى م َماجيميىأىًم-كى ماتم ًلمصى مرىسيكؿى مًتٍنًدممًي ملىذىامًتٍمننً,مسىًنٍ تي نمًسف  ؿى

نم م ىأيكؿي م ـى سى مىٍ ًلمكى مًيرىارنام»تى كا مًذ ىًميىالىم:ىٍخري ي مكىحىٍن:يـٍ مًذ ىٍرضو قىاى ذىامكى مىٍ ًل,مكىاً  ميىالىم:ىٍأدىنيكامتى مًذ ىٍرضو مًذًل ًسذىامسىًنٍ :يـٍ
ًندىماتم م«مًنٍنليم نميىمى .قىًؿى رىؼى م يـ ماٍنصى لىمتينىري

مٓ

متخريج الحديث:

مٔحخر لمنسمـمنفمطر ؽمنًتؾمذلمذنمك .ممم

                                           
م[.ُْٓ/مِ]:ًر  ماإلسالـمم-مُ
م[.ُْٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مِ
 لكنمنًتؾمذفمحنس.م-مّ
مًنٍفمطىًر ؽًمم-مْ سيَّيكًن ىً,مقر  همًذكىاًدمم:ىذيكؾى مًذفىٍ:ًحماتر اً مكى نمًل ى م[.ُّٔ/مِاتإ ًـ.م]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رممًذسىٍرغو
م[.ِٕٗٓرقـممَُّ/مٕ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتطب,مذًبماتنس دم َّكفمي ماتطر ؽمنفمغ رم رر,مم-مٓ
 [.ُِِٗرقـممَُْٕ/مْ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتسالـ,مذًبماتطًتكفمكاتط رةمكاتَّ ًن مكنمكلً,مم-مٔ
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 دراسة رجال اإلسناد:

مُكات الت .مذًالنًن ماتزٍُّلًرٌم,منإ كرذفمتذ دماجمذفمتذدماجمذفمإ ًبمممحمد بن مسمم*

ؿمخذرلـمات:صر حمذًتسنًع.مكلـماتذ فم إ:رطمي مقذكممِذَّر ماذفمم رمي ماتنر:ذ مات ًت  منفماتندتس ف,
نمحفماألئن مقذمكامقكتلم تف .مكتد مات الئ مي ماتطذأ مات ًن  منن ـ,مكل مْكات الئ مّكقدمذَّر مات راق ,

فمتـم صٌرحمذًتسنًع,مإلنًن:ل,محكمتأ م:دت سل,محكم طذأ منفمام:نؿم:دت س ـمكخٌر كامتلمي ماتصم ح,مكا 
منفرانمغ ر .مكقدمرٌ حمحس:ًذمماتدَّ:كرمألنلمالم دتسماالمتفم أ ,ميأًؿمات الئ نكذ تؾمًَّتزٍُّلًرٌم,م ـمتد 

ماتإًـ مي مدراس:ل اتمد ثمكاتنمد كفمي مذالد مممذ   محذك مكذتؾم:ذ ًنممٓ حمند مات ًن  ؛ مي ماتنر:ذ  كتد  
متم الئ ,مكنظرانمألفمحكصًؼماتنر:ذ مات ًن  م:نطذؽمتم ل,مَّإ ر:لمذًإلنًن مكات الت ,مكندرةم:دت سل.

ماتذممحر ملمكنًمحذلبمست لمي ملذ ماتدراس .كلذام

مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

م

م

م

م

م

م

م

م

                                           

 [.َُِرقـممْٓ]طذأًتماتندتس فمصنمم-ُ
 اتنر اماتسًذؽ.م-ِ
 [.ٖٗ]َّ:ًبماتندتس فمتم راق ,مم-ّ
 [.ِٗٔ] ًنامات:مص ؿ,مم-ْ
 [.ُُِٕ/ّ]اتمد ثمكاتنمد كفمي مذالدماتإًـمي متصرماتصمًذ مكات:ًذ  ف,مم-ٓ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

نم ًي ممد ثمحذ مذىرٍّ رمُيىأىر ذيكلًمستَماتاىًذً م:يًص بمًنٍفمحٍ ًم ًمك:ىٍ ديك»)لػ(مكى نمحىٍمم«مًي ماتإ  ى  ىٍ ًن ماإلذؿى
ٌم ,م ىم ماتخي مًسذىامرىتى:ل.:ىٍرتىَمات يٍدكىة,مكىًل ى متىًًد ى مكتىكىادو ذؿه ًذًؿ.مكا  مًستىَماإٍلً ماتنىٍرتَمنمذيكبه مًنفى ٍربه

مِم

 (ٙٚالحديث رقم )

ٍذًدماًجمٍذفًمممم متى ٌد ىًن م ىٍم ىَمٍذفي ٍفمحذ ًل,مكىمى ,متى ـى ٌنًدمٍذًفمسٍذرىاًل  منيمى ٌد ىًن منيكسىَمٍذفي مقًؿماتكاقدممرمنلماجنممى
مذٍم ًمٌ  مكىتى دىةى, متأًححذ مقى:ًى مَّىًنىٍت مقىًتيكان ٌد ىًن مًذطىًًئفى و, ممى مقىٍد ميىَّيٌؿ , ـٍ م ىًز دى,مكىغىٍ ريلي في

رسكؿماجمصمَماجممّ
مًي مذىاًتماتٌرقىًًع, ًبى ًمحىصى ,مًنٍن ىًمنى َّىًنىٍتمًنٍفمإى:ٌَ مًتٍأمى ن,مكى تم لمكسمـمًتٍإًر فى

ٌنديممْ مًذًلمنيمى ـى ًمقىًد ًنٍن ىًمنى كى
منىم مًنٍف منىٍسمىنى ى مٍذفي ملينىًؾى منىً ميى ىٍ دىبى , ًً ماٍتذىٍ  ى ديكفى مكى ً ى ماٍتذىٍ  ى م:ىٍرتىَ َّىًنىٍت مكى . َفَقّرُبوَىا إَلى اْلَغاَبِة، ٍ دو
ًر...ن مُتِصيُب ِمْن َأْثِمَيا :ىٍاديكمًي ماتٌإ ى طىٍريىًًئ ىًمكى كى

ٓ  

 تخريج الحديث:

 .:فردمذلماتكاقدمممم

 دراسة رجال اإلسناد:

األسمن ماتكاقدمماتندن ماتأً  منز ؿمذادادمن:ركؾمنامس  متمنلمنًتمذفمكاقدمممحمد بن عمر*م
مٔسن مسذامكنًئ: فمكتلم نًفمكسذ كف.

مٕذفمسذرال ـمذفماتمًرثمات: ن مننَّرماتمد ثمنًتمسن مسمدلمكخنس فمكنًئ .مموسى بن محمد*

م

                                           
 تـمح دمي من:كفماتمد ثمَّمن نم: دك,مكاتنك كدمَّمن نم:ادك.م-مُ
م[.ُْٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مِ
 [.ِّْحنماتن ًق مات ً: متى ىًمتذف.م]:فس رمغر بمنًمي ماتصم م فماتذخًرممكنسمـمصنماتمأًم-مّ
قًعينمذَّسرمحٌكتل,مكآخػر متػ فمن نمػ ,م نػامرق ػ ,مكلػكمذكماتٌرقػًع,مغػزا ماتنذػٌ ,مصػٌمَماجمتم ػلمكسػٌمـ,مق ػؿنملػ مم-مْ اترٍّ

/مّنإػػ ميمفػػكامتم  ػػًماتخػػرؽ.]ن  ـماتذمػػدافماسػػـمإػػ رةميػػ منك ػػاماتاػػزكةمسػػن تمذ ػػً,مكق ػػؿنمألفمحقػػدان ـمنأذػػتمنػػفمات
م[.ٔٓ

م[.ّٖٓ/مِ]ناًزمماتكاقدممم-مٓ
 [.ُٕٓٔرقـممْٖٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٔ
م[.ََٕٔرقـممّٓٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٕ
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ًًرٌمم ركممتىفٍمم* َيْحَيى ْبن َعْبد المَّو دىةماتٌسمًنٌ ماأٍلٍنصى الدممٍذفمحذ مقى:ًى ٍذدماتر ٍمنىًفمٍذفمخى ٌندمٍذفمتى نيمى حذ ًلمكى
ًنًئى . سذ  فمكى مسن مً ٍن:ىٍ ًفمكى ٍذدماتم لمنىًتى ًد نى مَّيٍن ى:يليمحذكمتى ركلمتىنليمحلؿماٍتنى

مُ

مٓكذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل.مْكاذفمحذ ممً:ـ,مّاتذخًرم,مِقًؿماتذًمثنم:ر نلمكسَّتمتنلماذفمس د,

مذٍممَعِميُّ ْبُن َيِزيدَ * متينىرى مٍذفي ن دي منيمى ٍنلي كىلمتى مرى محذ ًل, ٍف متى د ثى ممى ماألىسىًدمُّ ٍن ى ى مزى مٍذًف مكىٍلًب مٍذًف ماتم ًل ٍذًد متى ًف
ًبماٍتنىاىًًزم. مًي مًَّ:ًى اٍتكىاًقًدمُّ

مٔ

م*ذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.
م

 *الحكم عمى الحديث: 

مفمك  ًؼ.كماسنًد م   ؼم دا,ماتكاقدممن:ركؾ,مكإ كخلمن  كت

مذدكفمذَّرمتذًرةماذفماأل  ر.مٕاتمد ثمتندماتذخًرممكحصؿ

م

م

م

م

م

م

م

                                           
 [.ُُِٓٔرقـممْٗٓ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-مُ
 [.ُّّٗرقـممْْٓ/مٓ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مِ
م[.ََِّرقـممِٖٓ/مٖ]ات:ًر  ماتَّذ رمتمذخًرممم-مّ
 [.ِٔٔرقـممَُٔ/مٗ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مْ
 [.ُُِٓٔرقـممْٗٓ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٓ
 [.َِّ]:مخ صماتن:إًذلمي ماترسـمصنمم-مٔ
م[.ُْْٗرقـممَُّ/مٓ[مكم]َُّْرقـممٔٔ/مْ]صم حماتذخًرممم-مٕ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

ًد ًثمقيٌسم ًي ممى ًًد   »)س(مكى رةهمتى م«ميىًشذىامإى ى مَ  مصى ماتنذ ُّ مليكدو ,مكىلـمقىٍكـي ًدو حىٍممقىًد نى مَّى ىن  ىًمنيًسذىتمًستىَمتى
مقىد ـم ٍنسيم م ـى.مكَّؿُّ سى مىٍ ًلمكى م يٍدًرٍَّ يـ.اتم ليمتى ـٍ فمتى ذيكنلمًستىَمتىًدمكىا 

مُ

 (ٚٚالحديث رقم )

د  ىًن مممم ,ممى مٍذًفميىًًرسو ٍ فىًرمٍذًفمحىٍمنىدى م ى ماتم ًلمٍذفي ٍذدي متى ن دو نىًمحذكمنيمى قًؿمحذكمس  دماتنأًشمرمنلماجنمحىٍخذىرى
ماٍتنيجىن م مٍذفي ن ًدي د  ىًن ممى ممى , ٍكحو مرى مٍذفي محىٍمنىدي ماتطٍّ ًب محذك س ًفى ممى مٍذفي ن دي منيمى د  ىنىً ممى ن مقىًالى ًص, ماأٍلىٍمكى مكىحذك ًؿ,

, ًفماتإ ٍ ًذ ٍّ ,متى ًًتًدمٍذًفمسىً  دو ,متىٍفمني ى ًًجماتم ٍخًن ُّ ماٍتمى   مٍذفي ن دي د  ىنىًمنيمى ,ممى اتس ٍنً: ُّ
نممِ ,مقىًؿى ًفماٍذًفمتىذ ًسو تى

مات مىَمرىسيكًؿ ماٍتأىٍ ًسمتى ٍذدي متى ـى مقىًد م ـىنمتىن ً سى مكى مىٍ ًل م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿي ـٍ متى ي مقىًؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى م ًلمصى
؟» مسىًًتدىةىماإٍلً ىًًدم  مٍذفى مقيس  منىٍفم ىٍ ًرؼي ـٍ مىٍ ًلم«محىًي َّي م َماجيمتى ماتن ًذ ُّمصى ماتم ًل,ميىأىًؿى يىأىًتيكانمَّيمُّنىًمنىٍ ًرييليم ىًمرىسيكؿى
,...كي لنمكىم محىٍنسىً يمًذسيكًؽمتيَّىًظو متىٍستي نم  م ـى مَوَشَجَرٍة َعاِديَّةٍ سى مًي محىٍصًؿمً:ٍمؾى ًًتسه مسىًًتدىةىم ى مٍذفي ذىامقيسُّ ,مكىاً 

م ىكٍم مسى يٍذ ىثي مًسن لي ً محىنى مقيسًًّ ماتم لي ـى مرىًم ن م ـى سى مكى مىٍ ًل متى م َماجي مصى ماتم ًل مرىسيكؿي ميىأىًؿى م... رىًة, محين  نماتإ  ى  ً ماٍتًأ ىًنى ـى
كىٍمدى ي.

مّ

 تخريج الحديث:

ًجماتم ٍخًن ,مذلمذنمك .ممم ن دمٍذفممى   حخر لماتطذران ,منفمطر ؽمنيمى
مْ

 دراسة رجال اإلسناد:

ذ ـمحكتلمك:خف ؼمات  ـماذفمس  دمذفمتن رمات ندان مذسَّكفماتن ـمحذكمتنركماتَّكي مت سممجالد *م
مٓنًتمسن محرذامكحرذ  فمكنًئ .مذًتأكممكقدم:ا رمي مآخرمتنر 

مٕكقًؿمات  م نم ًئزماتمد ث,ممسفماتمد ث.مٔقًؿماتذخًرمنمصدكؽ.

                                           
م[.ُٓٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
مذفمإرام ؿ.ملكنمتًنرم-مِ
م[.ِٖرقـممّْ]ينكفمات  ًئبمألذ مس  دماتنأًشمصنمم-مّ
 [.ِِرقـممَِّ]األمًد ثماتطكاؿمتمطذران مصنمم-مْ
 [.ْٖٕٔرقـممَِٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٓ
 [.ٓٔرقـمُْ/مَُ]: ذ بمات: ذ بمم-مٔ
 [.ُّٕٓرقـممَِْ]ات أًتمتم  م مصنمم-مٕ
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قًؿماذفمإًل فنمكلذاماتخالؼمي محنرمن ًتد,م ك بمات:كقؼمي ل,مكلكمستَمات: د ؿمحقرب,مألفماتذممكم
تمَمم ًجم  فلماخ:ًر ,مكاتذممذنلمندمل,مألفم م َمذفمس  دم  فلمي مري لماتمد ث,م ـماخ:ًر م

مُكت ث,مكك ألم م َمذفمن  فمذ دنًم  فل.

مّقًؿمنمندمذفماتن نَنم م:نؿممد  لمتصدقل.كممِقًؿم  أكبمذفمسف ًفنم:َّمـماتنًسمي لمكلكمصدكؽ.كم

ًد ث,كم ًتحماتمى قًؿماتذلذ نمنىٍإ يكرمصى
مٓكقًؿمي ماتن زافنمنإ كرمصًمبممد ثمتمَمت فمي ل.مْ

مٕقًؿماذفمس دنمًَّفم   فًمي ماتمد ث.كممٔ مآخرمتنر .قًؿماذفمم رنمت سمذًتأكممكقدم:ا رميكم

ًد ً ًل.مٖكقًؿم م َمذفمن  فنمن ًتدم   ؼمكال ماتمد ث. مًذمى محىٍم:ىجي ًًتدهمالى مح  ًننمني ى ممٗكقىًؿى

مح  ًننمن ًتدمي منفس ممَُكقًؿم م َمذفمس  دنمًَّفمن ًتدم مأفماتمد ثمسذامتأف,مصًتحماتَّ:ًب. قىًؿى كى
.كقىًؿمحىممُُننلمإ  . ً  ؼه ٍ ًرً م ى ,مكىغى ًفماتإ ٍ ًذ ٍّ ًًتدهمتى ٍمنىدىنمني ى

مذإ  .مُِ ًًلدمتىٍ سى مح  ًننمني ى قىًؿى كى
مُّ

مح  ًننمت سمذإ  م رياممد  ًمَّ  رامالم ري لماتنًس,مكقدمام:نملماتنًس. قىًؿى كى
مُْ

قىًؿىم َّىذىا,مكى مَّىذىامكى ميىأىًؿى مليكى ًتدمذفمس  دمَّى ؼى مركلمتىنليم م َ.مقًؿماتنركذمنمسى ىتتمحمندمتىفمن ى

ـمت ف.م-اتنركذممم-قمتمم مُٓ:م:جمًذًل,ميى:َّمـمًذَّىالى

                                           
م[.ٔٔ]اتنخ:مؼمي  ـمصنمم-مُ
 [.ٓٔرقـمُْ/مَُ ذ بم]: ذ بمات:م-مِ
 [.ٓٔرقـمُْ/مَُ]: ذ بمات: ذ بمم-مّ
 [.ُّٖٓرقـممِْٓ/مِ]اتنان مي مات  فً مم-مْ
 [.ََٕٕرقـممّْٖ/مّ]ن زافماالت:داؿمم-مٓ
 [.ْٖٕٔرقـممَِٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٔ
 [.ٓٔرقـمُْ/مَُ]: ذ بمات: ذ بمم-مٕ
 [.ُّٓٔرقـممِّٔ/مٖ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٖ
م[.ُِٖٔرقـمِّّ/مْ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-مٗ
 [.ُّٕٓرقـممَِْ]ات أًتمتم  م مصنمم-َُ
 [.ُّٓٔرقـممُّٔ/مٖ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-ُُ
م[.ُِٖٔرقـمِّّ/مْ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-ُِ
 [.ّٖٔرقـممُُِ]ات  فً ماتصا رمتمذخًرممصنمم-ُّ
 [.ُّٓٔرقـممُّٔ/مٖ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-ُْ
 [.َٓرقـممْٗ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماتنركذممكغ ر مصنمم-ُٓ
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ماٍذفمنى دٌممالم ركممتنل.كم م ىم َماتأىٌطًفم ي ى ٍّفيلي,مكَّىًفى مُقًؿماتذخًرمنمَّىًفى

مِقًؿمحذكممً:ـنمالم م:جمذمد  لمكت سمن ًتدمذأكلماتمد ث.كم

ًًتد ًًتدمكقًؿماتإًي  نمني ى ًد ث.م ي ى مّاٍتمى

مًسن نىًمقًؿمات:كم ًتدمذفمس  دمكىتذدماجمذفمتىً   ى مكىغى رلنً منفم:َّمـمنفمحلؿماٍت مـمًي من ى َّىذىًتؾى رنذمنمكى
منفم محمد ماٍنفىرد ميىًشذا منفماأٍلىًئن   مركلمتىٍن يـمغ رمكىاًمد قد مكى مخطئ ـ َّىٍ رىة مكى منفمقذؿممفظ ـ مي  ـ :َّمنيكا

مىٍ ًلمتـم ٍم:ىم ذامتى تـم ي:ًى ًد ثمكى ً مًذمى ممْجمًذًل.لىجيالى

ً  ؼ.مٓقًؿمات كز ًن نم   ؼممد  ل.كم مٔكقًؿماتنسًئ نم ى

ًجمًذًل.كم م  كزمااًلٍمً: ى مرىًدم ماٍتًمٍفظم أمبماأٍلىسىًًن دمكى ٍريىاماٍتنىرىاًس ؿمالى َّىًفى قًؿماذفممذًفنمكى
مٕ

.كم منىٍمفيكظو ًم ىٍرًك ًلمغىٍ ري قًؿماذفمتدمنمكىتىًن  يمنى
مٖ

مقًؿنماتن ًتدمذفمس  د,مكًَّفمَّذاذًن.ركلماذفمإًل ف,محفم ر رمذفممكم ممًٗـز

مَُكقًؿماتدارقطن نمت سمذأكم.

مذمد  لم ,ميى يٍ :ىذىري ننًمحنر منم:نؿه ممد  لمذًٍتَّيمٍّ  ,مكا  م يٍطرىحي ٍ ًؼمذم ثي قًؿماتذًمثنمن ًتدمت سمإد دمات  
مذل. مسذامكايؽمات أًتمكركلمنًمركلماتنًس,مكحنًمسذامانفردميالم يٍم:ىجُّ

متىليممْبن روحَأْحَمد *م مسن م:س  فمكنًئ: ف, ٍذفمز ًدمٍذفمحى ُّكبمحذكماتط  ٍّبماتإ ران مقدـمحصذ ًفمقىٍذؿى
مُُنصنفًتمًي ماتزلدمكاألخذًر.

                                           
م[.َُٓٗرقـممٗ/مٖ]ات:ًر  ماتَّذ رمتمذخًرممم-مُ
 [.ُّٓٔرقـممِّٔ/مٖ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مِ
م[.َُّٗرقـممَُ/مّ]اتن ركم فمالذفممذًفمم-مّ

 [.ْْٕ]ات مؿماتصا رمتم:رنذممصنمم-ْ 
 [.ُِٔرقـممُْْ]حمكاؿماتر ًؿمصنمم-مٓ
 [.ِٓٓرقـممٓٗ]ات  فً مكاتن:ركَّكفمتمنسًئ مصنمم-مٔ
 [.َُّٗرقـمَُ/مّ]اتن ركم فمالذفممذًفمم-مٕ
م[.َُُٗرقـممُٗٔ/مٖ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مٖ
م[ٔٔ]اتنخ:مؼمي  ـمصنمم-مٗ
م[.ُّٓرقـممُّْ/مّ]ات  فً مكاتن:ركَّكفمتمدارقطن مم-مَُ
 [.َُِِرقـممِٕٓ/مٓادم]:ًر  مذادم-ُُ
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مُقًؿمنً ؼماتننصكرمنمصدكؽمزالد,مكتكمًَّفمنامإ ر:لمن:َّمنًمي لمتنأؿمذتؾ.

مقًؿماتذًمثنمتـم ردمي لم رمًنمكالم: د النمغ رمنًمسذؽ.

مِذفمخًتدمات ذ ماتسن: محذكم  فرماتذادادممنًتمسن م نًفمكتإر فمكنًئ: ف.منمحمد بن حسا*

مْكذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل.مّمقًؿماذفمن  فنممت سمذلمذ س.

مٕت سمذًتأكل.مكقًؿماذفمم رنمصدكؽمت فماتمد ث.مٔكاتدارقطن ,مٓكقًؿمحذكممً:ـ,

مقًؿماتذًمثنمت سمذًتأكم.

اجِ * .مٍٖخًن ُّماتم ممُمَحمَُّد ْبُن اْلَحجَّ اٍتكىاًسًط ُّ
مٗ

ًد ًث. ماٍتمى نمنيٍنَّىري ًًرم  ماٍتذيخى ,مكقىًؿى نمَّىذ ابه منىً  فو ماٍذفى قىًؿى
مَُ

م*ذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.
 *الحكم عمى الحديث:

مَّذاب. ًًجماتم ٍخًن ُّ ماٍتمى   ن ديمٍذفي ممد ثمنك كعمنيمى

متىلي. محصؿى ماأٍلٍزًدٌممنىٍك يكعمالى قىًؿى
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممُُ

                                           
م[.َُٔرقـممُُٓ]سرإًدماتأًص مكاتدان مستَم:را ـمإ كخماتطذران مصنمم-ُ
م[.َٖٖٓرقـممّْٕ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مِ
 [.ٖٖ/مُركا  ماذفمنمرزمم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مّ
م[.ُُّٖٓرقـممْٖ/مٗ]ات أًتمالذفممذًفمم-مْ
 [.َُّٔرقـممِّٖ/مٕ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٓ
 [.ّٕٔرقـممََّ]سجاالتماتسمن متمدارقطن مصنمم-مٔ
م[.َٖٖٓرقـممّْٕ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٕ
اتم خنػػ نمذفػػ:حماتػػالـماتنإػػددةمكسػػَّكفماتخػػً ماتن  نػػ ,ملػػذ ماتنسػػذ مستػػَمتخػػـ,مكتخػػـمك ػػذاـمقذ م:ػػًفمنػػفماتػػ نفمنزت:ػػًمم-مٖ

م[.ّّٖٓرقـممَُِ/مُُاتإًـ.م]األنسًبمتمسن ًن م
م[.ُْٗٓرقـممْْ/مْذ رمتم أ م م]ات  فً ماتَّم-مٗ
م[.ُْٗٓرقـممْْ/مْ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-مَُ
م[.ُٕٔ/مُ]اتاتئماتنصنكت مي ماألمًد ثماتنك كت مم-ُُ
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 المبحث الرابع: َباُب اْلَعْيِن َمَع الذَّالِ 
 

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

(,م)س(مًي ًلنم مًنٍفمذي يكتماتسٍُّأ ً»)تىذيبى متىليماٍتنً ي م يٍس:ىٍ ذىبي مات ىٍذب,م«محىن ليمَّىًفى رمتىلمًنٍن ىًماتنً ي حىٍمم يٍم ى
ماتط ٌ بمات ًذممالىم ٍذذً.كىليكى ٍذذًمكاس:أ نًمتى نمحىٍتذىٍذنىًمكاٍس:ىٍ ذىٍذنًنمحىٍممإىًرذنًمتى منيميكم ىمًي ًل.م يأىًؿي

مُ

 (ٛٚالحديث رقم )

قي:ىٍ ذى يمممم ,مكى ماتنُّفىٍ ًم ُّ ن دو منيمى مٍذفي ماتم ًل ٍذدي ,مكىتى كرو منىٍنصي مٍذفي مسىً  دي د  ىنىً مقًؿماإلنًـمحذكمداكدمرمنلماجنممى ماٍذفي
,مقىم ,سىً  دو ,متىٍفمًلإىًـو ن دو منيمى ماٍت ىًز ًزمٍذفي ٍذدي د  ىنىًمتى ًتيكانممى

ٍفمحىًذ ًل,مِ ٍن ىًنممّتى ماتم ليمتى م»تىٍفمتىًًئإى ىمرىً  ى حىف 
م م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مٓ«.َْكاَن ُيْسَتْعَذُب َلُو اْلَماُء ِمْن ُبُيوِت السُّْقَيااتن ًذ  مصى

 تخريج الحديث:

ٍذدماٍت ىًز زمُُكاتذ  أ ,ممَُكاتمًَّـ,مٗكاذفممذًف,مٖكحذكم  مَ,مٕكاذفمإذ ,مٔمند,حخر لمحممم نفمطر ؽمتى
ن دمذلمذنمك .مم مٍذفمنيمى

ن دمذلمذمفظل. ٍذدماٍت ىًز زمٍذفمنيمى كحخر لماذفمرالك لمتفمتى
ممُِ

مم

م
                                           

م[.ُٓٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 لكنملإًـمذفمتركةمذفماتزذ رمذفمات كاـماتأرإ .م-مِ
 .لكنمتركةمذفماتزذ رمذفمات كاـماتأرإ م-مّ
مم-مْ مسىً  دو مقي:ىٍ ذى يمٍذفي ًًف.م]سنفمحذ مداكدمم-حمدمركاةماتمد ثم–قىًؿى ًد نىً م ىٍكنى ماٍتنى ذىٍ فى مذىٍ نى ىًمكى متىٍ فه  [.َّْ/مّنمًل ى
م[.ّّٕٓرقـممَّْ/مّ]سنفمحذ مداكد,مَّ:ًبماألإرذ ,مذًبمي مس ًَّ ماآلن  ,مم-مٓ
 [.ِّْٗٔرقـممِِّ/مُْ]نسندمحمندمم-مٔ
م[.ُٖٓ/مُد ن مالذفمإذ م]:ًر  ماتنم-مٕ
 [.ُّْٔرقـممِٖ/مٖ]نسندمحذ م  مَماتنكصم مم-مٖ
م[.ِّّٓرقـممُْٗ/مُِ]صم حماذفممذًفمم-مٗ
م[.َِْٕرقـممُْٓ/مْ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-َُ
 [.ْْٕرقـممُْٖ]اآلدابمتمذ  أ مصنمم-ُُ
 [.ُْٖرقـممُّٕ/مِ]نسندمسسمًؽمذفمرالك لمم-ُِ
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 دراسة رجال اإلسناد:

مذفمتذ دمذفمحذ متذ دمك َّنَمحذًمنمند.ممعبد العزيز بن محمد*

مكاتخالص محنلم أ .مُتم:ر ن:ل,سذأ

مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

,مكحقر ماتذلذ . مىَمإىٍرًطمنيٍسًمـو ًم حهمتى ممِاسنًد مصم حمر ًتلم أًت.مقًؿماتمًَّـنمصى

مٔكَّذتؾممس فمحسد.مٓكصمملماالتذًن ,مْكَّذتؾمإ  ب.ّك كدماتمًيظمسسنًد مي ماتف:ح.

م

م

منقًؿماذفماأل  رمرمنلماج

ماتنً ى,محىٍمنم ىٍطميبماتنً ىمات ىٍذب.»كننلممد ثمحذ مات:ٍّ  ىًًفنم رىجم ىٍس:ىٍ ًذبي حىن ليمخى
مٕ

 (ٜٚالحديث رقم )

مٍذًفمممم م ىًز دى متىٍف ًم فى ى, مخى مٍذفي مىؼي مخى د  ىنىً ممى محىًذ مإىٍ ذى ى, مٍذفي مذىًٍَّر محىذيك د  ىنىً ممى ماجن مرمنل منسمـ ماإلنًـ قًؿ
,متىٍفمحىم ,َّىٍ سىًفى ًًزـو ممًٖذ ممى م ىٍكـو مذىاتى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماًجمصى مرىسيكؿي رىجى نمخى ٍ رىةى,مقىًؿى ٍفمحىًذ مليرى حىٍكمتىٍ مى ومم-تى

نمم- ,ميىأىًؿى مكىتينىرى مًذ ىًذ مذىٍَّرو ًمًنٍفمذي يكً:َّينىًملىًذً ماتس ًتى ى؟»يىًشذىامليكى َّينى ًمحىٍخرى ى نماٍت يكعيم ىًمرىم«منى ماًج,,مقىًالى سيكؿى
م ن مقىًؿى مقيكنيكا» َّينىً, محىٍخرى ى مات ًذم ًن  ىٍخرى ى مألى مًذ ىًدً , منىٍفًس  مكىات ًذم مكىحىنىً, م« مًنفى مرى يالن ميى ى:َى منى ىلي, ميىأىًنيكا ,

                                           
 (ّٗاتمد ثمرقـم)م-مُ
 [.َِْٕرقـممُْٓ/مْ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-مِ
 [.ْٕ/مَُ]ي:حماتذًرممالذفمم رمم-مّ
 [.ِّْٗٔرقـممِِّ/مُْ]مًإ  منسندمحمندمم-مْ
م[.ُْٓٗرقـممٕٖٖ/مِ]صم حمات ًناماتصا رمكز ًد:لمم-مٓ
 ذ:مأ أل[.مُّْٔرقـممِٖ/مٖ]نسندمحذ م  مَماتنكصم مم-مٔ
م[.ُٓٗ/مّاأل رم]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكمم-مٕ
ماألإ   .م-مٖ  لكنمسمنًف,محذكممًـز
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ًرًم ,ممُاأٍلىٍنصى ذنًمكىحىٍلالن ٍرحىةي,مقىًتىٍتنمنىٍرمى مًي مذىٍ ً:ًل,ميىمىن ًمرىحىٍ:ليماٍتنى متىٍ سى م َماجيميىًشذىامليكى ماًجمصى متى ىًمرىسيكؿي يىأىًؿى
نم م ـى سى مىٍ ًلمكى ؟»تى فه مييالى مًستىَمرىسيكًؿماًجمَذَىَب َيْسَتْعِذُب َلَنا ِمَن اْلَماءِ قىًتىٍتنم«محىٍ فى ,ميىنىظىرى ًًرمُّ ً ىماأٍلىٍنصى ,مًسٍذم ى

ٍنديم نماٍتمى ًًمذىٍ ًل,م يـ مقىًؿى م ـىمكىصى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى محىٍ  ىًينًمًننٍّ .. .صى ـى محىٍَّرى دهماٍت ىٍكـى ًمحىمى ًتم ًلمنى
ممِ

 تخريج الحديث:

م:فردمذلمنسمـمدكفماتذخًرم.ممم

ٍذدماٍتكىاًمدمٍذفمًز ىًدمتفم ىًز دمذفمَّ سًفمذلمذنمك . كحخر لمنسمـمنفمطر ؽمتى
مّ

 دراسة رجال اإلسناد:

ٍذدماتكامدمميزيد ْبن كيسان* ممٍْذفمز ًد.حذكمسسنًت ؿمات إَّرممَّنً متى

ممَُكاتدارقطن .مٗكاذفمإًل ف,مٖك  أكبمذفمسف ًف,مٕكاتنسًئ ,مٔكحمند,مٓك ألماذفمن  ف,

محىٍمندنمتـم َّفمًذًلمذىٍ س. ممُِكقًؿم م َماتأطًفنملكمصًتحمكسط,مكت سمننفم  :ندمتم ل.ُُكقىًؿى

مملماتس:ر,مكتفمتذدماترمنفمذفمحذ ممً:ـمقًؿن مسن تمحذَم أكؿنم ز دمذفمَّ سًفم َّ:بممد  ل,مكن
صًتحماتمد ث.مقمتنم م:جمذمد  ل؟مقًؿنمال,مذ ضمنًم  : مذلمصم ح,مكذ ضمال.مكًَّفماتذخًرممقدم

مُّحدخملمي مَّ:ًبمات  فً ,ميأًؿمحذ نم يمكؿمننل.

                                           
م[.ِّٗٔرقـممُِٔ/مْلكنمحذكمات   ـمذفمات:  ًفماألنصًرممَّنًمي مركا  مات:رنذم.م]سنفمات:رنذممم-مُ
 [.َِّٖرقـممَُٗٔ/مّم,مَّ:ًبماألإرذ ,مذًبم كازماس::ذًتلمغ ر مستَمدارمنفم  ؽمر ً مذذتؾ,]صم حمنسمـم-مِ
 [.َِّٖرقـممَُٗٔ/مّمًبماألإرذ ,مذًبم كازماس::ذًتلمغ ر مستَمدارمنفم  ؽمر ً مذذتؾ,,مَّ:]صم حمنسمـم-مّ
م[.َّّٗرقـممّْٓ/مٖ]ات:ًر  ماتَّذ رمتمذخًرممم-مْ
م[.َُِٗرقـممِٖٓ/مٗ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٓ
م[.ٖٓٔرقـممّٔٓ/مُُ]: ذ بمات: ذ بمم-مٔ
م[.َُْٕرقـممِِّ/مِّ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مٕ
 [.ُُٗ/مّ]اتن ري مكات:ًر  مم-مٖ
م[.َُٔٓرقـممِٔٓ]:ًر  محسنً مات أًتمصنمم-مٗ
 [.ٖٓٔرقـممّٔٓ/مُُ]: ذ بمات: ذ بمم-مَُ
 [.ّٖٗرقـممَّٕ]سجاالتمحذ مداكدمتإلنًـمحمندمصنمم-مُُ
 [.ََِٖرقـممّٖٗ/مْ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-مُِ
م[.َُِٗرقـممِٖٓ/مٗ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُّ
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متفمسذ ؿمم مم:َم  دؿمذل م فمشمخطج  مًَّفم خطئمك خًتؼمتـ كقًؿماذفممذًفمي مَّ:ًبمات أًتن
 ماتأمكب,مي كمنأذكؿماتركا  مسالمنًم  مـمحنلمحخط مي ل,ميم نئذمات دكؿ,مكالمح:َمنفماتخالؼمذنًم:نَّرم

مُ :رؾمخطج مَّنًم :رؾمخط مغ ر منفمات أًت.

مّكقًؿمحذكمحمندماتمًَّـنمت سمذًتمًيظمتندلـ.مِكقًؿماذفمتدمنمحر كمحالم َّكفمذركا ً:لمذ س.

مْكقًؿماتذلذ نممسفماتمد ث,

مٓكقًؿماذفمم رنمصدكؽم خطئ.م

فماتمد ث,منأذكؿماتركا  مسالمنًم  مـمحنلمحخط مي ل,مكتممد ثمطر ؽمحخرلمتندمقًؿماتذًمثنملكممس
ٍذدماتنىًمؾمٍذفمتينىٍ رمتفمحذ مسمن مذفمتذدماترمنفمتفمم-ذشسنًدمر ًتلم أًتم-مٔات:رنذم نفمطر ؽمتى

محذ ملر رة,ميًن:فَمتفم ز دمذفمَّ سًفمام:نًؿماتخط .

ًَّفمنفمحلؿمكاسطمي:مكؿمستَمذادادمكنًتمذذادادم,مك َّنَمحذًمحمندمنكتَمألإ ا.مخمف بن خميفة*
مٕي مسن مسمدلمك نًن فمكنًئ .مكلكم كنئذماذفم:س  فمسن محكمنمكلً.

مٖقًؿماذفمس دنمًَّفم أ م ـمحصًذلماتفًتجمقذؿمحفم نكتمم:َم  ؼمك:ا رمتكنلمكاخ:مط.

مَُكذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل.مٗكقًؿمات  م نمً أى .

متيٍ نىًفمذفمحذ مإ  قىًؿى ًد  ل.كى مىٍ ًلممى مخرؼميً طربمتى تَّنلمَّىًفى ديكؽمً أى مكى مُُذى نمصى

م

                                           
 [.َُُّٖرقـممِٖٔ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-ُ
م[.َُِٖرقـممُٕٔ/مٗ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-ِ
 [.ٖٓٔرقـممّٔٓ/مُُ]: ذ بمات: ذ بمم-ّ
م[.ُّٓٔرقـممّٖٗ/مِ]اتًَّإؼمم-ْ
م[.ٕٕٕٔرقـممَْٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٓ
,مم]سنفمات:رنذم,مَّ:ًبماتزلد,مذًبمنًم ً مي من  إ محصمًبم-مٔ م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى م[.ِّٗٔرقـممّٖٓ/مْاتنذ مصى
م[.ُِّْرقـممِِٕ/مٕ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مٕ
م[.ُِّْرقـممِِٕ/مٕ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مٖ
 [.َُْرقـممّّٔ/مُ]ات أًتمتم  م مم-مٗ
 [.ٕٖٕٔرقـممِٗٔ/مٔ]ات أًتمالذفممذًفمم-مَُ
م[.ِّٕرقـممٖٕ]:ًر  محسنً مات أًتمصنمم-مُُ
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ـيمًي ماتإ ٍ ً .مُكقًؿمحذكممً:ـنمصدكؽ. ذ نىًم ىً  ديكؽه,مكىري ماتذخًرمنمصى مِكقىًؿى

مٓت سمذلمذ س,مكَّذامقًؿماذفمتنًرمكزادنمتـم َّفمصًمبممد ث.مْكاتنسًئ ,ّكقًؿماذفمن  ف,

متىًدمنمحر كمحنلمالمذ س مٔذل,مكالىمحذرئلمنفمحفم خطَ مي ماألمً  فمي مذ ضمركا ً:ل.مكقًؿماذفي

مًذًلمذىٍ س. مٕكقًؿماذفمإًل فنمتىٍ سى

مٗكقًؿماذفمم رنمصدكؽماخ:مطمي ماآلخر.مٖكقًؿماتذلذ نمصدكؽ.

ًحم ىٍ ًن منف مَّىًذ رميىكى  لمًسٍنسىًفمنفم ىد ميىمىن ًمكى  لمصى م فى مكىليكى محمندنمكىرىحىٍ تمخمؼمذفمخى اٍتَّذرممكقىًؿى
ًم محي ـمنى مٌ مكى  متمالى ًف متى ـمخى ًد ثميى:َّمـمًذَّىالى ًربمكقصماتمى منمى ـٍ د َّي محىٍمندممى محىذىً متىليمًسٍنسىًفم ىً يىأىًؿى

تـمحَّ:بمتىنليمإىٍ ئً.  ىأيكؿمي:رَّ:لمكى
مَُ

م ٍ فىرى نمتى ىم ليمرىحىلم ى ,مكقىًؿى ٍ ثو رى ممي كمٍذفى .كَّذذلماٍذًفمتي ىٍ نى ىمي مَّكنلمرىحىلمتىٍنرى ٍ ثو رى ٍنًركمٍذًفممي متى ٍذفى
ممُُ

قًؿماتذًمثنماتراكممصدكؽماخ:مطمي مآخرمتنر ,مكالم ي رؼممًؿمحذ مذَّرمذفمحذ مإ ذ ملؿمركلمتنلم
قذؿماالخ:الطمحـمذ د ,مكتَّفمخم ف م:يكذاميأدم:ًذ لمتذدماتكامدمذفمز ًدمي ماتركا  متندمنسمـمتفم ز دم

مَّنًمسذؽمذ ًنلمي مات:خر ج.-ذفمَّ سًف

مًؿماإلسنًدم أًت.ذًق مر 

م

م

                                           
م[.ُُٖٔرقـممّٗٔ/مّ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُ
م[.ِّٗ]ات مؿماتَّذ رمتم:رنذممصنمم-مِ
 [.ُّٕٗرقـممَِٗ/مّركا  ماتدكرممم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مّ
 [.ِٖٗرقـممُُٓ/مّ]: ذ بمات: ذ بمم-مْ
م[.ِٖٗرقـممُُٓ/مّ]: ذ بمات: ذ بمم-مٓ
م[.ُِٔرقـممُٔٓ/مّ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مٔ
م[.ِّٕرقـممٖٕ]:ًر  محسنً مات أًتمصنمم-مٕ
 [.ُّٗٗرقـممّْٕ/مُ]اتًَّإؼمم-مٖ
 [.ُُّٕرقـممُْٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٗ
م[.ْْٓٓرقـممُِٗ/مّ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماذنلمتذدماجمم-مَُ
 [.ُْْرقـمِِ/مِ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-مُُ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

م مًذٍَّري ًي ًل منيسىن َمذ:ىٍصًا رمات ىٍذب.م«مات يذىٍ ب»)س(مكى ماٍتَّيكيىً  مىَمنىٍرمم مًنفى متذىن م:ىن ـمتى منىً و ماسـي كىليكى
ماتإ    مطرىؼي مات ىذىذى مكىًل ى نمسينٍّ مًذًلمألن لمطرىؼمحٍرًضمات ىرىب,مًنفى ًق ؿى كى

م.ُ

 (ٓٛث رقم )الحدي

ٍ نىَ,ممم محىًذ مإىٍ ذى ىماٍتنى مٍذفي ,مكىتيٍ نىًفي مقيدىانى ىمٍذًفمحىٍت ىفى ن ديمٍذفي د  ىنىًمنيمى نممقًؿماإلنًـمحذكمداكدمرمنلماجنممى قىًالى
, كرو ًن ًد,متىٍفمنىٍنصي ماٍتمى ٍذًد متى مٍذفي ًر ري د  ىنىًم ى مى

,مِ محىًذ مكىاًئؿو تىٍف
مٍذفيممّ ذى ُّ ماتصُّ نمقىًؿى ممقىًؿى مرى يالن نمَّيٍنتي نىٍ ذىدو

ميىأيٍمتيم م يٍرنيمى ى, مٍذفي م ـي  ٍ مليذى متىلي ً: م يأىًؿي متىًإ رى مًنٍف مرى يالن ميى ى:ىٍ تي , ميى ىٍسمىٍنتي منىٍصرىاًن ًًّ مًسنٍّ ممحىٍترىاًذ ًًّ ملىنىًٍ  م ىً تىلين
ٍَّ:يكذىٍ فًم مكىاٍت يٍنرىةىمنى ج  ماٍتمى ٍدتي نٍّ مكى ى مىَماٍتً  ىًًدمكىاً  متى ًر صه نماٍ نىٍ  ينىًمممى مًت مًذ ىٍفمحىٍ نى ى ينىً؟,مقىًؿى ميىَّىٍ ؼى مى   تى

م محى:ىٍ تي ميىمىن ً منى نً, مًذً نىً ميى ىٍلمىٍمتي مات ىٍدًم مًنفى ماٍس:ىٍ سىرى منىً مماْلُعَذْيبَ كىاٍذذىٍح مٍذفي ٍ دي مكىزى ًذ  ى ى, مرى مٍذفي ٍمنىًفي تىًأ ىًن مسى
ًن  نً, م ى مًذً نىً محيًلؿُّ مكىحىنىً ًفى كمى مى  ممصي متى محيٍتًأ ى ً ميىَّى ىن نى ن مقىًؿى مذىً  ًرً , مًنٍف مًذ ىٍيأىلى ملىذىا ًرنمنىً مًتٍاخى ً ديلينى محىمى يىأىًؿى

محىٍترىاًذ ًّم مرى يالن ,مًسنٍّ مَّيٍنتي ٍجًنًن فى ماٍتني متىلينم ىًمحىًن رى ط ًًب,ميىأيٍمتي ماٍتخى مٍذفى متينىرى محى:ىٍ تي  َ: ممى ذىؿه نٍّ م ى ًمنىٍصرىاًن ًًّمكىاً 
مرى يالنم ميى ى:ىٍ تي مى   ٍَّ:يكذىٍ ًفمتى مكىاٍت يٍنرىةىمنى ج  ماٍتمى ٍدتي نٍّ مكى ى مىَماٍتً  ىًًدمكىاً  متى ًر صه ,مكىحىنىًممى محىٍسمىٍنتي مًنٍفمقىٍكًن ميىأىًؿى

مًذً نىًمنى نً»ًت نم نٍّ محىٍلمىٍمتى مات ىٍدًم,مكىاً  مًنفى ًماٍس:ىٍ سىرى مًت ن«اٍ نىٍ  ينىًمكىاٍذذىٍحمنى ٍنليمم,ميىأىًؿى ماتم ليمتى مرىً  ى تينىري
م ـىم» سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى مًتسين ً منىًذ ٍّؾى مْ«.ليًد تى

 تخريج الحديث:

,مٔكاذفمخز ن ,مٓحخر لماتنسًئ ,ممم ًن دمذلمذنمك .مٖكاتذ  أ ,مٕكاذفممـز ٍذدماٍتمى ًر رمٍذفمتى منفمطر ؽم ى

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًتلمَّم ـم أًت.

م
                                           

م[.ُٓٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
ملكمنمننصكرمذفماتن :نرمذفمتذدماجمذفمرذ   .م-مِ
 لكنمإأ ؽمذفمسمن ماألسدم.م-مّ
 [.ُٕٗٗرقـممُٖٓ/مِ]سنفمحذ مداكد,مَّ:ًبماتننًسؾ,مذًبمي ماإلقراف,مم-مْ
 [.ُِٕٗرقـممُْٔ/مٓ]سنفماتنسًئ ,ممَّ:ًبماتمج,مذًبماتأراف,مم-مٓ
مذ:مأ أل[.مَّٗٔرقـممّٔٓ/مْ]صم حماذفمخز ن مم-مٔ
مصنمم-مٕ م[.ّْٕرقـممَُْ]م  ماتكداعمالذفممـز
م[.ّٖٕٖرقـممٕٕٓ/مْ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-مٖ
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 لحديث:الحكم عمى ا

مّكاألتظن .مِكاألتذًن ,مُاسنًد مصم ح,مكَّذتؾمقًؿماتدارقطن ,

م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

ًي ًلنم مىٍ لًم»كى مذذيًًَّ محٍلًملمتى م ي ىذ بي مات رىبمَّىًنيكام يكصيكفمحلمى يـم«اتن ٍّتي مسف  ملىذىامًنٍفممى ثي ,م يٍإذلمحىٍفم َّكفى
إىًتى  مكا  ـٍ مىٍ ً  منٍإ كرانمًنٍفمنىذىاًلذ ـ.مذًتذيًًَّ مكاتن كحمتى مذىًتؾى َّىًفى اتن ٍ  مًي ماألٍم ًً ,مكى

مْ

 (ٔٛالحديث رقم )

,ممم ٍذدىافي د  ىنىًمتى ماتذخًرممرمنلماجنممى ماتم ًل,مٓقًؿماإلنًـ ٍذدي متى د  ىنىً ,مٔمى ٍ جو رى م ي ماٍذفي نىً حىٍخذىرى
ًن ممٕ محىٍخذىرى ن قىًؿى

ماتم ًلمٍذفًم متيذىٍ ًد ماتم ًلمٍذفي ٍذدي ٍنليمًذنىَّ  ى,مكىً ٍئنىًمًتنىٍإ ىدىلىًممتى ماتم ليمتى مرىً  ى يٍّ ىٍتماٍذنى همًت يٍ نىًفى نم:يكي حذ منيمىٍ َّى ى,مقىًؿى
مذىٍ نى ينىًم ًًتسه نٍّ متى ى ,مكىاً  ـٍ ٍن ي ماتم ليمتى مرىً  ى متىذ ًسو ,مكىاٍذفي متينىرى رىلىًماٍذفي ًدًلنىً,مم-كىمى ى مًستىَمحىمى مىٍستي نم ى حىٍكمقىًؿى

ٍنًذ م يم مًستىَم ى مىسى ميى ى ري ً ىماآلخى م ى مم-ـ  ًفماتذيَّىًً ميىًشف  نمحىالىم:ىٍن ىَمتى مًت ىٍنًركمٍذًفمتيٍ نىًفى متينىرى ٍذدياتم ًلمٍذفي متى يىأىًؿى
ن مقىًؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى مٖ«.ِإنَّ الَميَِّت َلُيَعذَُّب ِبُبَكاِء َأْىِمِو َعَمْيوِ »مرىسيكؿى

 خريج الحديث:ت

منريكتًنمذنمك .ممم ٍذًدماتم ًلمٍذًفمتينىرى ,متىٍفمتى ًًرمٍّ ًًرًثماألىٍنصى مممٗحخر لماتذخًرممنفمطر ؽمسىً  ًدمٍذًفماتمى

ممَُكحخر لمنسمـمنفمطر ؽماذفم ر جمذلمذمفظل.

                                           
م[.ُٔٔ/مِ]تمؿماتدارقطن مم-مُ
 [.ُٖٕٓرقـممٓٓ/مٔاألـمم-]صم حمحذ مداكدمم-مِ
 [.َّٗٔرقـممّٔٓ/مْ]صم حماذفمخز ن مم-مّ
م[.ُٓٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مْ
 ت نًف,متأذلمتذداف.ملكنمتذدماجمذفم-مٓ
 لكنمتذدماجمذفماتنذًرؾ.م-مٔ
 لكنمتذدماتنمؾمذفمتذدمات ز زمذفم ر ج.م-مٕ
نمم-مٖ م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى مقىٍكًؿماتن ًذ ٍّ مىٍ ػلًم»]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبمات نًئز,مذىًبي مًذذىٍ ًضمذيَّىًً محىٍلًمػًلمتى ماتنى ٍّتي ًسذىام«م ي ىذ بي

ماتن كٍم مًنٍفمسين ً:ًل,مَّىًفى  [.ُِٖٔرقـممٕٗ/مِحي
م[.َُّْرقـممْٖ/مِ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبمات نًئز,مذًبماتذًَّ متندماتنر ض,مم-مٗ
 [.ِٖٗرقـممُْٔ/مِ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبمات نًئز,مذًبماتن تم  ذبمذذًَّ محلملمتم ل,مم-مَُ
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ٍذًدماجًم ,متفمنىًًيا,متىٍفمتى ن دمٍذفمًذٍإر,متىٍفمتيذىٍ ًدماًجمٍذًفمتينىرى ممُمنريكتًنمذنمك .كنفمطر ؽممنيمى

ٍذًدماًجمنريكتًنمذنمك . ن د,متفمسىًًتـمتىٍفمتى ,متفمتينىرمٍذفمنيمى كنفمطر ؽماٍذفمكىٍلبو
مممِ

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًتلمَّم ـم أًتمسالمحفماذفم ر جمندتس.

مّذفم ر جماألنكممنكاللـماتنَّ م أ ميأ لميً ؿمكًَّفم دتس.معبد الممك بن عبد العزيز*

مْمارقطن مإرمات:دت سم:دت سماذفم ر جميشنلمقذ حمات:دت سمالم دتسماالمي نًمسن لمنفمن ركح.قًؿماتد

مات ًت  , ماتنر:ذ  مي  ماذفمم ر مام:نؿممٓكذَّر  ماتذ ف مكلـ مات ًن   مي  ماتذممذَّر  مات الئ  مذذتؾ نخًتفً
فمتـم صرمكامذًتسنًع. مٔات منً م:دت س ـ,مكا 

,مسالمحن ًمنن:ف  مي ممد  نًم:صر حماذفم ر جمذًتسنًعمنفمقًؿماتذًمثنمكنام: ن ماذفم ر جمذًت:دت س
مإ خلماذفمحذ منم َّ .

م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

مًي ًلنم (,م)س( منىٍ ذيكرم«اتكت ن يمًي ماإًلٍتذىاًرممؽٌّم»)تىًذرى نمتىذىٍر:يلمكحىٍتذىٍر:لميى يكى ف.م يأىًؿي ,ماإًلٍتذىارنماتًخ:ًى
متمط  ًـم مًق ؿى مٕمات ًذمم يٍط ـمًي ماتًخ:ًفنمًسٍتذىار.كنيٍ ذىر,م يـ 

 (ٕٛالحديث رقم )

 لم أعثر عمى تخريج لو.   

م

                                           
 [.ِٕٗرقـممّٖٔ/مِ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبمات نًئز,مذًبماتن تم  ذبمذذًَّ محلملمتم ل,مم-مُ
م[.َّٗرقـممِْٔ/مِ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبمات نًئز,مذًبماتن تم  ذبمذذًَّ محلملمتم ل,مم-مِ
م.تذدماتنمؾمذفمتذدمات ز زمذفم ر جم-مّ
ملكنمتذ دماجمذفمتنرمذفممفصمذفمتًصـمذفمتنرمذفماتخطًب.مم-مْ
م[.ّٖرقـممُْ]طذأًتماتندتس فمصنمم-مٓ
م[.ُُّ] ًنامات:مص ؿمصنمم-مٔ
 [.ُٔٗ/مّ ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رم]اتنم-مٕ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

م ًد ثي ًنٍنليماٍتمى منىٍ ذيكرانم»كى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى ماتم ًلمصى ًتدىمرىسيكؿي كي
حىٍممنىٍخ:يكنًمنىٍأطكعىماتسُّر ة.«منىٍسركرانممُ

مِم

 (ٖٛ) الحديث رقم

.مممم ماٍت ىدىًن ُّ محىذىًفى مٍذفي ـي َّى نىًماٍتمى .محىٍخذىرى ماٍتنىٍَّّ ُّ متىطىً و مٍذفي نىًم يكنيسي نىًمقًؿماإلنًـماذفمس دمرمنلماجنمحىٍخذىرى حىٍخذىرى
ًتًٍَّرنى يم

م ممّ مصى ًتدىماتن ًذ ُّ نمكي ٍذًدماٍتنيط ًمًبمقىًؿى متىٍفمحذ ًلماٍت ىذ ًًسمٍذًفمتى ذ ًسو منىٍخ:يكننًمتىًفماٍذًفمتى م ـى سى مىٍ ًلمكى َماتم ليمتى
. مالٍذًن ملىذىامإىٍ فه نمتى ىَّيكنىف  قىًؿى مًتٍندى ي.مكى ًظ ى ٍذدىماٍتنيط ًمًبمكىمى متى مذىًتؾى نمكىحىٍت ىبى كرنا.مقىًؿى نىٍسري

ْ 

 تخريج الحديث:

م.ك ن   ـمنفمطر ؽم كنسمذفمتطً مذلمذنمك مٕكحذكمن  ـ,مٔكاتذ  أ ,مٓحخر لماذفمتسًَّر,ممم

 دراسة رجال اإلسناد:

مٗ.ٖذفمت نًفمذفمرذ   مذفمز ًدمذفماتمًرثماتصدائ ميونس بن عطاء*

ممَُقًؿماذفممذًفنم ركممات  ًئبمالم  كزماالم: ًجمًذًلمًسذىاماٍنفىرد.

ممُُكقًؿمحذكمن  ـنمركلمتفممن دماتطك ؿماتنك كتًت.

مقًؿماتذًمثنم   ؼم دانمكركا :لملنًمت ستمتفممن دماتطك ؿ.

م
                                           

ننًمكردمن نًلًم نخ:كنًن .م-مُ متـم:ردملذ ماتَّمن مي ماألمًد ثمكا 
 [.ُٔٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مِ
متَّرن ماتأرإ ,محذكمتذدماجماتندن م,منكتَمتذدماجمذفمتذًس.م-مّ
م[.ِٖ/مُ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مْ
 [.ُُْ/مًَّّرم]:ًر  مدنإؽمالذفمتسم-مٓ
م[.ُُْ/مُ]دالئؿماتنذكةمتمذ  أ مم-مٔ
 [.ِٗرقـممُْٓ]دالئؿماتنذكةمألذ من  ـماألصذ ًن مصنمم-مٕ
دىائ نمذ ـماتصػًدمكيػ:حماتػداؿماتن نم:ػ ف,ملػذ ماتنسػذ مستػَمصػدا ,مكلػ مقذ مػ منػفماتػ نف.م]األنسػًبمتمسػن ًن مم-مٖ اتصُّ
م[.ِْٗٓرقـممِِٖ/مٖ
 [.ُُٕٖرقـممّّّ/مٔ]تسًفماتن زافمم-مٗ
 [.ُِْٓرقـممُُْ/مّ]اتن ركم فمالذفممذًفمم-مَُ
 [.ِٖٔرقـممُٔٔ]ات  فً مألذ من  ـمصنمم-مُُ
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مُحذكمت سَمكًَّفمنكتد مسن م نًن فمنًتمسن محرذامكخنس فمكنًئ .محكم بن أبان العدنيال*م

ك ألماٍذفمنىً  ف,
مممٓكَّذتؾماتذلذ .مْكات  م مكزادنمصًمبمسن ,مّكاتنسًئ ,مِ

ممٔكقًؿماذفمم رنمكمََّماذفمخمفكفم:ك  ألمتفنماذفمنن رمكاذفماتند ن مكحمندمذفممنذؿ.

نىًًَّ رمًي مًركىا ى:لمنفمًركىا ى ماٍذنلمًسٍذرىاًل ـمذفمكذَّر ماذفممذًفمي م أً:لمكقً قاماٍتنى ن نىًمكى ًمحىخطى مكىاً  ؿنمكىريذنى
ً  ؼ. ٍذرىاًل ـم ى اتمَّـمتىنليمكىاً 

مٕ

ٍرتى نمصًتح. قىًؿمحذكمزي كى
ممٖ

. مًي ًلمًت فه مًذًشٍسنىًدو مىٍ ًلمًسال  ذىايمتى م ي:ًى كقًؿمات أ م نمالى
مَُحكلًـ.كقًؿماذفمم رنمصدكؽمتًذدمكتلممٗ

ق تماألخطً مًي مًركىا ى ماٍذنلمًسٍذرىاًل ـمتنلمَّنًمذَّرماذفممذًفمآنفًن. ن نىًمكى مقًؿماتذًمثنماتراكمم أ مكىاً 

مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

ماسنًد م   ؼم دانمأل ؿم كنسمذفمتطً .

. ً:ًلمنىظىره مًي مًصم  ًد ثي قًؿماذفمَّ  رنمكىلىذىاماٍتمى
مُُ

ممُّكقًؿماتذلذ نمننَّر.ُِفمتذدماتذرنمكت سمسسنًدممد ثمات ذًسملذامذًتأًئـ.كقًؿماذ

                                           
م[.ُّْٖرقـممُْٕ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُ
 [.َُُ/مُركا  ماذفمنمرزمم-]:ًر  ماذفمن  فمم-ِ
 [.ُِِْرقـممٕٖ/مٕ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-ّ
 .[ُِّرقـممُِٔ]ات أًتمتم  م مصنمم-مْ
 [.ُُِٕرقـممّّْ/مُ]اتًَّإؼمم-مٓ
 [.ّٕٔرقـممِّْ/مِ]: ذ بمات: ذ بمم-مٔ
 [.ِٖٖٕرقـممُٖٓ/مٔ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٕ
م[.ِٔٓرقـممُُّ/مّ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٖ
م[.َُّرقـممِٓٓ/مُ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-مٗ
م[.ُّْٖرقـممُْٕ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مَُ
م[.َِٗ/مُذك  مالذفمَّ  رم]اتس رةماتنم-مُُ
م[.ُٓ/مُ]االس:  ًبمي من ري ماألصمًبمم-مُِ
م[.َُٓ/مُ]س رمحتالـماتنذال مم-ُّ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

ماٍذًفمصى  ًد ًد ثي ًنٍنليممى منىٍ ذيكر»من)س(مكى تىد:لمحنُّلمكىليكى حىن ليمكى
كرمُ مِم«م.نىٍسري

 (ٗٛالحديث رقم )

,ممم د  ىنىًمنيجىن ؿه قًؿماإلنًـمحمندمرمنلماجنممى
ن ًده,مىممّ ٍذًدماتر ٍمنىًفمٍذًفممْد  ىنىًممى ,متىٍفمتى ٍ دو مزى مٍذفي ًم ُّ نىًمتى حىٍخذىرى

حذ مذىَّىرىةى,متىٍفمحذ لًم
ًصفى ىمحذكٍ ًل,ممٓ ًًؿ,مكى مًصفى ىماتد    م ىٍكـو مذىاتى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماًجمصى مرىسيكؿي نمكىصىؼى قىًؿى

ًًؿم ىالىم ماتد    محذكا نم  ىٍنَّيثي منىٍف نًمقىًؿى مإىٍ  و ,محىقىؿُّ منىٍخ:يكفه كره منىٍسري ماٍذفه ً متى ينى م يكتىدي ً,م يـ  متى ينى م يكتىدي مسىنى نمالى ً  فى
منىم متىنىًملىذىامحىٍتكىرى ًتدى مكي نم يـ  محىن ليمقىًؿى مقىٍمذيلي ,ميىذىَّىرى يمًسال  ـي م ىنىً ٍ نىً ي,مكىالى متى ـي رُّ ي,م:ىنىً كرنامنىٍخ:يكننً,محىمكىحى ى مإىٍ  ومٍسري قىؿ 

ر  ي. نىٍف نًمكىحى ى
مٔ

 تخريج الحديث:

مات:رنذم,مم مكاتط ًتس ,مٖكاتذزار,مٕحخر ل م من ًك  , مذف متذداج مٗتف مكتذداجمم م ز د م)  ال : ـ
مكاتط ًتس (متفممنًدمذفمسمن مذلمذنمك .

متفم ز دمذفملًركف.ممُُكاذفمحذ مإ ذ ,ممَُكحخر لمحمند,

م

م

                                           
ننًمكردمن نًلًم منخ:كف مَّنًمسذؽمي ماتركا  .م-مُ  تـم:ردملذ ماتَّمن مي ماتركا ًتمات: مكقفتمتم ًمكا 
 [.ُٔٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مِ
 ؿماتأرإ .لكنمنجنؿمذفمسسنًت م-مّ
ملكنممنًدمذفمسمن .م-مْ
ػًًرًث,م-مٓ ماٍتمى نماٍسػنيليمنيفىٍ ػايمٍذػفي ٍنذىػؿو ممى ػديمٍذػفي محىٍمنى مقىػًؿى كحه ٍسػري نمنى ًق ؿى ػ ىنمملكماتصمًذ مات م ؿنمنيفىٍ اهمحىذيكمذىٍَّرىةىمكى ٍ  ىنى محىذيػكمخى قىػًؿى كى

نمحىذيكمذىٍَّرىم مسىٍ دو ن ديمٍذفي منيمى قىًؿى ,مكى كحو منىٍسري مًذ ىػًمنيفىٍ ايمٍذفي يٍّ ى :يػكي ماٍتذىٍصػرىةى,مكى م,مَّىن ػً يماتنذػ محىذىػًمذىٍَّػرىةىم,مسىػَّىفى كحو منىٍسري ةىماٍسنيليمنيفىٍ ايمٍذفي
.م]ن ري ماتصمًذ مألذ من  ـم ٍنًس فى نماٍ نى:ىٍ ًفمكىخى ًق ؿى م[.َِٖٔ/مٓسىنى ىمًسٍمدىل,مكى

 [.ََِِٓرقـممَُٓ/مّْ]نسندمحمندمم-مٔ
 [.ِِْٖرقـممٖٖ/مْذًبمنًم ً مي مذَّرماذفمص ًد,مم]سنفمات:رنذم,مَّ:ًبماتف:ف,م-مٕ
 [.ِّٖٔرقـممٔٗ/مٗ]نسندماتذزارم=ماتذمرماتزخًرمم-مٖ
م[.َٔٗرقـممُٓٗ/مِ]نسندمحذ مداكدماتط ًتس مم-مٗ
 [.َُِْٖرقـممَٔ/مّْ]نسندمحمندمم-َُ
م[.ُّْٖٕرقـممِْٗ/مٕ]نصنؼماذفمحذ مإ ذ مم-ُُ
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 دراسة رجال اإلسناد:

مُاتذصرممحذكمتذدماترمنفمنز ؿمنَّ منًتمسن مستمكنًئ: ف.مإسماعيل مؤمل بن*م

سمًؽمذفمرالك لنمِقًؿماذفمن  ف, قىًؿماذفمس د,مّكا   أ .مكى
م أ مَّ  رماتامط.مٓكاتدارقطن نمْ

ًمحىخطى . مًمذ ًفمي م أً:ل,مكقًؿنمريذنى كذَّر ماذفي
مٔ

قىًؿمحذكممً:ـنمصدكؽ,مإد دمًي ماتسن ,مَّ  رماتخط . كى
مٖفمقًنانمصًتحم خطئ.كقًؿماذمٕ

قىًؿمحذكمتيذى دماآل رمنمس تتمحذًمداكدمتفمنجنؿمذفمًسسنًت ؿ,مي ظنلمكريامنفمإ نلمسالمحنلم  ـمي م كى
ممٗاتإ  .

مَُكقًؿماتسً  نمصدكؽمَّ  رماتخط مكتلمحكلًـم طكؿمذَّرلً.

ديكؽمنىٍإ يكرمك ؽ. قىًؿماتذلذ نمصى كى
ممُِكقًؿمي ماتن زافنممًيظمتًتـم خطئ.مُُ

ٍرتى نمًي ممد  لمخط مَّ  ر.مُّم رنمصدكؽمس  ماتمفظ.مكقًؿماذف مُْكقًؿمحذكمزي

نمننَّرماتمد ث. ممُٓكقىًؿماتذيخًًرمُّ

                                           
م[.َِٕٗرقـممٓٓٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُ
 [.َُٕٗرقـمّْٕ/مٖات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـم]م-مِ
م[.ِٖٔرقـممُّٖ/مَُ]: ذ بمات: ذ بمم-مّ
 [.َُٓ/مٓ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مْ
م[.ِٖٔرقـممُّٖ/مَُ]: ذ بمات: ذ بمم-مٓ
 [.ُُٓٗٓرقـممُٕٖ/مٗ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٔ
 [.َُٕٗرقـممّْٕ/مٖ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٕ
م[.ِٖٔرقـممُّٖ/مَُ ذ بم]: ذ بمات:م-مٖ
 [.ُّٗٔرقـممُٖٕ/مِٗ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مٗ
م[.ِٖٔرقـممُّٖ/مَُ]: ذ بمات: ذ بمم-مَُ
 [.ْٕٓٔرقـممٖٗٔ/مِ]اتنان مي مات  فً مم-مُُ
م[.ْٖٗٗرقـممِِٖ/مْ]ن زافماالت:داؿمم-مُِ
م[.َِٕٗرقـممٓٓٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُّ
 [.ْٕٓٔرقـممٖٗٔ/مِ]اتنان مي مات  فً مم-مُْ
 [.ُّٗٔرقـممُٖٕ/مِٗ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مُٓ
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كقًؿم  أكبمذفمسف ًفنمإ  م م ؿمسن مسن تمسم نًفمذفممربم مسفمات نً مكًَّفمنإ خ:نًم كصكفم
متفممد  لم محفم أفكا يشنلم ركممذلماالمحفممد  لمالم إذلممد ثمحصمًذلمكقدم  بمتمَمحلؿمات مـ

مُاتننًَّ رمتفم أًتمإ كخلمكلذامحإدميمكمًَّنتماتننًَّ رمتفمات  فً من  ؿمتلمتذرا.

كقًؿمنمندمذفمنصرماتنركزمنماتنجنؿمسذامانفردمذمد ثمك بمحفم :كقؼمك  ذتمي لمألنلمًَّفمس  م
مِاتمفظمَّ  رماتامط.

م. أ م خطَ قًؿماتذًمثنماتراكمم

ماجمذفمزل رمذفممعمي بن زيد*م مم ًزممكلكمذفمتذد ماجمذفم دتًفمات: ن ماتذصرممحصمل تذد
مستَم دم د م   ؼمنًتمسن مسمدلمك ال  فمكنًئ م اتن ركؼمذ م مذفمز دمذفم دتًفم نسبمحذك 

مّكق ؿمقذم ً.

 ذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

مْؼمت  ؼمتم مذفمز د,مكَّذتؾمقًؿمإ  ب. سسنًد م  

مك: أذلماذفمَّ  رمذأكتلنمذؿمننَّرم دان.كقًؿمات:رنذمنممسفمغر ب.ممم

محىذًم ٍ رى مغى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى دنام ىٍرًك ًلمتىٍفمرىسيكًؿماتم ًلمصى محىمى ـي منىٍ مى مالى ًد ثي مقًؿماتذزارنمكىلىذىاماٍتمى  مذىٍَّرىةى,مكىالى
م د ثى منىٍ مىـيممى ٍسنىًًد,مكىالى ملىذىاماإٍلً ٍ رى متىليمًسٍسنىًدنامغى ـي مىنى ىمكىٍمدى ي.منىٍ مى مسى ن ًديمٍذفي ممى ًذًلمًسال 

مٓ

مىنى ى,ممٕكاذفمرالك ل,مٔكحخر لماذفمحذ مإ ذ , ٍفمحذ مسى ,متى ٍ رو ًمًؾمٍذًفمتينى ٍذًدماٍتنى ,متىٍفمتى نفمطر ؽمسيٍف ىًفى
مىنى ىمنكقكيًنمذسندمصم ح. ٍفمحيٍـّمسى متى

م

                                           
م[.ِٖٔرقـممُّٖ/مَُ]: ذ بمات: ذ بمم-مُ
م[.ِٖٔرقـممُّٖ/مَُ]: ذ بمات: ذ بمم-مِ
 [.ّْْٕرقـممَُْ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مّ
 [.ََِِٓرقـممَُٓ/مّْ]مًإ  منسندمحمندمم-مْ
 [.ِّٖٔرقـممٔٗ/مٗ]نسندماتذزارم=ماتذمرماتزخًرمم-مٓ
م[.ِّٖٕٓرقـممْٗٗ/مٕ]نصنؼماذفمحذ مإ ذ مم-مٔ
 [.ُٕٔٗرقـممُٖٕ/مْ]نسندمسسمًؽمذفمرالك لمم-مٕ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

ن ً م ًي مًصفىً ماٍت ى مت يف  مًي ماتاىدىاةماتكىاًمدىةمًستىَمًنًئىً متىٍذرىا مسف م»)س(مكى ؿى مات ىٍذرىا ن«ماتر  ي

ماالٍيً: ًًض. ًـمقىٍذؿى ماالٍتً:مى ًمًتمذٍَّرمًنفى ماتًذٍَّر.مكات يٍذرىةنمنى ؿه,مكىًل ى م نس  ًمرى ي ـٍ ًًر  يمات ً: متى ات ى
مُ

 (٘ٛالحديث رقم )

د  ىنًمنيمممم د  ىنًممس فم  ن ماذفمتم ,متفمزائدة,قًؿماإلنًـماتذزارمرمنلماجنممى ن دمذفم كاب,ممى تفممِمى
ٍنلي,مقًؿنمق ؿم ًمرسكؿماج,محنف  مستَمنسًئنًممْتفماٍذًفمًس ًر ف,مّلإًـ, ماجيمتى ٍ رىةىمرىً  ى تىٍفمحذ مليرى

ماتكامدمستَمنئ متذرا .  مٓي مات ن ؟ميأًؿنم حممكاتذممنفس مذ د مسفماتر ؿمت ف  مي مات ـك

 الحديث: تخريج

مذلمذنمك .ممم ًم ٍّ سىٍ فمٍذفمتى مٔحخر لماتطذران منفمطر ؽممي

 دراسة رجال اإلسناد:

ن دممُمَحمَّد بن َثَواب* ٍذدماتم ًلماتَّكي .مقًؿمنيمى ذفمسىً  دمذفممصفم,مك يأًؿنماٍذفمخ رماٍت ىذ ًرمم,محذكمتى
مسن مس: فمكنئ: ف.ا ذدماتم ًلماتم رن نمنًتمنس: ؿمنمـر مٕمٍذفمتى

مٗكقًؿماذفمحذ ممً:ـنمَّ:ذتمتنلمنامحذ مكلكمصدكؽ.مٖقًؿمات   ن نم أ .

مُُكاذفمم رنمصدكؽ,مكزادنم  فلمنسمن مذالمم  .مَُكقًؿماتذلذ ,

مقًؿماتذًمثنمصدكؽ.
                                           

 [.ُٔٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
ملكنمزائدةمذفمقدان مات أف ,محذكماتصمتماتَّكي .م-مِ
ملكنملإًـمذفممسًفماألزدم.م-مّ
 لكمنمندمذفمس ر ف.م-مْ
 [.ََُِٕرقـممُُّ/مُٕارم]نسندماتذزمم-مٓ
 [.ُٖٕرقـممُِٗ/مُ]اتن  ـماألكسطمم-مٔ
 [.َُٕٓرقـممَٔٓ/مِْ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مٕ
 [.ُُٕٖٓرقـممُْٕ/مَُ]ن ناماتزكائدمكننذاماتفكائدمم-مٖ
م[.ُُُِرقـممُِٖ/مٕ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٗ
 [.مْٕٗٓرقـممُُٔ/مِ]اتًَّإؼمم-َُ
 [ْٕٕٓرقـممُْٕات: ذ بمصنم]:أر بمم-ُُ
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مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

ن دمذفم ىكىابميصدكؽ.س مسنًد ممسف,مر ًتلم أًتمنًمتدامنيمى

ممُلذ ماتركا  مر ًؿماتصم حمغ رمنمندمذفم كاب,مكلكم أ .قًؿمات   ن نمر ًؿم

م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

ٍدريلًمًنٍفمإد ةمات ٍدب. متىذًني ًمحىٍمم ىٍدنىَمصى َى مكات ىٍذرىا م ىٍدن مااًلٍسً:ٍسأىًً نمح:ى نىًؾى ًد ثي ًنٍنليممى ]لػ[مكى
مِم

 (ٙٛالحديث رقم )

د مممم ,م نًمقًؿماإلنًـماتطذران مرمنلماجنممى ًت ُّ ماٍتً الى مرىإىًدمٍذًفمخي ىٍ ـو ,م نًمحىٍمنىديمٍذفي ماتر اًزمُّ مسىً  دو مٍذفي ًم ُّ  ىنىًمتى
, ًئ ُّ ماٍتنيالى ـه منيٍسًم م نً مخي ىٍ ـو مٍذفي تىنٍّ مسىً  دي

م َماجيممّ مصى محتراذ مًستىَماتن ًذ ٍّ ً ى نم ى ,مقىًؿى ًًتؾو محىنىًسمٍذًفمنى ٍف تى
ميىأىم م ـى سى مىٍ ًلمكى مكىحىٍنإىدى ينتى م ىٍصطىًذحي ًذ ُّ مصى م ىًئطُّمكىالى ًمتىنىًمذىً  ره نى مكى ماتم ًلمتىأىٍدمحى:ىٍ نىًؾى نم ىًمرىسيكؿى مًؿى

ِبيِّ َعِن الطِّْفلِ   َأَتْيَناَك َواْلَعْذرَاُء َتْدَمى ِلَباُنَيا ... َوَقْد ُشِغَمْت ُأمُّ الصَّ

مكىم مىٍ ًل متى م َماجي مصى ماتم ًل مرىسيكؿي ـى نميىأىً ميىأىًؿى  ًً مًستىَماتس نى م ىدىٍ ًل يىاى مرى م يـ  ماٍتًنٍنذىرى ً دى مصى  َ: ممى مًردىا ى ي رُّ م ى ي م ـى سى
م» منيًا  ًن ٍ  ًن ممْ...«.اٍسًأنىًمغى

 تخريج الحديث:

مٓحخر لماتطذران مي ماألمًد ثماتطكاؿمذنفسماتسندمذمفظل.ممم

م

م
                                           

 [.ُُٕٖٓرقـممُْٕ/مَُ]ن ناماتزكائدمكننذاماتفكائدمم-مُ
 [.ُٔٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مِ
اتنالئػػَنمذ ػػـماتنػػ ـ,ملػػذ ماتنسػػذ مستػػَماتنػػال مكاتنػػال ة,مكلػػكماتنػػرطماتٌػػذمم:سػػ:رمذػػلماتنػػرحةمسذامخر ػػت.م]األنسػػًبمم-مّ

 [.ََْٕرقـممَُٓ/مُِتمسن ًن م
 [.َُِٖرقـممٕٗٓ]اتدتً متمطذران مصنمم-مْ
 [.ِٖرقـممِّْ]األمًد ثماتطكاؿمتمطذران مصنمم-مٓ



465 
 

 دراسة رجال اإلسناد:

ماتمسفماترازممك  رؼمًذ ىًم  ؾذفمذإ رمذفمن رممعمي بن سعيد*م نز ؿمنصرممُافماتمًيظماتذًرعمحذك
مِكنمد  ًمكنًتمسن مسذامك:س  فمكنًئ: فمي مذمماتأ دة.

.مّقًؿمنسمن مذفمقًسـم أ متًتنًمذًتمد ث. مغىرىاًئبى ًًمبي ,مصى ٍ:ًأفه ًًيظه,مني كقًؿماتخم م نممى
مْ

ممٓتنمد  فماأل ال مك:َّمنكامي ل.كقًؿمس  دمذفم كنسنمًَّفممسفماتف ـم ف ـمك مفظمكًَّفمنفما

ممٔكقًؿماذفمم رمن أذًنمتمَمَّالـمس  دنمت ؿمَّالن ـمي لمنفم   مدخكتلمي محتنًؿماتسمطًف.

كقًؿممنزةماتس ن نمكس تتماتدارقطن متفمتم ؾماترازمميأًؿمت سمي ممد  لمَّذاؾمقدممدثمذ مًد ثم
مكَّذاممتـم :ًذامتم  ًم ـمقًؿنمي منفس مننلمكقدم:َّمـمي لمحصمًذنً ذنصرمكحإًرمذ د مكقًؿنملكمَّذا

مَّٕ نلمت سملكمذ أ .

مقًؿماتذًمثنمصدكؽ.

مٖ   ؼ.م,ات ذ ماتنالئ ماتذرادماألتكرمحذكمتذدماجماتَّكي ممسمم بن كيسان*م

مٗذفمرإدمذف:حماترا مات الت محذكمن نرماتَّكي منًتمسن م نًن فمكنًئ .مسعيد بن خثيم*م

س  دمذفمخ  ـم,ميأًؿنمإ  مَّكي مت سمذلمذ سم أ ,ميأًؿمر ؿنممقًؿماذفمات ن دنمس تتماذفمن  فمتف
مًمذ ًفمي م أً:ل.مُُكك ألمح  ًننمات  م ,مَُإ   .مقًؿنمكإ   م أ ,مكقدرمم أ . مُِكذَّر ماذفي

م
                                           

مًذًتفىًًرًس  ً .]س رمحتالـماتنذال م-مُ ًم ٍّ متالىنى يمات: ٍصًاٍ ًرمًي متى مًل ى ًم  ؾى مًي متى م[.ِٗٓرقـَٗ/ُُقًؿماتذلذ نماتَّىًؼي
م[.ُٕٓرقـممِِٓ/مِ]:ذَّرةماتمفًظمم-مِ
م[.ُٓٔرقـممُِّ/مْاتن زافم]تسًفمم-مّ
 [.ّْٕ/مُ]اإلرإًدمي من ري متمنً ماتمد ثمتمخم م مم-مْ
 [.ُِٓ/مُْ]:ًر  مدنإؽمالذفمتسًَّرمم-مٓ
م[.ُٓٔرقـممُِّ/مْ]تسًفماتن زافمم-مٔ
 [.ّْٖرقـممِْْ]سجاالتممنزةمتمدارقطن مصنمم-مٕ
 [.ُْٔٔرقـممَّٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٖ
 [.ِِٓٗرقـممِّٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٗ
م[.ُٕٔرقـممُِْ]سجاالتماذفمات ن دمصنمم-َُ
م[.ُْٓرقـممُّٖ]ات أًتمتم  م مصنمم-ُُ
 [.َُُٖرقـممّٗٓ/مٔ]ات أًتمالذفممذًفمم-ُِ
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ٍرتى , قىًؿمحذكمزي كى
مّكقًؿماذفمم رنمصدكؽمرن مذًت:إ امتلمحغًت ط.مِكاتن سىًئ نمت سمذلمذ س.مُ

ًنٍأدىم .كقًؿماذفمتدمنمكى منىٍمفيكظو ًم ىٍرًك ًلمغىٍ ري منى اري
مْ

ممٕكقًؿماألزدمنمننَّرماتمد ث.مٔ.ٓكقًؿمحذكممً:ـنمالمحتريل

مقًؿماتذًمثنماتراكممصدكؽم خطَ .

مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

ماسنًد م   ؼمأل ؿمنسمـمذفمَّ سًف.

م

م

م

م

م

م

م

م

                                           
م[.ٕٔرقـممُٕ/مْ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُ
 [.ِِِٔرقـممُْْ/مَُ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مِ
 [.ِِٓٗرقـممِّٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مّ
 [.ّٖٔرقـممَْٕ/مْ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مْ
قًؿمذإًرمن ركؼنملذ مات ذًرةمكردتميػ منسػخ مكامػدةمنػفماتنخطكطػًتماتن :نػدةميػ مات:مأ ػؽ,مكقػدمنأػؿمحذػكممػً:ـمم-مٓ

رقػـممُْْ/مَُنفسلمتفمسسمًؽمذفمننصكرمحفماذفمنىً  فمك أل,مي: نؿمذتؾ!م]مًإ  م: ػذ بماتَّنػًؿميػ محسػنً ماتر ػًؿم
ِِِٔ.] 

م[.ٕٔرقـممُٕ/مْ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٔ
 [.ِّرقـممِّ/مْ]: ذ بمات: ذ بمم-مٕ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

ًًذروم م ى ًد ثي ممى ًنٍنلي مكًت ىًًذ ف م»منكى مكتم ىذىارىل متىؾى ً منى مَّصمًرىلم« متىذىاًرل, مىَ متى مك ي نا , منيالىتىذى: ف  حىٍم
مُمكصمًًرم.

 (ٚٛالحديث رقم )

ـي,ممم مآدى د  ىنىً قًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممى
د  ىنىًمإيٍ ذى ي,مِ ,مّمى ًًربه منيمى د  ىنىً مى

ممْ مٍذفى ًًذرى م ى نمسىًنٍ تي قىًؿى
ٍذًدماتم لًم نممتى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى مًت مرىسيكؿي ,ميىأىًؿى ك ٍ تي نم:ىزى ً,م ىأيكؿي ماتم ليمتىٍن ينى ؟»رىً  ى ك ٍ تى ًم:ىزى «منى

م ن ميىأىًؿى م ى ٍّذنً, ك ٍ تي م:ىزى ن مَما َلَك َوِلْمَعَذاَرى َوِلَعاِبَيا»يىأيٍمتي ميىأىم« , مًد نىًرو مٍذًف مًت ىٍنًرك مذىًتؾى كنميىذىَّىٍرتي متىٍنره ًؿى
م ن م ـى سى مكى مىٍ ًل متى ماجي م َ مصى ماتم ًل مرىسيكؿي مًت  مقىًؿى ن م ىأيكؿي ماتم ًل ٍذًد متى مٍذفى ًًذرى م ى م:يالىًتذي ىًم»سىًنٍ تي ًًر ى ن م ى لىال 

:يالىًتذيؾىم مٓ«.كى

 تخريج الحديث:

مٔحخر لمنسمـمنفمطر ؽمإيٍ ذى مذلمذنمك .ممم

 دراسة رجال اإلسناد:

م.ر ًتلمَّم ـم أًت

م

م

م

م

م

                                           
 [.ُٔٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 لكنمآدـمذفمحذَمس ًس.م-مِ
 لكنمإ ذ مذفماتم ًج.م-مّ
 لكنمنمًربمذفمد ًرماتسدكس .م-مْ
 [.ََٖٓرقـممٓ/مٕات  ذًت,م]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتنًَّح,مذًبم:زك جمم-مٓ
م[.ُٕٓرقـممَُٕٖ/مِ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتر ًعمذًبماس:مذًبمنًَّحماتذَّر,مم-مٔ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

ًي ًلم مات ٍنرمًس:ٍّ فمسىنى »كى ٍفمذىمىغىمًنفى ماجيمنى م يٍذؽمي لمنك  ًمتالٍتً:ذىارمم ثمحن ملمطكؿم«متىأىٍدمحىٍتذىرى ـٍ حىٍممتى
مات يٍذر. َماتاىً ى مًنفى ؿمًسذىامذىمىغمحٍقصى ماتر  ي نمحىٍتذىرى م ىٍ :ىًذر.م يأىًؿي ـٍ تى لذ ماتنيد ةمكى

ُ 

 (ٛٛالحديث رقم )

,متىٍفمنىٍ ًفمٍذًفمممم ًم ٍّ متى مٍذفي د  ىنىًمتينىري ,ممى منيطى  رو مٍذفي ماتس الىـً ٍذدي د  ىًن متى قًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممى
م َم مصى ًفماتن ًذ ٍّ ٍ رىةى,متى ,متىٍفمحذ مليرى ٍأذيًرمٍّ ماتنى ,متىٍفمسىً  ًدمٍذًفمحذ مسىً  دو ماتًافىًًرمٍّ ن دو نمنيمى مقىًؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى اجيمتى

َر َأَجَمُو، َحتَّى َبمََّغُو ِستِّيَن َسَنةً » مِ«.َأْعَذَر المَُّو ِإَلى اْمِرٍئ َأخَّ

 تخريج الحديث:

م:فردمذلماتذخًرممدكفمنسمـ.ممم

 دراسة رجال اإلسناد:

 ّ ف.ذفممسًـماألزدممحذكمظفرماتذصرممنًتمسن محرذامكتإر فمكنًئ:معبد السالم بن مطير*

مٖكاذفمم رنمصدكؽ.مٕكقًؿمحذكممً:ـ,مٔكذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل.مٓكاتذلذ ,مْك ألماتدارقطن ,

مقًؿماتذًمثنماتراكممصدكؽمَّنًمقًؿماذفمم ر.

مَُكذَّر ماذفمم رمي ماتطذأ ماتراذ  .مٗذفمتطً م أ مكًَّفم دتسمإد دان.معمر بن عمي*م

م

                                           
 [.ُٔٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
م[.ُْٗٔرقـممٖٗ/ٖ]صم حماتذخًرممم-مِ
 [.َْٕٓرقـممّٓٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مّ
 [.ِّّرقـممْٖ]سجاالتماتذرقًن متمدارقطن مصنمم-مْ
 [.ّّّٕرقـممّٓٔ/مُ]اتًَّإؼمم-مٓ
م[.ُِّْٕرقـممِْٖ/مٖ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٔ
 [.ْٖ/مٔ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٕ
م[.َْٕٓرقـممّٓٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٖ
م[.ِْٓٗرقـممُْٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٗ
 [.ُِّرقـممَٓ]طذأًتماتندتس فمصنمم-مَُ
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ننًم:ًذ لمن نرمذفمراإدمتندمحمند.قًؿماتذًمثنمتـمح دمت نرم:صر مًنمذًتسنًعمتفمن  ممُفمكا 

ممِذفمن فمذفمحذ من م ماتافًرممنأذكؿمنفماتسًدس .ممعن بن محمد*م
مًمذ ًفمًي م أً:ل.مْكاذفمحذ ممً:ـ,مّذَّر ماتذخًرم, مٓكتـم ذَّركامي لم رمًنمكالم: د الن,مكذَّر ماذفي

م*نذرراتمسخراجماتذخًرممتلن
ذىمقًؿماتذخًرممذ دمركا  ماتمد ثنم .مم-ن ف- ىليم:ًى ٍأذيًرمٍّ ًفماتنى ًًزـ,مكىاٍذفمتىٍ الىف,متى حذكممى

مٔ
مكَّاللنًم أ .مٖكنمندمذفمت الفمتندمحمند,مٕسمن مذفمد نًر,مقًؿماتذًمثنم:ًذ لنمحذكممًـز

ٍأذيًرممسعيد بن أبي سعيد كيسان*م اتنى
ممَُحذكمس دماتندن م أ م:ا رمقذؿمنك:لمذ رذامسن ف.مٗ

مُُألنلمتـم ركمتنلم أ مي:رةماخ:الطلمَّنًمقًؿماتذلذ .قًؿماتذًمثنمالم  رم:ا ر م

م*ذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

م

م

م

م

م

                                           
 .[ُّٕٕرقـممُّٗ/مُّ]نسندمحمندمم-مُ
م[.ِِٖٔرقـممِْٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مِ
 [.ُٗٗٔرقـممَّٗ/مٕ]ات:ًر  ماتَّذ رمتمذخًرممم-مّ
 [.ُِٖٔرقـممِٕٕ/مٖ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مْ
م[.ُُُُِرقـممَْٗ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٓ
م[.ُْٗٔرقـممٖٗ/ٖ]صم حماتذخًرممم-مٔ
 [.ّْٗٗرقـممَِّ/مُٓ]نسندمحمندمم-مٕ
 [.ِِٖٔرقـممُْ/مُْحمندم]نسندمم-مٖ
ٍأذيًرمنمذف:حماتن ـمكسَّكفماتأًؼمك ػـماتذػً ماتن  نػ مذنأطػ مكيػ مآخرلػًمرا من نمػ ,ملػذ ماتنسػذ ممستػَمنأذػرةمَّػًفمم-مٗ اتنى

م[.ََّٗرقـممّٖٓ/مُِ سَّفمذًتأربمنن ً.م]األنسًبمتمسن ًن م
 [.ُِِّرقـممِّٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-َُ
 .[ُِِ/مُ]ات ذرمي مخذرمنفمغذرمم-ُُ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

ًد ثنم ًنٍنليماٍتمى مًنٍفمحٍنفيس ـ»]لػ[مكى محٍنَّىفم«متفم  مؾماتٌنًسمم:َم  ذركا مًنٍفمنىٍفسلمًسذىا ميالفه نمحىٍتذىرى  يأىًؿي
م ىٍ مًم ٍفم ي ىذٍّذي ـمتيٍذر.ًنٍن ىً,م ىٍ ن محن  ـمالى مًتنى مذينيكذ ـمكتي يكذ ـمي س:ىك ذيكفمات يأيكذ مكى ىَّيكفي م:ىٍَّ يرى  َ: مَُّيكفممى

 (ٜٛالحديث رقم )

محذ مممم ٍف متى منير ةى, مٍذًف ٍنًرك متى متىٍف مإيٍ ذى ي, د  ىنىً ممى , ٍ فىرو م ى مٍذفي ن دي منيمى د  ىنىً ممى ماجن مرمنل محمند ماإلنًـ قًؿ
مات ماٍتذىٍخ:ىًرمٍّ م  ن مقىًؿى محىن لي م ـى سى مكى مىٍ ًل متى م َماجي ماًجمصى مرىسيكًؿ مًنٍف مسىًن ىلي ًن منىٍف محىٍخذىرى ن مقىًؿى , َلْن َيْيِمَك ط ًًئ ٍّ

مِ .النَّاُس َحتَّى ُيْعِذُروا ِمْن َأْنُفِسِيمْ 

 تخريج الحديث:

م .َّم ـمنفمطر ؽمإ ذ مذلمذنمكممٓكاتإ ًب,مْكاذفمات  د,مّحخر لمحذكمداكد,ممم

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًتلمَّم ـم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

مٕكإ  ب.ٔسسنًد مصم ح,مغ رمحفماتصمًذ منذ ـمكالم  ر,مكَّذتؾمقًؿماألتذًن ,

م

م

م

م

                                           
 [.ُٕٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
م[.َِِٔٓرقـممُِٖ/مّٕ[مكم]نسندمحمندمُِٖٖٗرقـممِِِ/مَّ]نسندمحمندمم-مِ
 [.ّْْٕرقـممُِٓ/مْ]سنفمحذ مداكد,مَّ:ًبماتنالمـ,مذًبماألنرمكاتن  ,مم-مّ
 [.ُِٖرقـممّٔ]نسندماذفمات  دمصنمم-مْ
م[.ٖٖٔرقـممِٔ/مِ]نسندماتإ ًبماتأ ًت مم-مٓ
م[.ُِّٓرقـممِٖٗ/مِ]صم حمات ًناماتصا رمكز ًد:لمم-مٔ
 [.ُِٖٖٗرقـممِِِ/مَّ]مًإ  منسندمحمندمم-مٕ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمم

م ًد ثي ًنٍنليماٍتمى ٍنليمًنٍفمتىًًئإى ىمَّىم»)لػ(مكى ماتم ليمتى مرىً  ى محىذىًمذىٍَّرو محىن ليماس:ىٍ ذىرى ,ميىأىًؿى مىٍ  ىًمًي مإىٍ  و متى متى:ىبى ًفى
نمَّيٍفمتىًذ ًرممنٍن ًمًسفمحٌدذ:ي ً .«مأًلذ مذىٍَّرو مذ يٍذًرلمًي مذىًتؾى ـٍ حىٍممقي

مُم

 (ٜٓالحديث رقم )

,ممم نىًمنىٍ نىرو ز اًؽمرمنلماجنمحىٍخذىرى ماتر  ٍذدي قًؿماإلنًـمتى
ٍفم ىٍم ىَمٍذًفمسىً  ًدمٍذًفممِ ,متى متىًفماتزٍُّلًرمٍّ اٍت ىًًصنمحىف 

م م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى محىٍفم ىنىًتى ىًماْسَتْعَذَر َأَبا َبْكٍر ِمْن َعاِئَشةَ اتن ًذ  مصى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتن ًذ ُّمصى م ىٍخشى ـٍ تى ,مكى
دٍم مًي مصى ـى مًذ ىًدً ميىمىطى يىاىمحذكمذىٍَّرو نميىرى مًذًت ًذممنىًتى ىً,مقىًؿى م َماجيمحذكمذىٍَّرو مصى ماتن ًذ ُّ مًنٍفمذىًتؾى دى ًرمتىًًئإى ى,ميىكى ى

ن مأًلذ مذىٍَّرو قىًؿى ,مكى م ـى سى مىٍ ًلمكى ملىًذ ًم»متى مًنٍن ىًمذىٍ دىميىٍ مىً:ؾى ًمحىنىًمًذنيٍس:ىٍ ًذًرؾى مّ«.نى

 تخريج الحديث:

 َّاللنًمنفمطر ؽمتذداترزاؽمذلمذنمك .مممٓكاذفممذًف,مْحخر لمحمند,   

 اإلسناد:دراسة رجال 

مر ًتلمَّم ـم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

ماذفممذًف, متند ماٍت ىًًصمذسنًعماتمد ثمنفمتًئإ  مٍذًف مسىً  ًد مكقدمصرحم ىٍم ىَمٍذًف مٔسسنًد مصم ح,
مٖكإ  ب.مٕكَّذتؾمصمملماألتذًن ,

م

م

                                           
 [.ُٕٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
ملكنمن نرمذفمراإد.م-مِ
م[.َِِّٗرقـممُّْ/مُُ] ًنامن نرمذفمراإدمم-مّ
م[.ُِٗٔرقـممٖٗٔ/مِ]ي ًئؿماتصمًذ مألمندمذفممنذؿمم-مْ
م[.ُْٖٓرقـممُْٗ/مٗ]صم حماذفممذًفمم-مٓ
 [.ُْٖٓرقـممُْٗ/مٗ]صم حماذفممذًفمم-مٔ
م[.ََِٗرقـممّْٗ/مٔ]سمسم ماألمًد ثماتصم م مكإ  منفميأ  ًمكيكائدلًمم-مٕ
م[.ُْٖٓرقـممُْٗ/مٗ]مًإ  مصم حماذفممذًفمم-مٖ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

ٍيًؾم ماإٍلً ًد ثي ًنٍنليممى ماتم ًلمصىم»]لػ[مكى مرسكؿي مكليكميًس:ىٍ ذىرى محذ ,ميىأىًؿى مٍذًف ٍذدماتم ًل مًنٍفمتى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى
مسىٍ دهنمحىنىًمحىٍتًذريؾمًنٍنليم َّىذىا؟ميىأىًؿى ٍنليمَّىذىامكى ؿمقىٍدمذىمىان متى مىَماتًنٍنذرنمنىٍفم ىٍ ًذرين مًنٍفمر ي م«متى حىٍممنىفم ىأـك

ًن  لميىالىم مىَمسيكً مصى م ىميكنين .ذ يٍذًرممًسٍفمَّىًيىٍ :يلمتى
مُ

 م(ٜٔالحديث رقم )

ٍ ًس ُّمممم د  ىنىًماأليكى قًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممى
,متىٍفممِ مسىٍ دو مٍذفي ـي د  ىنىًمًسٍذرىاًل  ٍذًدماتم ًل,ممى متى ٍذديمات ىًز ًزمٍذفي تى

, ًًتحو د  ىًن متيٍركىةي,مّصى ,ممى ًفماٍذًفمًإ ىًبو تى
ماتنيسى ًٍّب,مْ كىاٍذفي

ٍمأىنى يممٓ ,مكىتيذىٍ دياتم ًل,مكىتى ق ًصو مكى ٍذفي
تىٍفمتىًًئإى ىممٔ
مىٍ لًم م َماجيمتى ماتم ًلمصى دىتىًمرىسيكؿي ًمقىًتيكا,مقىًتىٍتنمكى ماإًلٍيًؾمنى متى ىًمحىٍلؿي مقىًؿى ٍن ىً,مًم فى ماتم ليمتى ًم  ممرىً  ى متى م ـى سى كى

نٍما ماتم ليمتى مرىً  ى ٍ دو مزى مٍذفى ,مكىحيسىًنى ى محذ مطىًًتبو مًي مٍذفى ً م ىٍس:ىًإ ريلينى ,م ىٍس ىتي ينىًمكىليكى ماتكىٍم ي ماٍس:ىٍمذىثى ,مًم فى ـٍ  ي
م يم ـٍ نمتى ميىأىًؿى ًم ٌّ مًنٍفمذىرىا ىًةمحىٍلًمًل,مكىحىن ًمتى مًذًت ًذمم ىٍ مىـي ,مكىاتنٍّسىً يمًيرىاًؽمحىٍلًمًل,ميى ىن ًمحيسىًنى ينميى ىإىًرى مىٍ ؾى  ى ًٍّؽماتم ليمتى

نمًسكىالىًمَّىً  رهم .ميىأىًؿى ًًر ى ىم:ىٍصديٍقؾى ًؿمات ى سى م ىًر ذيًؾ؟»,مكى مًنٍفم«لىٍؿمرىحىٍ ًتمًنٍفمإىٍ  و محىٍنرنامحىٍَّ ىرى ,مقىًتىٍتنمنىًمرىحىٍ تي
مىَماتًننٍم متى ـى ميى:ىٍ َّيميلي,ميىأىً ـيمتىٍفمتىً  ًفمحىٍلًم ىً,ميى:ىٍ ً: ماتد اً في ,م:ىنىً ًد  ى يماتسٍّفٍّ ًًر ى هممى نممذىرًمحىن  ىًم ى َيا َمْعَشَر »يىأىًؿى

ٍ رنامالُمْسِمِميَن، َمْن َيْعِذُرِني ِمْن َرُجٍل َبَمَغِني مخى مىَمحىٍلًم مًسال  متى ًمٍنتي مذىرىا ىةىم«محىذىا يمًي محىٍلًم ,مكىاتم ًلمنىًمتى يىذىَّىرى
ًًئإى ى. مٕتى

 تخريج الحديث:

مٗحمتفماذفمإ ًبمذلمذنمك .كنفمطر ؽمييمى ٍممٖحخر لماتذخًرممذنفسماتسندماتسًذؽمذنمك ,ممم

م

                                           
 [.ُٕٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
ٍ ًس نمذ ـماألتؼمكمم-مِ ي:حماتكاكمكسَّكفمات ً ,ملذ ماتنسذ ماتَمحك سمكلكماسـمر ؿ,مكلػكمحك ػسمذػفمسػ دمذػفمحذػَماأليكى

 [.ِٕٗرقـممّّٗ/مُسرحمات ًنرم.م]األنسًبمتمسن ًن م
 لكنمصًتحمذفمَّ سًفماتندن .م-مّ
ملكنمتركةمذفماتزذ ر.م-مْ
ملكنمس  دمذفماتنس ب.م-مٓ
مت .ملكنمتذ دماجمذفمتذدماجمذفمت:ذ مذفمنس كدمات ذم-مٔ
{,مم-مٕ ـٍ مإيكرىلمذىٍ نى ي ـٍ  [.ّٕٗٔرقـممُُّ/مٗ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماالت:صًـ,مذىًبمقىٍكًؿماتم ًلم:ى ىًتىَنم}كىحىٍنريلي
 [.ُُْْرقـممُُٔ/مٓ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتناًزم,مذًبممد ثماإليؾ,مم-مٖ
 [.ُِٔٔرقـمُّٕ/مّ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتإ ًدات,مذًبم: د ؿماتنسً مذ   فمذ  ًن,مم-مٗ
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منفمطر ؽم كنسمتفماذفمإ ًبمذلمذنمك .ممِكنسمـ,مُكحخر لماتذخًرم,

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًتلمَّم ـم أًت.

م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

ٍنليم ماتم ليمتى محذ ماتد ٍردا مرىً  ى ًد ثي ًنٍنليممى م َماتم ليممنىٍفم ىٍ ًذرين مًنٍفمني ًًك  ؟محىنىًمحيٍخذر متىفٍم»منكى رىسيكًؿماتم ًلمصى
م يٍخًذريًن متىٍفمرىٍحً لًم مكىليكى م ـى سى مىٍ ًلمكى مّ«.تى

 (ٕٜالحديث رقم )

,مذىًعىمممم محذ مسيٍف ىًفى مني ىًًك ى ىمٍذفى ؛محىف  ,متىٍفمتىطىًً مٍذًفم ىسىًرو ـى ٍ ًدمٍذًفمحىٍسمى قًؿماإلنًـمنًتؾمرمنلماجنمتٍفمزى
,محىكٍم ماًجمصمَماجمتم لمكسمـ,ممًسأىً ى نمًنٍفمذىلىبو مرىسيكؿى محذكماتد ٍردىاً نمسىًنٍ تي ٍزًن ىً.ميىأىًؿى مًنٍفمكى مًذ ىٍَّ ىرى كىًرؽو

. م ىٍن ىَمتىٍفمًنٍ ًؿملذىامًسال مًنٍ النمًذًنٍ ؿو

م محذكماتد ٍردىاً ن ميىأىًؿى مذىٍ سًن. ملذىا محىرىلمًذًنٍ ًؿ ً متىليمني ىًًك ى ينمنى محيٍخًذري يمتىٍفمِمْن ُمَعاِوَيةَ  َمْن َيْعِذُرِنييىأىًؿى محىنىً ؟.
مًذ ىً. محىٍنتى مًذ ىٍرضو رىسيكًؿماًجمصمَماجمتم لمكسمـ.مكى يٍخًذريًن متىٍفمرىٍحً ًل.مالىمحيسىًًَّنيؾى

ممْ

 تخريج الحديث:

مكَّم ـمنفمطر ؽمنًتؾمذلمنخ:صران.مٕكحمند,مٔكاتَّذرل,مٓحخر لماتنسًئ مي ماتن :ذَ,

م

                                           
ٍ ػػرنا{,مم-مُ مخى ـٍ ,مًذ ىٍنفيًسػػً  مكىاتنيٍجًننىػػًتي ماتنيٍجًننيػػكفى ػػًنٍ :ينيك يمظىػػف  م}تىػػٍكالىمًسٍذمسى رقػػـممَُُ/مٔ]صػػم حماتذخػػًرم,مَّ:ػػًبمات:فسػػ ر,مذىػػًبي

م[.َْٕٓ
م[.َِٕٕرقـممُِِٗ/مْ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبمات:كذ ,مذًبمي ممد ثمااليؾمكقذكؿماجم:كذ ماتأًذؼ,مم-مِ
 [.ُٕٗ/مّتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رم]ام-مّ
م[.ُٔٓرقـممُٔٗ/مْ]نكط منًتؾمم-مْ
 [.ِْٕٓرقـممِٕٗ/مٕ]سنفماتنسًئ ,مَّ:ًبماتذ كع,مذًبمذ اماتذلبمذًتذلب,مم-مٓ
 [.َُِٔرقـممْٕ/مٔ]اتسنفماتَّذرلمتمنسًئ مم-ٔ
 [.ُِّٕٓرقـممَِٓ/مْٓ]نسندمحمندمم-مٕ



471 
 

َّم ـمنفمطر ؽمنًتؾممٓكن ري ماتسنف,مْكاتذ  أ مي ماتَّذرل,مّ,مكاتذاكم,ِذفمذط كامُكحخر لماتإًي  ,
مذلمذنمك .

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًتلمَّم ـم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

مٕكاتذلذ .مٔاسنًد مر ًتلم أًتمتَّنلمنرسؿ.مكَّذتؾمقًؿمات كلرم,

,متىٍفمحذ ماتد رٍم متىطىًً مٍذًفم ىسىًرو ًد ثي ًمالىم ىًصحُّ.كسئؿماتذخًرمنممى محىٍ  ن نمنيٍرسىؿه دىاً ,مقىًؿى
مٖ

ًمًنٍفمحذ ماتد ٍردىاً مكىمكم محىٍمفىظيمتىليمسىنىًتن مالى متىطىً ن ًد ًثمااًلٍنًأطىًعيمأًلىف  ملىذىاماٍتمى ماذفمتذدماتذرنمظىًًلري ًمقىًؿى نى
مًذًتإ ًـًم يٍّ ى م:يكي محىذىًماتد ٍردىا ى ممحىظينُّليمسىًناىمًنٍنليمإىٍ ئنًمأًلىف  مذىًتؾى يىً:ًلمذىَّىرى مًنٍفمًخالى مًتسىنى:ىٍ ًفمذىًأ ى:ًى يىً متيٍ نىًفى ًي مًخالى

ٍذًدماٍت ىًز ًز. متىٍفمسىً  ًدمٍذًفمتى ٍفمحذ منيٍسً رو ٍرتى ىمتى حذكمزي
مٗ

م

م

م

م

م

م

                                           
 [.ِِْ]نسندماتإًي  مصنمم-مُ
 [.ْٗرقـممِٕٓ/مُ ماتَّذرلمالذفمذط م]اإلذًنم-مِ
م[.ََِٔرقـممْٔ/مٖ]إرحماتسن متمذاكممم-مّ
 [.َُْْٗرقـممَْٔ/ٓ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-مْ
 [.َُُُْرقـممّٖ/مٖ]ن ري ماتسنفمكاآل ًرمم-مٓ
م[.ُّٕ]نسندماتنكط متم كلرممصنمم-مٔ
 [.ُٖٗ/مِ]ن  ـماتإ كخماتَّذ رمتمذلذ مم-مٕ

م[.ْٗ/مٖ]صم حماتذخًرممم-ٖ 
م[.ّّرقـممُٕ/مْ]ات:ن  دمتنًمي ماتنكط منفماتن ًن مكاألسًن دمم-مٗ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

نم ًد ًثماٍذًفمتينىرى ًي ممى ؿمًنن ًمت»كى ً  ىتماتنًئدىةميٍم  َّيؿماتر ي ٍفمإىذا,مكت يٍ ًذٍر,مًسذىامكي م ىٍريىام ىدى مكىاً  ٍندى ,مكىالى
م سىل م يٍخ ؿم ى مذىًتؾى اإًلٍتذىارنماتنيذىًتا يمًي ماألٍنًرنمحىٍممت يذًًتغمًي ماألٍَّؿ.«ميشف 

مُ

 (ٖٜالحديث رقم )

د م قًؿماإلنًـماذفمنً  مرمنلماجنممم نممى مقىًؿى ًن ُّ ماٍت ىٍسأىالى مىؼو مخى مٍذفي ن دي د  ىنىًمنيمى ماتم لًممى نمحىٍنذى ىنىًممِ ىنىًمتيذىٍ دي قىًؿى
ماأٍلىٍتمىَ, ٍذدي ماتم ًلممّتى مرىسيكؿي مقىًؿى ن مقىًؿى , متينىرى ماٍذًف متىًف ذىٍ ًر, ماتزُّ مٍذًف متيٍركىةى متىٍف , محذ مَّىً  رو م ىٍم ىَمٍذًف تىٍف

نم م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مرى يم»صى م ىأيكـي ًًئدىةي,ميىالى ً  ىًتماٍتنى ٍفمإىًذاى,مًسذىامكي م ىٍريىايم ىدى ي,مكىاً  ًًئدىةي,مكىالى م:يٍريىاىماٍتنى  َ: ,ممى ؿه
ميًم متىلي م ىَّيكفى محىٍف مكىتىسىَ م ىدى ي, ميى ىٍأًذضي ًم سىلي, م ى م يٍخً ؿي ؿى ماتر  ي ميىًشف  ٍت يٍ ًذٍر, مكى ماٍتأىٍكـي, م ىٍفريغى  َ: ممى ماتط  ىًـً  

ً ى هم  ٗ.«مى

 تخريج الحديث:

منفمطر ؽمتيذىٍ دماًجمٍذفمنيكسىَمذلمذنمك .مٔكاتذ  أ ,مٓحخر لمحذكمن  ـ,ممم

 دراسة رجال اإلسناد:

مٕ   ؼ.م,اتَّكي منكتَمذن مإ ذًفمعبد األعمى بن أعين*م

مٖحذكمنصرمات سأالن منًتمسن مس: فمكنًئ: ف.ممحمد بن خمف بن عمار*م

ممٗقىًؿمحذكمذىٍَّرمٍذفمحذ متًصـنمًَّفمنفمحلؿمات مـ,م أ .

مَُقًسـنمًَّفم أ .مكقًؿمنسمن مذف

                                           
 [.ُٖٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
ملكنمتذ دماجمذفمنكسَمذفمحذَماتنخ:ًر.م-مِ
 لكنمتذدماألتمَمذفمحت فماتَّكي .م-مّ
ًفمام-مْ متى ـى ماتن ٍ ً محىٍفم يأىً : َم يٍريىاى,م]سنفماذفمنً  ,مَّ:ًبماألط ن ,مذىًبي ,ممى  [.ِّٓٗرقـممَُٔٗ/مِتط  ىًـً
م[.ْٕ/مّ]مم  ماألكت ً مكطذأًتماألصف ً مم-مٓ
 [.ْٖٕٓرقـممْٔ/مٖ]إ بماإل نًفمم-مٔ
 [.ِّٕٗرقـممُّّ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٕ
 [.ٖٗٓٓرقـممْٕٕ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٖ
 [.ُّٗٓرقـممُِٔ/مِٓ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مٗ
 [.ُِٓرقـممُْٗ/مٗ: ذ بمات: ذ بم]م-مَُ
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مّكقًؿمح  ًننمالمذ سمذل.ِكقًؿماتنسًئ نمصًتح.مُكذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل.

مصدكؽ.مٔكاذفمم رنمٓكاتذلذ ,مْكقًؿمحذكممً:ـ,

م. أ قًؿماتذًمثنماتراكمم

م*ذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

ماتذكص رم مقًؿ مكَّذتؾ محت ف, مذف ماأٍلىٍتمىَ متذد مت  ؼ م   ؼ مذؿمٕ.اسنًد  ميأًؿن ماألتذًن  ك: أذل
مٖ   ؼم دا.

م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

م رن ماآٍلخى ًد ًث ماٍتمى محٍَّالنم»نٍ ؿ مآخرىلـ مَّىًفى مقىٍكـ منىاى محىَّؿ مسذىا مَّىًفى محىن لي م«. مليكى مسن نً ن ًق ؿى مكت ي ىذٍٍّرم»كى م« ًنفى
مىَ رمًي ماألٍَّؿمت ى:ىكي رمتى مٗاتذىًًق فمكٍت يًرمحىن ليم يذىًًتغي.مات: ٍ ًذ رنمات: ٍأًص ر.محىٍممت يأىصٍّ

 (ٜٗالحديث رقم )

ن دمتىفمحذ ل قًؿماإلنًـماذفمن  فمرمنلماجنممم ٍ فىرمذفمنيمى ًكٌممتىفم ى د نىًمتذدماتر ٍمنىفمذ ًعماٍت ىرى مى
مَُ

مآًخرلـمحَّال. سمـمًسذامحَّؿمنىاىماٍتأىٍكـمَّىًفى مىٍ ًلمكى مرىسيكؿماجمصمَماجمتى مَّىًفى قىًؿى
ُُ 

 
                                           

 [.ُُٖٔٓرقـممُْٔ/مٗ]ات أًتمالذفممذًفمم-مُ
 [.ُّٕرقـممٔٗ]نإ خ ماتنسًئ مصنمم-مِ
 [.ُِٓرقـممُْٗ/مٗ]: ذ بمات: ذ بمم-مّ
 [.ُّْٔرقـممِْٓ/مٕ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مْ
 [.َّْٖرقـممُٖٔ/مِ]اتًَّإؼمم-مٓ
 [.ٖٗٓٓرقـممْٕٕ]:أر بمات: ذ بمصنمم-ٔ
 [.ُُُّرقـممُْ/مْ]نصذًحماتز ً  مي مزكائدماذفمنً لمم-مٕ
 [.ِّٖرقـممُُْ/مُ]سمسم ماألمًد ثمات   ف مكاتنك كت مكح رلًماتس ئمي ماألن مم-مٖ
 [.ُٖٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٗ
مٌ مذفماٍتميسىٍ ف.م-مَُ ن دمذفمتى  لكنمنيمى
 [.َُِٓرقـممُْٗ/مّركا  ماتدكرممم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مُُ
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 خريج الحديث:ت

مَّاللنًمنفمطر ؽم م َمذفمن  فمذلمذمفظل.مِكاتذ  أ ,مُحخر لماتخط ب,ممم

 دراسة رجال اإلسناد:

معبد الرَّْحَمن بياع اْلَيَرِويّ *

مًذذىٍادىاد. مَّىًفى ًكٌمميىأىًؿى قًؿماتدكرمنمقمتمت م َنمنفمذ ًعماٍت ىرى
مّ

  رؼمإ ئًنمتفمات ركممسالمحنلمًَّفمذذاداد,مقًؿماألتذًن نمي م كابم م َملذامسإًرةمقك  مستَمحنلمالم
مْيالمت بمحفمخمتمَّ:بمات:را ـمنفم:ر ن:ل,مي كمسذفمن  كؿمالم  رؼ.

مقًؿماتذًمثنمتـمحت رمتلمتمَم:ر ن مي كمن  كؿ.

ٍن يـمَّيٍن ى:يليممَجْعَفر بن ُمَحمَّد*م مٌ مذفمحذ مطىًتبمرىً  ماجمتى مٌ مذفماٍتميسىٍ فمذفمتى مذفمتى

ٍذدات مسن .حذكمتى ًس:ٍّ فى ماذفم ىنىًفمكى ًنًئى مكىليكى نىًتمسن م ىنىًفمكىحىٍرذى  فمكى مكى ًًن فى منكتد مسن م ىنى َّىًفى م لمكى
ممٓ

ٍ نيكنًن.مٔقًؿماذفمنً  فنمً أى . كحذكممً:ـمكزادنمالم س ؿمتفممٖكك ألمح  ًننماتإًي  ,مٕكقًؿمح  ًننمً أى منى
ماذفمتدمنمنفم أًتمامَُكاتنسًئ .مٗن مل, مَّذكذً.مُُتن ًس.كقىًؿى مُِكقىًؿم ىٍم َماتأطًفنمنًمَّىًفى

مً أى مًسذامركلمتىنليمات ٍّأىًت. ٍ فىرم ٍس ىؿمتىنليمليكى من ؿم ى نليميىأىًؿى متيٍ نىًفمذفمحذ مإ ذى متى سيًئؿى كى
مُّ

                                           
 [.َّّْرقـممُِٓ/مُُ]:ًر  مذادادمم-مُ
 [.ُٕٖٗرقـممُْٔ/مُِ[ك]إ بماإل نًفمّٔٔٓرقـممُُٔ/مٖ]إ بماإل نًفمم-مِ
 [.َُِٓرقـممُْٗ/مّركا  ماتدكرممم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مّ
م[.ْٕٕٓرقـممْٕٓ/ُِ]سمسم ماألمًد ثمات   ف مكاتنك كت مكح رلًماتس ئمي ماألن م-مْ
 [.َّٕٗرقـممُُّ/مٔت أًتمالذفممذًفم]ام-مٓ
 [.َِٕرقـممْٖركا  ماتدارن مصنمم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مٔ
 [.َْْٖرقـممِٔٗ/مْركا  ماتدكرممم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مٕ
م[.ُٕٖٗرقـممْٕٖ/مِ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٖ
م[.ُٕٖٗرقـممْٕٖ/مِ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٗ
 [.ِّرقـممٕٓ أًتماتن:َّمـمي  ـمذنًمالم ك بمردلـمصنم]اتركاةماتم-َُ
م[.ّّْرقـممَّٔ/مِ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-ُُ
 [.ّّْرقـممّٕٓ/مِ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-ُِ
م[.ُٖٓرقـممْٓ]:ًر  محسنً مات أًتمصنمم-ُّ
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ممُكقًؿماتسً  مًَّفمصدكقًمن نكنًمسذاممدثمتنلمات أًتميمد  لمنس:أ ـ.

ديٍكؽه. ممّاذفمم رنمصدكؽميأ لمسنًـ.مكقًؿمِكقًؿماتذلذ نمً أى ه,مصى

كقًؿمحذكمزرت نمكسئؿمتفم  فرمذفمنمندمتفمحذ لمكس  ؿمذفمحذ مصًتحمتفمحذ لمكات ال متفمحذ لم
ممْح نًمحصح؟مقًؿنمالم أرفم  فرمستَملجال .

مٓقًؿماذفمحذ ممً:ـنم ر دم  فرمحريامنفملجال مي مَّؿمن نَ.

منفمغ ر نىًًَّ رمَّىً  رىةممكقًؿماذفممذًفنم ٍم:ىجمذركا :لمنىًمَّىًفى تىد متىنليمنى ًد ثمكى د متىنليمأًلىفمًي ممى ًركىا ى محىٍكالى
ًد ثماأٍلىٍ ذىًتم ًتؼممى م يخى مإىٍ   مًي  ىً متىٍ سى ًًد ثمنيٍس:ىًأ نى  ميىرىحىٍ تمحىمى نلي مات ٍّأىًتمتى منف ًد  ل ماٍت:ذرتممى قد كى

ًد   منفممى نليمحىٍإ ىً متىٍ سى تىد متى ًؿمحىفمكىرىحىٍ تمًي مًركىا ى مكى نفماٍتنمى ًد ثم د مكى منفممى ًد ثمحذ لمكىالى منفممى لمكىالى
 مزؽمًذًلمنىًم نتم دامغى ر .

 ممٔ

نمًي منفس مًنٍنليمإ  ميأمتم ميىأىًؿى ند ٍ فىرمٍذفمنيمى ماتند ن نمسئؿم ىٍم َمٍذفمسىً  دمتىفم ى مٍذفي ًم ُّ كقًؿمتى
مٕين ًتدمقًؿمن ًتدمحمبمات مننل.

نمالى.مكتَّن ًمركا  ممكقًؿمحذكمذىًٍَّرمٍذًفمت ًشن س تنً متىفمنًم :مدثمذلمنفماألمًد ثمحإ ئًمسن :لمقىًؿى
متىفمآذًئنً. ندمم:َممٖرك نًلً ٍ فىرمٍذفمنيمى مالم ركممتىفم ى محىنىسو مٍذفي ًًتؾي منى مَّىًفى كقًؿمنص بماتزذ رمن

مٗ  نلمستَمآخرمنفمحكتئؾماتري ً م ـم   ملمذ د .

مقًؿماتذًمثنم أ .

م أًت.*ذًق مر ًؿماإلسنًدم

م

                                           
 [.ُٔٓرقـممَُْ/مِ]: ذ بمات: ذ بمم-مُ
 [.ْٖٗرقـممّْٔ/مٔ]س رمحتالـماتنذال مم-مِ
 [.َٓٗرقـممُُْ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مّ
م[.ُٕٖٗرقـممْٕٖ/مِ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مْ
م[.ُٕٖٗرقـممْٕٖ/مِ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٓ
 [.َّٕٗرقـممُُّ/مٔ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٔ
 [.ّّْرقـممّٔٓ/مِ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مٕ
 [.ّّْرقـممّٔٓ/مِ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مٖ
 [.ّّْرقـممّٕٓ/مِ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مٗ
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 الحكم عمى الحديث:

ًكٌم,مكلكمنرسؿمح  ًن, ماسنًد م   ؼمت  ًت متذدماتر ٍمنىفمذ ًعماٍت ىرى

مقًؿمم مذفمتم مذفماتمس فمذفمتم متـم سنامنفماتنذ مصمَماجمتم لمكسمـ. م  فرمنمند ألفمحذً
مِكَّذتؾمقًؿماألتذًن .مُخم ف م:كي مسن م نًن متإرةمكنًئ .

. كقًؿماتذ  أ نمنيٍرسىؿه
.مّ مًركىا ىًً:لمتىٍفمحذ ًلمنىرىاًسٍ ؿي ًًتبي كقًؿماتذلذ نمكىغى

مْ

م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمم

م ًد ثي ًنٍنليماٍتمى ميَّين ًمني ىذٍّر»)لػ(مكى ًإبو م ى ً ىنىًمذطى ىًـو رمكنيًرممحن نًمنيٍ :ىً ديكف.«م ى مٓحىٍممنيأىصٍّ

 (ٜ٘الحديث رقم )

  لم أعثر عمى تخريج لو.   

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 [.ِِّّرقـممْْْ]اتطذأًتمتخم ف مذفمخ ًطمصنمم-مُ
 [.ْٕٕٓرقـممْٕٓ/ُِ]سمسم ماألمًد ثمات   ف مكاتنك كت مكح رلًماتس ئمي ماألن م-مِ
م[.ُٕٖٗرقـممُْٔ/مُِ]إ بماإل نًفمم-مّ
 [.ْٖٗرقـممّْٔ/مٔ]س رمحتالـماتنذال مم-مْ
 [.ُٖٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٓ
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ماذفماأل  رمرمنلماجنممقًؿم

نم مذىًن مًسٍسرىاًئ ؿى ًد ثي ًنٍنليممى مذًتنى ىًًص منى ىٍكلـم:ىٍ ًذ را»)لػمس(مكى ـٍ كام«َّىًنيكامًسذىامتيًنؿمًي ً  ,محىٍمنمنىٍ  ًنمقىص ري
م يذىًًتايكا. ـٍ تى ًي ًلمكى

مُ

 (ٜٙالحديث رقم )

ملىمممم د  ىنىًمنيكسىَمٍذفي ن ًطي,مقًؿماإلنًـماتطذران مرمنلماجنممى ماٍتمى ,م نًمحذكمًإ ىًبو مًلإىًـو مٍذفي مىؼي ,م نًمخى كفى ًري
محذ متيذىٍ دىةى, متىٍف , ماأٍلىٍيطىسى م ىٍ ًن  مسىًًتـو متىٍف منير ةى, مٍذًف ٍنًرك متى متىٍف ماٍتنيسى  ًب, مٍذًف  ً ماٍت ىالى ًف تى

ماٍذًفممِ ًف تى
م َما ماًجمصى مرىسيكؿي نمقىًؿى ٍنليمقىًؿى ماجيمتى مرىً  ى نمنىٍس يكدو م ـى سى مىٍ ًلمكى م»جيمتى ـٍ مقىٍذمىَّي منىٍفمَّىًفى َكاُنوا ِإَذا َعِمَل ًسف 

مىَماْلَعاِمُل ِمْنُيْم ِباْلَخِطيَئِة َنَياُه النَّاِىي تعذيرًا م ىرى يمتى ـٍ ذىلي,مَّى ىن ليمتى إىًرى كىاَّىمىليمكى ًتىسىليمكى ماٍتاىديم ى مًسذىامَّىًفى  َ: ,ممى
مًذًأٍلىٍنًس,ميىمىن م ًط ئى و مخى ـٍ مىَمًتسىًًفمنىًذ ًٍّ  متى متى ىنى يـٍ ,م يـ  مىَمذىٍ ضو متى ـٍ مذىٍ ً ً  مقيميكبى رىبى م ى مًنٍن يـٍ ًمرىحىلماجيمذىًتؾى

متى:ىٍ نيريف م مًذ ىًدً , ن دو منيمى مكىات ًذممنىٍفسي , م ىٍ :ىديكفى َّىًنيكا مكى ٍكا متىصى مًذنىً مذىًتؾى , ـى ٍر ى منى مكىًت سىَماٍذًف دى كؼًمدىاكي ,ممًذًٍتنىٍ ري
ن ليم تى:ىٍ طيري مكى , ماتظ ًًتـً مىَم ىدىًم متى ذيف  تى:ىٍ خي مكى ماٍتنيٍنَّىًر, متىًف ف  تى:ىٍن ىكي كى

ممّ مقيميكبى ماجي متى ىٍ ًرذىف  محىٍك محىٍطرنا, ؽٍّ مىَماٍتمى تى
ًمتى ىنى يـٍم مَّىنى ـٍ متى ىٍم ىنىن َّي ,م يـ  مىَمذىٍ ضو متى ـٍ مْ«.ذىٍ ً َّي

 تخريج الحديث:

مٓطر ؽمتنركمذفمنرةمذلمذنمك .محخر لمحذكم  مَمنفممم

 دراسة رجال اإلسناد:

ما ن: فممعبد ربو بن نافع الكناني*م مسمدلمحك منز ؿماتندائفمحذكمإ ًبماألصارمنًتمسن  اتمنًطم
مٔكسذ  فمكنًئ .

م

                                           
 [.ُٖٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 لكنمحذكمتذ دةمذفمتذدماجمذفمنس كد.م-مِ
م[.َُِٖٔرقـممُْٔ/مَُ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-مّ
مذفملإًـمم-مْ مىؼه مخى كنىليم]اتن  ـم-حمدمركاةماتمد ثم–قىًؿى كنىلينم:ىٍأ ىري م[.َُِٖٔرقـممُْٔ/مَُاتَّذ رمتمطذران منم:ٍ طيري
 [.َّٓٓرقـممْْٖ/مٖ]نسندمحذ م  مَماتنكصم مم-مٓ
 [.َّٕٗرقـممّّٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٔ
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قىًؿمي منك امآخرنمالمذ سمذل.مّكات  م م,مِكاذفمن  ف,مُك ألماذفمس د, كى
ك  أكبمٍذفمإىٍ ذى مكزادنممْ

ماتمد  مي ممفظل.َّ  ر م:َّمنكا مكقد مذًتن: ف, م َّف متـ مكًَّفمر المصًتمً, مٕكاتذزار.مٔكاذفمنن ر,مٓث,
مًمذ ًفمي م أً:ل. ممٖكذىَّىر ماذفي

قًؿمتذدماجمذفمحمندمس تتمحذ متفمحذَمإ ًبماتمنًطميأًؿنمنًمذمد  لمذ سميأمتمتلنمسفم م َمذفم
مٗس  دم أكؿنمت سملكمذًتمًيظميمـم رضمذذتؾمكتـم أرمذل.

ممَُحذكممً:ـنمصًتحماتمد ث.مقًؿ

قىًؿماذفمخراشنمصدكؽ. كى
مُّكقًؿمي ماتن زافنمصدكؽ,مي ممفظلمإ  .مُِكقًؿماتذلذ نمصدكؽ,مُُ

مُٓكاألزدممكزادم خطَ .مُْكقًؿماتسً  مصدكؽم  ـمي ممد  لمكَّذامقًؿنماذفمم ر,

قىًؿماتن سىًئ نمت سمذًتأكم.مُٔكقًؿماتمًَّـمحذكمحمندنمت سمذًتمًيظمتندلـ. كى
مُٕ

تم مذفماتند ن نمسن تم م َماتأطًفم أكؿنمتـم َّفمحذكمإ ًبماتمنًطمذًتمًيظ,مكتـم رضم م َمقًؿم
مُٖحنر .

                                           
م[.ُِّٕرقـممّّٔ/مٔ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مُ
 [.ُِٕرقـممِْ/مٔ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مِ
 [.ُٓٔٗرقـممََٓ]ات أًتمتم  م مصنمم-مّ
 [.ِٔٗرقـممِٕٖم  م مصنم]ات أًتمتم-مْ
 [.ٕٕٓٓرقـممّْٕ/مُِ]:ًر  مذادادمم-مٓ
 [.ُِٕرقـممُِٗ/مٔ]: ذ بمات: ذ بمم-مٔ
 [.ُِٕرقـممُِٗ/مٔ]: ذ بمات: ذ بمم-مٕ
 [.ّْْٗرقـممُْٓ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٖ
 [.ُِٕرقـممِْ/مٔ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٗ
 [.ُِٕرقـممِْم/ٔ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-َُ
 [.ٕٕٓٓرقـممّْٕ/مُِ]:ًر  مذادادمم-ُُ
 [.ُِّٖرقـممُٗٔ/مُ]اتًَّإؼمم-ُِ
م[.ََْٖرقـممْْٓ/مِ]ن زافماالت:داؿمم-ُّ
 [.َّٕٗرقـممّّٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-ُْ
 [.ُِٕرقـممُِٗ/مٔ]: ذ بمات: ذ بمم-ُٓ
 [.ُِٕرقـممُِٗ/مٔ]: ذ بمات: ذ بمم-ُٔ
 [.ّْْٕرقـممْٖٖ/مُٔ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-ُٕ
 [.ُِٕرقـممِْ/مٔ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُٖ



480 
 

م إربماتن ًذ ذ. م ط فمًي ًلمنفمح ؿماتن ًذ ذمسنلمَّىًفى ماذفمتنًرنمًسن نىًمَّىًفى قىًؿى كى
مُ

مقًؿماتذًمثنماتراكممصدكؽ.

مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

ماتمنًطمصدكؽ.مي لف,مسسنًد ممسم

مِقًؿمات   ن نمركا ماتطذران ,مكر ًتلمر ًؿماتصم ح.م
م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

ًً نم ماتدُّتى ًد ثي ًنٍنليممى ٍنليم:ىٍ ًذ را»كى متى ًمنى ىٍ تي  ّ«.ك:ى ًطَمنى

 (ٜٚالحديث رقم )

  لم أعثر عمى تخريج لو.   

 

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

ًي ًلنم م ى:ى ىذ رمًي منىرى لحىن م»)س(مكى مًسذىامصى يب.«مليمَّىًفى مىٍ ًلماأٍلىٍنري متى حىٍمم :نن امك : س ر.مك:ى ىذ رى
ْ 

 (ٜٛالحديث رقم )

  لم أعثر عمى تخريج لو.   

 

 

                                           
م[.ِِٗرقـممُُٔ]:ًر  محسنً مات أًتمصنمم-مُ
م[.ُُِّٓرقـممِٗٔ/مٕ]ن ناماتزكائدمكننذاماتفكائدمم-مِ
 [.ُٖٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مّ
 [.ُٖٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مْ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

ًي ًلم مات يٍذرىة»كى مىٍ ًلمًنفى ذ ًًّمحيٍتًمؽمتى .م«محىن ليمرىحىلمصى ٍـّ مات يٍذرىةمًذًت   نمًل ى ًق ؿى ماتد ـ.مكى مًنفى ٍمؽم ى  جي اهمًي ماتمى ك ى
ذ ًًفمًتٍندىمطيميكعمات يٍذرىة. ٍمؽم:ىٍ ًرضمتمص  ماألٍنؼمكاتمى ٍرـمات ًذممذىٍ فى قيٍرمى م:خريجمًي ماتخى

ممُ

 (ٜٜالحديث رقم )

د  ىنىًمسيمممم ٍذًدماتم ًل,ممى متى مٍذفي ًم ُّ د  ىنىًمتى ,قًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممى ًن متيذىٍ ديممٍِف ىًفي ,محىٍخذىرى تىًفماتزٍُّلًرمٍّ
, مقىٍ سو محيٍـّ ٍف ماتم ًل,متى ٍذًد متى مٍذفي قىٍدممّاتم ًل ,مكى م ـى سى مكى مىٍ ًل متى م َماجي مصى ماتم ًل مىَمرىسيكًؿ مًت متى مًذًٍذفو ٍمتي قىًتىٍتنمدىخى

ًم:ىٍدغىم مىَمنى نم متى مات يٍذرىًة,ميىأىًؿى مىٍ ًلمًنفى متى محىٍتمىٍأتي ,ميىًشف  مًذ ىذىامات يكًدماتً ٍنًدمٍّ مىٍ َّيف  مًذ ىذىاماتً الىًؽ,متى محىٍكالىدىَّيف  ٍرفى
ٍنًب . مات يٍذرىًة,مكى يمىدُّمًنٍفمذىاًتمات ى ٍنًبنم يٍس ىطيمًنفى مات ى ًي ًلمسىٍذ ى ىمحىٍإًف ى و,مًنٍن ىًمذىاتي

مْ

 تخريج الحديث:

مٕ ًفمذفمت  ن ,كسفمٔكاسمًؽ,مٓحخر لماتذخًرممنفمطر ؽمإ  ب,ممم

محرذ : ـمتفماتزلرممذلمذنمك .مٗك كنسمذفم ز د,مٖكحخر لمنسمـمنفمطر ؽمسف ًفمذفمت  ن ,

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًتلمَّم ـم أًت.م

م

م

م
                                           

 [.ُٖٗ/مًّ  مي مغر بماتمد ثمكاأل رم]اتن م-مُ
 لكنمسف ًفمذفمت  ن .م-مِ
مىٍ ػًلمم-مّ ػم َماتم ػليمتى ل نمحـمق سمذنتمنمصػفمٍذػفممر ػًفماألسػد  ,محخػتمتًَّإػ ,محسػمنتمذنَّػ مقػد ننً,مكذً  ػتماتنذػٌ مصى

,مكلً رتمًستىَماتند ن .م]االس:  ًبمي من ري ماألصمًبم م ـى سى  [.ُْٕٗرقـممُُٓٗ/مْكى
ماتم ديكًد,م]صم-مْ  [.ُّٕٓرقـممُِٕ/مٕم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتطب,مذىًبي
 [.ُٕٓٓرقـممُِٕ/مٕ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتطب,مذًبمات ذرة,مم-مٓ
م[.ُٖٕٓرقـممُِٖ/مٕ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتطب,مذًبمذاتمات نب,مم-مٔ
م[.ِٗٔٓـمرقمُِْ/مٕ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتطب,مذًبماتس كطمذًتأسطمات ندممكاتذمرم,مم-مٕ
م[.ُِِْرقـممُّْٕ/مْ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتسالـ,مذًبمات:داكممذًت كدمات ندم,مم-مٖ
 [.ُِِْرقـممُّٕٓ/مْ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتسالـ,مذًبمات:داكممذًت كدمات ندم,مم-مٗ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

قىٍكتيليم  ُ«.ًتٍندىمطيميكعمات يٍذرىة»كى

 (   ٓٓٔالحديث رقم )

  لم أعثر عمى تخريج لو.   

 

مفماأل  رمرمنلماجنقًؿماذ

قىٍكتيلينم مات يٍذرىة»كى  ِحىٍممًنٍفمحٍ ًم ً.«منمًنفى

 الحديث رقم )*(

  ٖسبق تخريجو.

 

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

م ًي ًل ميىرس»)س(مكى دٍّ مىَمخى متى سىفو متمنٍجًنفمًنٍفمًتذىارممى محىٍز في ماتفىرىسمًَّت ًًر ى فمًنٍفم«متىٍمفٍأري اتً ذىارىافمًنفى
منك  ل.كىٍ ًلماإل مًتذىارامذىًًسـً ماتمٍّ ًـً مىٍ ًلمًنفى متى مٍْنسًف,م يـ مسينٍّ ماتس  رمات ًذمم َّكفي

 (ٔٓٔالحديث رقم )

محىف مممم مٍذًفمنىٍس يكدو ,متىٍفمسىٍ ًد مٍذًفمحىٍن يـو مًز ىًًد ًفمٍذفي ماتر ٍمنى ٍذدي نىًمتى مقًؿماإلنًـماذفماتنذًرؾمرمنلماجنمحىٍخذىرى
م م مصى ماتم ًل مرىسيكؿى محىٍمسىفي م اٍتفىٍأري ن مقىًؿى م ـى سى مكى مىٍ ًل متى محىٍز ىفيم-َماجي دٍّمم-حىٍك مىَمخى متى ماٍت ى ًٍّد ماٍتً ذىاًر مًنفى ًذًٍتنيٍجًنًف

اٍتفىرىًس .
مٓ

م

                                           
 [.ُٖٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 [.ُٖٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مِ
م(.ٗٗثمرقـم)اتمد م-مّ
 [.ُٖٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مْ
 [.ٖٔٓرقـممُٗٗ/مُ]اتزلدمكاترقًئؽمالذفماتنذًرؾمكاتزلدمتن  ـمذفممنًدمم-مٓ
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 تخريج الحديث:

منريكتًن.مِكاتإ رم,مُحخر لماتطذران ,ممم سىًف,متىٍفمإىد اًدمٍذًفمحىٍكسو دىة,متىًفماٍتمى ممنفمطر ؽمتىٍفمقى:ًى

 دراسة رجال اإلسناد:

ذفمحن ـمذف:حمحكتلمكسَّكفماتنكفمك ـماتن نم ماإلير أ مقً   ًم   ؼمي ممعبد الرحمن بن زياد*
مّمفظلمكًَّفمر المصًتمًن,منًتمسن مستمكخنس فمكنًئ مكق ؿنمذ دلً.

ماخ:مؼمي مصمذ:ل.مَسْعُد ْبُن َمْسُعوٍد اْلِكْنِديُّ *م

ٍمذى ه.ممٔكاذفمنند ,ممٓـ,كقًؿمحذكمن  مْقًؿماتذاكمنمتلمصمذ . متىليمصي م ىًصحُّ مالى

ماتن ًذ ٍمكم متىٍف منىٍس يكدو مٍذًف مسىٍ ًد متىٍف ٍيًر ًأ ٍّ ماإٍلً مًز ىًدو مٍذفي ًف ماتر ٍمنى ٍذدي كىلمتى مأًلذ مرى مقيٍمتي مقًؿماذفمحذ ممً:ـن
. ًذً  ٌّ م:ًى منىٍس يكدو مسىٍ ديمٍذفي ميىأىًؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى صى

مٕ

 رحمذَّر مي مات:ًذ  ف,مكقًؿمي م:ر ن:لنمسفمتنرمذفمتذدمات ز زمذ  لم فألمحلؿمنصرمي مكي مات
ممٗقًؿماذفمم رنملذام دٌؿمتمَم: خر .مٖد ن ـ.

مَُكذَّر ماذفممذًفمي م أًتمات:ًذ  فم.

قًؿماألتذًن نم ـمك دتمنًم نف متنلماتصمذ نميأدمذَّرماذفمتسًَّرمي م:ًر  مدنإؽمكذَّرمحنلم:كي م
مُُإًـمذفمتذدماتنمؾ.ي مخالي مل

                                           
 [.ُُٖٕرقـممِْٗ/مٕ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-مُ
م[.ُِٖٗرقـممَِِ/مِ]:ر: بماألنًت ماتخن س  متمإ رممم-مِ
م[.ِّٖٔرقـممَّْ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مّ
م[.ِٓ/مّ]ن  ـماتصمًذ متمذاكممم-مْ
 [.ُِٖٓ/مّ]ن ري ماتصمًذ مألذ من  ـمم-مٓ
 [.َِْٓرقـممَْٔ/مِ]حسدماتاًذ مم-مٔ
م[.ِْٔرقـممُٕ_م]اتنراس ؿمالذفمحذ ممً:ـمصنممٕ
 [.ُْٔرقـممْٗ/مْ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٖ
 [.َِّٗرقـممٗٔ/مّ]اإلصًذ مي م:ن  زماتصمًذ مم-مٗ
 [.ِّٗٗرقـممِٕٗ/مْ]ات أًتمالذفممذًفمم-مَُ
 [.ِِْٗرقـممَّْ/مَِ]:ًر  مدنإؽمالذفمتسًَّرمم-مُُ
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م) ماتنمؾم:كي مسن  مذفمتذد مألفملإًـ منًتمذ دمسن مخنسمكنًئ ؛ محنل م,مكًَّنتمُِٓكن نَملذا )
ممُ.صمًذ ًنمَّنًمي مإذراتماتذلب.مكاتخالص نمحفمس دمذفمنس كدمت سمم-خالي:لمتإر فمسن م

م.كتَّنلم:ًذ  م أ مقًؿماتذًمثنمتـم: ذتمتلمصمذ 

 الحكم عمى الحديث:

ًذً  مَّنًمسذؽ.سسنًد م   ؼم م:ًى مت  ؼماذفمحن ـم ـملكمنرسؿ,مألفمسىٍ دمٍذفمنىٍس يكدو

ممْكاألتذًن .مّكاتسخًكم,مِكَّذتؾم  فلمات راق ,

م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

ًي ًلم ٍمؽماتم ًلمتىًذرىة»)س(مكى مخى ات ىًذرىةنمًينً ماتد ارمكنًًم ى:ي ً.«مات  كديمحٍن:ىفي
مٓ

 (ٕٓٔالحديث رقم )

  ثر عمى تخريج لو.لم أع   

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 [.ُْٓ/مُّ]سمسم ماألمًد ثمات   ف مكاتنك كت مكح رلًماتس ئمي ماألن مم-مُ
 [.ِرقـممُْٕٓ]:خر جمحمًد ثماإلم ً م=ماتنان متفممنؿماألسفًرمصنمم-مِ
 [.ْٕٓرقـممَْٖ]اتنأًصدماتمسن مصنمم-مّ
 [.ْٔٓرقـممّٗ/مِ]سمسم ماألمًد ثمات   ف مكاتنك كت مكح رلًماتس ئمي ماألن مم-مْ
 [.ُٗٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٓ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

م ًد ثي ًنٍنليماٍتمى م:ىإىذ  كامذًت ى كد»كى م يمبماتن ظًي ,مينىٌظفكامتىًذرىاً:َّـمكىالى ماتم لىمنظ ؼه مُ«.ًسف 

 (ٖٓٔالحديث رقم )

متىمممم محذك د  ىنىً ممى ن مقىًؿى مذىإ ًرو مٍذفي ن دي منيمى د  ىنىً ممى مات:رنذمن ماإلنًـ مقًؿ مٍذفي ًًتدي مخى د  ىنىً ممى ن مقىًؿى مات ىأىًدمُّ ًًنرو
نم ماتنيسى ًٍّب,م ىأيكؿي مٍذفى مسىً  دى نمسىًنٍ تي ,مقىًؿى س ًفى ًًتًحمٍذًفمحذ ممى ,متىٍفمصى مًس ىًسو ماٍذفي ,مكى يأىًؿي ماتم لىم»ًسٍت ىًسى ًسف 

م يًمبُّم ماتن ظىًيى ى,مَّىًر ـه م يًمبُّ ,منىًظ ؼه ماتط  ٍّبى م يًمبُّ كدى,ميىنىظٍّفيكاممطى ٍّبه مات ي م يًمبُّ كىاده ـى,م ى مم-اتَّىرى م-حيرىا يمقىًؿى
د  ىًن ًلمتىًنًم نممى ,ميىأىًؿى مًتني ىًً ًرمٍذًفمًنٍسنىًرو مذىًتؾى نميىذىَّىٍرتي م:ىإىذ  يكامًذًت ى يكًد مقىًؿى مكىالى ـٍ مسىٍ ًدمٍذًفمحذ محىٍيًن ى:ىَّي مٍذفي ري

,متىٍفمحذ ًل,متىًفماتن ًذ ٍّمصىم ق ًصو ـٍ .كى ن نىظٍّفيكامحىٍيًن ى:ىَّي محىن ليمقىًؿى مًنٍ مىلي,مًسال  م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى
ممِ

 تخريج الحديث:

منفمطر ؽمخًتدمذفمات ًسمذلمذنمك .مْحذكم  مَ,مّحخر لماتذزار,ممم

ماتدكالذ منفمطر ؽمذَّ رمذفمنسنًر, َّاللنًنممٔكاتذر الن منفمطر ؽمن ً رمذفمنسنًر,مٓكحخر ل
م رمكن ً ر(متفمتًنرمذفمس دمذلمذنمك .)ذَّ

مدراسة رجال اإلسناد:

مٕحكمس ًسمذفمصخرمذفمحذ مات  ـ,محذكمات   ـمات دكمماتندن من:ركؾماتمد ث.مخالد بن إلياس*م

مٖاتندن منفماتخًنس .مصالح بن أبي حسان*م

ممٗقًؿمات:ٍٍّرًنًذٌمنمسن تماتذخًرمنم أكؿنمصًتحمذفمحذ ممسًفنم أ .

م
                                           

 [.ُٗٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 [.ِٕٗٗرقـممُُُ/مٓ]سنفمات:رنذم,مَّ:ًبماألدب,مذًبمنًم ً مي ماتنظًي ,مم-مِ
 [.ُُُْرقـممَِّ/مّتذمرماتزخًرم]نسندماتذزارم=مام-مّ
 [.َٕٗرقـممُُِ/مِ]نسندمحذ م  مَماتنكصم مم-مْ
 [.َُِّرقـممْٖٔ/مِ]اتَّنَمكاألسنً متمدكالذ مم-مٓ
مكات كدمتمذر الن مصنمم-مٔ  [.ُِرقـممّٓ]اتَّـر
 [.ُُٕٔرقـممُٕٖ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٕ
 [.َِٖٓرقـممُِٕ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٖ
م[.ِٕٗ/مّ]سنفمات:رنذممم-مٗ
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مّكقًؿماذفمم رنمصدكؽ.مِكذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل.مُنمنس:أ ـماتمد ث.كقًؿماتسً  

قىًؿماتن سىًئ نمن  كؿ.مْقًؿمحذكممً:ـنم   ؼماتمد ث. كى
مٓ

مقًؿماتذًمثنماتراكممصدكؽمَّنًمقًؿماذفمم ر.

 *ذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

ماسنًد م   ؼم دان,متَّكفمخًتدمذفمست ًسمن:ركًَّن.

.قًؿمام م ي ى  ؼي مًسٍت ىًسى ًًتديمٍذفي مكىخى مغىًر به ًد ثه ت:رنذمنملىذىاممى
مٖكمس فمحسد.مٕك  فلماألتذًن ,ٔ

م

م

م

م

م

م

م

م

م
                                           

 [.ٔٓٔرقـممّٖٓ/مْ]: ذ بمات: ذ بمم-مُ
 [.ّٖٔٓرقـممْٔٓ/مٔ]ات أًتمالذفممذًفمم-مِ
 [.َِٖٓرقـممُِٕ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مّ
م[.ُْْٕرقـممّٗٗ/مْ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مْ
م[.َُِٖرقـممِّ/مُّ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-ٓ
 [.ِٕٗٗرقـممُُُ/مٓ]سنفمات:رنذممم-مٔ
 [.ُُٔٔرقـممِّْ]   ؼمات ًناماتصا رمكز ًد:لمصنمم-مٕ
 ذ:مأ أل[.مَٕٗرقـممُُِ/مِ]نسندمحذ م  مَماتنكصم مم-ٖ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

م مًي ًلن م)لػ( ماتد ٍمدىاح»)تىًذؽى(, مأًلذ  ن ً  ماٍت ى مًي  منيذىت ؿو متىٍذؽ مًنٍف ـٍ مَّى ًذًٍتَّىسٍم« مكى ماتن ٍخم , مًذًٍتفىٍ:ًحن ًرنمات ىٍذؽ
مىَمًتذىاؽ. ماتإ نًًر  ,مك يٍ نامتى ًمًي ًلمًنفى كفمًذنى ات ير ي

مُ

 (ٗٓٔالحديث رقم )

مممم مذىإ ًرو ن ديمٍذفي نيمى ماٍتني ىن َ,مكى ن ديمٍذفي د  ىنىًمنيمى نمم-كىاتم ٍفظيماًلٍذًفماٍتني ىن َم-قًؿماإلنًـمنسمـمرمنلماجنمكمى قىًالى
ٍ فىم م ى ن ديمٍذفي د  ىنىًمنيمى ًًذًرمٍذًفمسىنيرىةى,مى ,متىٍفم ى ٍربو ًًؾمٍذًفممى د  ىنىًمإيٍ ذى ي,متىٍفمًسنى ,ممى رو

ماًجممِ م َمرىسيكؿي مصى قىًؿى
ًَّذىلي,ميى ى ىؿىم ميىرى ؿه ميى ىأىمىليمرى ي متيٍرمو مًذفىرىسو محيً: ى ماتد ٍمدىاًحنم يـ  مىَماٍذًف متى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مًذًل,مصى ق صي  ى:ىكى

مّ
نىم مقىمكى م ـى سى مكى مىٍ ًل م َماجيمتى مصى ماتن ًذ   نمًسف  ماٍتأىٍكـً مًنفى ؿه مرى ي ميىأىًؿى ن ٍمفىلي,مقىًؿى منى: ًذ يلي,منىٍس ىَمخى نمٍمفي م»ًؿى ـٍ ِمْن َّى

مإيٍ ذى يمأًلذ ماتد ٍمدىاًح .«ماًلٍذًفماتد ٍمدىاحًممِفي اْلَجنَّةِ  -َأْو ُمَدلِّى  -ِعْذٍق ُمَعمٍَّق  مْحىٍكمقىًؿى

 خريج الحديث:ت

م:فردمذلمنسمـمدكفماتذخًرم.ممم

 دراسة رجال اإلسناد:

مٓذفمحكسمذفمخًتدمماتَّكي محذكماتنا رةمنًتمسن م الثمكتإر فمكنًئ .مِسَماِك بن حرب*مم

مٖكاذفمإًل ف.مٕكحذكممً:ـ,مكزادنمصدكؽ,مٔك ألماذفمن  ف,م

م

م

                                           
 [.ُٗٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 ًذرمذفمسنرةمذفم نًدةمذفم ندبمذفمم  ػرمذػفمرئػًبمذػفممذ ػب,م َّنػَمحذػًمتذػدماتم ػل,مك أػًؿم َّنػَمحذػًمخًتػد,منػزؿمم-مِ
م[.ََُِرقـممِْٓ/مُكي ,مكاذ:نَمذ ًمدارا,مك:كٌي مسن محرذامكسذ  ف.م]اإلصًذ مي م:ن  زماتصمًذ ماتَّ
ٍطك.م]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مّ ماتخى ,مك يأًًربي كمك ىً بي مًذًلنمحىٍمم ىٍنزي ق صي م[.ُِْ/مٓ ى:ىكى
 [.ٓٔٗرقـممٓٔٔ/مِ]صم حمنسمـمم-مْ
 [.ِِْٔرقـممِٓٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٓ
 [.َُِّرقـممِٕٗ/مْ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٔ
 [.َُِّرقـممَِٖ/مْ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٕ
م[.َٓٓرقـممَُٕ]:ًر  محسنً مات أًتمصنمم-مٖ
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متىًدمنمكتسنًؾممد ثمَّ  رمنس:أ ـمسفمإً ماتم لمَّمل كقدممدثمتنلماألئن ,مكحمًد  لممسًفممقًؿماذفي
تىن فمركلمتنل,مكىلكمصدكؽمالمذ سمذل.

مِكقًؿمات  م نم ًئزماتمد ث.مُ

ممّكقًؿماتذزارنمًَّفمر المنإ كرامالمحتمـمحمدام:رَّلمكًَّفمقدم:ا رمقذؿمنك:ل.

قىًؿماتن سىًئ نمت سمذلمذ س,مكي ممد  مْكذَّر ماذفممذًفمي م أً:لمكقًؿنم خطَ مَّ  ران. لمإ  .مكقًؿمكى
ديكؽم م ؿ.مٓاتذلذ نملكم أ مسً ممفظل. مٔكقًؿمي ماتنان نمصى

مٕكقًؿماذفمم رنمصدكؽمكركا :لمتفمتَّرن مخًص من طرذ مكقدم:ا رمذ خرةميًَّفمرذنًم:مأف.

مٖكقًؿمحذكمسسمًؽمات ندان نمخذكامات مـمنفمسنًؾمذفممرب.

مٗفمتذدماتنمؾمم خ:مؼمتم لماتمفًظ.كقًؿمحمندنمسنًؾمحصمحممد  ًمنفمتذدماتنمؾمذفمتن ر,مكذتؾمح

مًَّفم مكحذكماألىٍمكًصمي مًد  ي ـمتنلمسم ن ه,مكنً ممد ثمتنلمإي ذ يمكات  كرمُّ مسذا كقًؿماتدارقطن نمًسنىًؾي
منىًَّرةه. مذ ً  ً ميف  مكنظراًئ ـ, نىٍ ا م ي مذف مكمفًص متذًداًج مذًف مإىر ًؾ مس  مَُتف مات مؿن مي  كقًؿ

مُُاتمفظ.

ن دماتذادادم.مُْكاذفماتنذًرؾ,مُّكإ ذ ,مٌُِم,ك  فلمسف ًفمات  ٍكرمم كىصًتحمٍذفمنيمى
مُٓ

                                           
م[.ٕٖٓرقـممّْٓ/مْ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مُ
م[.ُِٔرقـممَِٕ]ات أًتمتم  م مصنمم-مِ
 [.َْٓرقـممِّْ/مْ]: ذ بمات: ذ بمم-مّ
 [.ِِّٖرقـممّّٗ/مْ]ات أًتمالذفممذًفمم-مْ
 [.ُُِْرقـممْٓٔ/مُ]اتًَّإؼمم-مٓ
 [.ِْٗٔرقـممِٖٓ/مُ]اتنان مي مات  فً مم-ٔ
 [.ِِْٔرقـممِٓٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-ٕ
 [.َُِّرقـممِٕٗ/مْ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-ٖ
 [.َُِّرقـممِٕٗ/مْ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-ٗ
م[.ُُٕرقـممُٖٗ]سجاالتماتسمن متمدارقطن مصنمم-َُ
م[َُّٕرقـممُْٖ/مُّ]تمؿماتدارقطن مم-مُُ
م[.ٕٖٓرقـممُْٓ/مْ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مُِ
 [.ْْٕٓرقـممِٔٗ/مَُ]:ًر  مذادادمم-مُّ
 [.ِٕٗٓرقـممَُِ/مُِ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مُْ
 [.ْْٕٓرقـممِٔٗ/مَُ]:ًر  مذادادمم-مُٓ
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محىم مإيٍ ذى ينميىَّيٍنتي ,مقىًؿى ـٍ نمنى ى ؟ميى ىأيكؿي ذ ًسو ًفماٍذًفمتى نمًتًٍَّرنى ي,متى مًتًسنىًؾو مإيٍ ذى ينمَّىًنيكام ىأيكتيكفى مكقىًؿى محىٍي ىؿي نىًمالى
مًذًل. ,مكىتىمُذىًتؾى ٍربو ًًؾمٍذًفممى محمندمتىٍفمًسنى ٍفمًتًٍَّرنى ى,مقىًؿى م ىٍريى ي ىًمتى مًذً نىًمًسنىًؾه ًمحىقىر  طىًً مٍذًفماتس ًًئًبنمنى

. ,متىًفماٍذًفمتىذ ًسو ذىٍ رو ,متىٍفمسىً  ًدمٍذًفم ي مكىتىطىً و ًفماٍذًفمتىذ ًسو ممِتى

مّكقًؿمحذكمطًتبمحمندمذفممن دنمقمتمألمندمذفممنذؿنمسنًؾمن طربماتمد ث؟مقًؿنمن ـ.

ممْاتذممت بمتم ل؟مقًؿمحسندمحمًد ثمتـم سندلًمغ ر .مكسئؿماذفمن  فنمنً

قىًؿم  أكبمٍذفمإىٍ ذى نمقمتمت م مٍذفماتند ن نمركا  مسنًؾمتىٍفمتَّرن ؟ميأًؿنمن طرذ . كى
مٓ

مٔكقًؿماتنسًئ نمًَّفمرذنًمتأفميشذامانفردمذ صؿمتـم َّفمم  مألنلمًَّفم مأفمي :مأف.

م ذكؿم مح: تمسنًؾمٍذفممربميرح :ل م ر رن مقدمخرؼ.كقىًؿى محس تلمتفمإ  مقمتن مير  تمكتـ مٕقًئنً
قىًؿماٍذفمخراشنمًي ممد  لمت ف. كى

ممٖ

م امط,مك خ:مفكفمًي ممد  ل. قىًؿماٍذفمتنًرنم أكتكفمسنلمَّىًفى كى
مٗ

مقًؿماتذًمثنماتراكمم أ م,متَّفنمي مركا :لمتفمتَّرن مإ ئًن,مكقدم:ا رمذ خرةميسً ممفظل.

م*نذرراتمركا  منسمـممد  لن

منلمإ ذ ,مكركا  مإ ذ مكحن ًتلمسم ن مَّنًمقًؿماتدارقطن مكغ ر .اتراكممت

م

م

م

                                           
م[.ٗٗٔرقـممُٖٕ/مِ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-مُ
م[.ٗٗٔرقـممُٖٕ/مِ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-مِ
 [.َُِّرقـممِٕٗ/مْ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-ّ
 [.َُِّرقـممِٕٗ/مْ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-ْ
 [.ِٕٗٓرقـممَُِ/مُِ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-ٓ
 [.َْٓرقـممِّْ/مْت: ذ بم]: ذ بمام-مٔ
م[.ٕٖٓرقـممُْٓ/مْ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مٕ
 [.ْْٕٓرقـممِٔٗ/مَُ]:ًر  مذادادمم-مٖ
م[.ْْٕٓرقـممِٔٗ/مَُ]:ًر  مذادادمم-مٗ



490 
 

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

نم محىنىسو ًد ثي ًنٍنليممى ٌدمرسكؿماتم لمصمَماجمتم لمكسمـمستَمحنٍّ مًتذىاقى ً»كى الً: ً.«ميرى مُحىٍممنىخى

 (٘ٓٔالحديث رقم )

د  ىنىًمتىذٍمممم ,قًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممى مكىٍلبو نىًماٍذفي ,محىٍخذىرى م يكسيؼى ,مِديماتم ًلمٍذفي د  ىنىًم يكنيسي تىًفماٍذًفممّمى
تى ٍم ًد نى ىمًنٍفمنىَّ  ى,مكى ماتنى كفى ماتني ىًً ري ـى نمتىن ًمقىًد ٍنلي,مقىًؿى ماتم ليمتى مرىً  ى ًًتؾو ٍفمحىنىًسمٍذًفمنى ,متى مًإ ىًبو ـٍ مًذ ىٍ ًد ً  م-سى

َّىًنىًتمم- ىٍ ًن مإىٍ ئنًم مكى ـٍ محىٍنكىاًتً  مً نىًرى ـٍ مىَمحىٍفم يٍ طيكلي متى ًري ماألىٍنصى ماألىٍرًضمكىات ىأىًًر,ميىأىًسىنى يـي محىٍلؿى ًري األىٍنصى
ٍذًداتم ًلم مَّىًنىٍتمحيـ متى مىٍ ـو محيُـّمسي محىنىسو َّىًنىٍتمحينُّليمحيُـّ مكىاتنىئيكنى ى,مكى مات ىنىؿى ـي ,مكى ىٍَّفيكلي ًـو متى يىَّىًنىٍتم»ٍذًفمحذ مطىٍممى ى,مَّيؿ 

مىٍ لًم م َماجيمتى مصى ماتن ًذ ُّ مًتذىاقنًميى ىٍتطىًليف  م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿى محىنىسو محىٍتطىٍتمحيُـّ محىٍ نىفى محيـ  م ـى سى مكى
ٍ دوم محيسىًنى ىمٍذًفمزى منىًم-«منىٍكالى:ىليمحيـ  مٍذفي ًن محىنىسي نميى ىٍخذىرى مًإ ىًبو ماٍذفي مقىًؿى سىم ـىم»م-ًتؾو مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتن ًذ  مصى حىف 

نىًًئمى يـيم منى ًًر مًستىَماألىٍنصى كفى ماتني ىًً ري د  مرى ًد نىً  مًستىَماتنى رىؼى ميىًٍنصى , ٍ ذىرى مخى محىٍلًؿ مقىٍ:ًؿ مًنٍف ميىرىغى ات ً: مَّىًنيكاممتىن ً
,م ـٍ مًنٍفمً نىًًرًل ـٍ كلي نىمي ِو ِعَذاَقَياَفَردَّ النَِّبيُّ َصمَّى انى م َماجيمهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم ِإَلى ُأمِّ ماتم ًلمصى ,مكىحىٍتطىَمرىسيكؿي

ًًئًطًل . مًنٍفممى منىَّىًنى يف  محىٍ نىفى محيـ  م ـى سى مىٍ ًلمكى تى
مْ

 تخريج الحديث:

مٓحخر لمنسمـمنفمطر ؽماذفمكلبمذلمذنمك .ممم

 دراسة رجال اإلسناد:

 أ متَّنلمندتس,مكذَّر ماذفمم رمي ماتنر:ذ مات ًت  ,مماتزلرممإ ًبمذفماجمتذ دمذفمنسمـمذفمنمندم*
مٔكقدمصرحمذًتسنًعمي مركا :نً.

مر ًتلمَّم ـم أًت.

م

                                           
 [.ُٗٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
ملكنمتذدماجمذفمكلب.م-مِ
 لكنمنم كنسمذفم ز دمذفمحذَماتن ًد.م-مّ
 [.َِّٔرقـمُٓٔ/مّحماتذخًرم,مَّ:ًبمات ذ ,مذًبمي ؿماتنن م ,م]صم م-مْ
م[.ُُٕٕرقـممُُّٗ/مّ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبمات  ًدمكاتس ر,مذًبمردماتن ً ر فمستَماألنصًرمننًئم ـ,مم-مٓ
 [.َُِرقـممْٓ]طذأًتماتندتس فمصنمم-مٔ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن
ًنٍنليم ر ن »كى ماٍت ى مات ىٍذؽمًنفى مكات ذممحٍخرىجى ماتن كاًة.«مالى مُحىًمماتن ٍخم مًنفى

 (ٙٓٔالحديث رقم )

  تخريج لو.لم أعثر عمى    

 

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمم

منىَّ  ىنم ًد ثي ًنٍنليممى مِحىٍممصًرىتمتىليمتيذيكؽمكإي ىب.«مكحىٍتذىؽمسٍذًخريلً»)لػ(مكى

 (ٚٓٔالحديث رقم )

منىٍكتىَمحىٍسمىمممم متينىرى ن ديمٍذفي ,منًمنيمى مغىس ًفى مٍذفي ؿي د  ىنىًمنيفى   ـيمقًؿماإلنًـماذفمحذ ماتدن ًمرمنلماجنممى ,منًمًمزىا ـى
محذ ًل, ٍف متى , مًلإىًـو متىًًئإى ى,ممٍّذفي مىَ متى ؿى ميىدىخى , ًبي ماٍتًم ى م يٍ رىبى محىٍف مقىٍذؿى ماٍتًافىًًرمُّ محىًص ؿه ـى مقىًد م  ن قىًؿى

قىم مكى ًذى ىً, محىصى منىطىرنا ميىذىَّىرى ٍَّ:ى ىً؟ م:ىرى مَّىٍ ؼى منىَّ  ى متىٍف ٍن ىً, متى ماتم لي مرىً  ى ًًئإى ي متى ٍ:لي ميىًٍس:ىٍخذىرى :ىرىٍَّتي مكى ن ًؿى
ًلي ىً, مًت ى مكىحىٍنإىرى ٍت, محذ    مقىًد ً ىلىً م ينىًني ىً,َأْعَذَق ِإْذِخُرَىاكىممْذىٍطمى مكىحىٍسمىبى ,

مًمٍن ي ىً,مٓ كىحىٍذأىؿى
ممٔ ؿى يىدىخى

نم ,ميىأىًؿى مىَممذىًتؾى م ـىمتى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى م:يٍمًزن ً»اتن ًذ ُّمصى ,مالى مٕ«.ًس  نًم ىًمحىًص ؿي

 خريج الحديث:ت

مٖحخر لمحذكماتإ  ماألصذ ًن منفمطر ؽمنف ؿمذفمغسًفمذلمذنمك .ممم

مدراسة رجال اإلسناد:

.مِحزَاُم ْبُن ِىَشامِ * ماٍتَّىٍ ًذ ُّ ماأٍلىٍإ ىًرمُّ ًًتدو مٍذًفمخى

                                           
 [.ُٗٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 [.ََِ/مّثمكاأل رم]اتن ً  مي مغر بماتمد م-مِ
 لكنملإًـمذفممذ شمذفمخًتد.مم-مّ
محنإرماتإ رمكحنإرتماألرضمسذامطرمنذً: ً.]غر بماتمد ثمتمخطًذ مم-مْ  [.ِّٓ/مِ يأىًؿي
ل.م]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٓ م ينًني ًنمحىٍممحٍخرىجمخيكصى  [.ّٕٖ/مِكحىٍسمىبى
ٍن ي ًنمحىٍممنىذىتمكظى ىرمًنفىمم-مٔ  [.ُْْ/مُاأٍلىٍرًض.م]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رممكحٍذأىؿممى
 [.َٖرقـممَُّ]اتنطرمكاترتدمكاتذرؽمالذفمحذ ماتدن ًمصنمم-مٕ
م[.مُِٓٔ/مْ]ات ظن مألذ ماتإ  ماألصذ ًن مم-مٖ
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ًد ًث,م ماٍتمى مً أى نمقىًم ؿى َّىًفى قًؿماذفمس دنمكى
مّ.كذَّر ماذفممذًفمي م أً:لمِكقًؿم  أكبمذفمإ ذ نم أ ,ُ

مٔت سمذلمذ س,مكقًؿمحذكممً:ـنمإ  منمملماتصدؽ.ممٓمكحمندنمْكقًؿماذفمن  ف,

مقم ؿماتمد ث.م أ قًؿماتذًمثنماتراكمم

ممٖقًؿم  أكبمذفمإ ذ نم أ .مٕمنملإًـمذفمخًتدماتَّ ذ منفمخزات .أبيو ىو*

ممَُكقًؿماذفمس دنممًَّفمقم ؿماتمد ث.مٗكذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل.

مقم ؿماتمد ث.م أ قًؿماتذًمثنماتراكمم

مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

 .صم حسنًد مس 

 

 

 

 

 

                                           
م[.ْٔٗ/مٓ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مُ
 [.ُِٖٓرقـممّّٔ/مُِ]:ًر  مدنإؽمالذفمتسًَّرمم-مِ
 [.ٕٕٓٓرقـممِْٕ/مٔ]ات أًتمالذفممذًفمم-مّ
م[.ٖٗ/مُركا  ماذفمنمرزمم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مْ
 [.ُِٖٓرقـممّّٔ/مُِ]:ًر  مدنإؽمالذفمتسًَّرمم-مٓ
م[.ُِّٕرقـممِٖٗ/مّ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٔ
م[.ُّٕٓرقـممُٕ/مٔ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مٕ
 [.ُِٖٓرقـممّّٔ/مُِ]:ًر  مدنإؽمالذفمتسًَّرمم-مٖ
 [.ّٓٗٓرقـممَُٓ/مٓمذًفم]ات أًتمالذفمم-مٗ
م[.ُّٕٓرقـممُٕ/مٔ]اتطذأًتماتَّذرلمم-َُ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

م ذ ًسو متى ماٍذًف ًد ًث ًي ممى مكى ()لػ( م ىٍاذيك»)تىذيؿى مات ىًًذؿ مذىًتؾى ن ميىأىًؿى   ً ماالٍسً:مى متىٍف مكسيًئؿ ماٍسـيم« ات ىًًذؿن
ـيم مدى مًنٍنلي م ىًس ؿ مات ًذم مماتً ٍرؽ مذ  ي ـ ذىَّىرى مكى م ىًس ؿ. محىٍم مك ىٍاذكن , ً ً مات ىًًذر»االٍسً:مى نم« قىًؿى مكى ًذًتر اً .

ماتً رٍم مات ىًًذرمليكى مسف  ن مقىًؿى تك مكى مات يٍذر. مسقًنً  مًنٍف ٍ نىَمنيفىٍ ًكتى و, مًذنى ميىًًتمى ه ماتنس:مً ى ي, ماتنرحةي ؽمات ىًًذرىةن
.«مات ىًًذؿ»كٍ  ًن.مكىاٍتنىٍمفيكظيممنفسيلمأًلىن ليم أيكـمذ يٍذًرماتنرحًةمتًَّفىم ـً مًُذًتال 

م(ٛٓٔالحديث رقم )

 تـمح دملذاماتمفظمكتَّفمك د:لمذن نً .ممم

, ٍ بو محذ مإىٍ ذى ى,مكىحذكمَّيرى د  ىنىًمحذكمذىًٍَّرمٍذفي قًؿماإلنًـمنسمـمرمنلماجنممى
ًَّ اه,مِ د  ىنىًمكى نممى قىًالى

ممّ تىٍفمًلإىًـً
م ـىممْ,ٍذًفمتيٍركىةى,متىٍفمحذ لًم سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ,مًستىَماتن ًذ ٍّمصى ذىٍ شو محذ ممي ً ىٍتميىًًطنى يمًذٍنتي تىٍفمتىًًئإى ىمقىًتىٍت,م ى

مًسن نىًمذىتًم نم الى ةى؟ميىأىًؿى .محىيى ىدىعيماتص الى محىٍط يري ميىالى ًضي ماًج,مًسنٍّ ماٍنرىحىةهمحيٍس:ىمى تى ٍميىأىًتىٍتنم ىًمرىسيكؿى مكى مًؾمًتٍرؽه سى
مٍّ  . ـىمكىصى ٍنًؾماتد  ذىامحىٍدذىرىٍتميىًٍغًسًم متى ةى,مكىاً  ٍ  ى يميىدىًت ماتص الى ً ميىًشذىامحىٍقذىمىًتماٍتمى ٍ  ى ممًٓذًٍتمى

 تخريج الحديث:

مٔحخر لماتذخًرممنفمطر ؽماذفمإ ًب,متىٍفمتنرةمكتركةمذلمذنمك .ممم

 دراسة رجال اإلسناد:

ماذفمم رمي ماتر:ذ ماألكتَ,لإًـمذفمتركة,م أ مسالمحنلمن: ـمذً كلـمنفمام:نؿممٕت:دت س,مكقدمذَّر 
مات منً م:دت س ـ.

مر ًتلمَّم ـم أًت.

م

                                           
 [.ََِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
ن دمذفمات ال مات ندان .م-مِ  لكنمنيمى
 لكنمكَّ امذفمات راح.م-مّ
 لكنمتركةمذفماتزذ ر.م-مْ
 [.ّّّمرقـمِِٔ/مُماتم ض,مذًبماتنس:مً  مكغسم ًمكصال: ً,]صم حمنسمـ,مَّ:ًبمم-مٓ
 [.ِّٕرقـممّٕ/مُ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبمات: نـ,مذًبمترؽماالس:مً  م,مم-مٔ
م[.َّرقـممِٔ]طذأًتماتندتس فمصنممم-مٕ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

ٍذًدماتم لمٍذًفمتىٍنًركمٍذًفماٍت ىًًصم متى ًد ثي ًنٍنليممى ن مذًمسًنل»كى محذ مي ىذىنىًن مكت   مى   مُ«.ي ٍقذىؿمتى

مم(ٜٓٔالحديث رقم )

ماإلنممم مليإىٍ ـه,قًؿ د  ىنىً ممى ماجن مرمنل محمند ًـ
متىٍفممِ , ذٍّ ٍّ مات   نيًا رىةى مكى ماتر ٍمنىًف, ٍذًد متى مٍذًف ٍ ًف مميصى تىٍف

, ًًلدو ني ى
ًشيممّ محىٍنمى مالى م ى ىٍمتي مى   مىٍتمتى ,ميىمىن ًمدىخى ٍ شو ًن محذ ماٍنرىحىةنمًنٍفمقيرى ك  ى نمزى كمقىًؿى ٍذًدماًجمٍذًفمتىٍنرو متىٍفمتى

ماٍت ىًًصمًستىَمَّىن ً:ًل,ممىمتى ىً,م كمٍذفي ً ىمتىٍنري ًة,ميى ى مكىاتص الى ٍكـً ماتص  مىَماٍتً ذىًدىًة,مًنفى ماٍتأيك ًةمتى مًنن ًمًذ مًنفى مدىخىؿى  َ:
م ٍ ًرماٍتذي يكتىً ,مًنٍفمرى يؿو ًًؿمحىٍكمَّىخى ماترٍّ ى ٍ رى ٍدًتمذىٍ مىًؾ؟مقىًتىٍتنمخى مكى ى متى ىًنمَّىٍ ؼى مىٍ  ىً,ميىأىًؿى م يفى:ٍٍّشمتىنىًمَّىنىفنً,متى ـٍ تى

م , مى   متى ميى ىٍقذىؿى مًيرىاإنً, متىنىً م ىٍ ًرٍؼ ـٍ تى ِني ِبِمَساِنوِ  َٗفَعَذَمِني،كى مَوَعضَّ مذىاتى ٍ شو مقيرى مًنٍف ماٍنرىحىةن محىٍنَّىٍم:يؾى ن ميىأىًؿى ,
م م مصى مًستىَماتن ًذ ٍّ ماٍنطىمىؽى مم يـ  يى ىٍمتى ,مكى يى ىٍمتى ٍم:ى ىً,مكى ,ميى ى ى سىبو ماتن ًذ ُّممى مًستى   ميىإىَّىًًن ,ميى ىٍرسىؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى َماجيمتى

ماتم  ٍم :ىأيكـي نم كى ,مقىًؿى ـٍ نمنى ى ؟م مقيٍمتي ماتن  ىًرى كـي مًت نم محى:ىصي ميى ى:ىٍ :يلي,ميىأىًؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ,مصى ـٍ نمنى ى ؟م مقيٍمتي ؿى
,م كـيمكىحيٍيًطري نم متىًَّنٍّ محىصي مًننٍّ  .قىًؿى متىٍفمسين ً: ميىمىٍ سى ماتنٍّسىً ى,ميىنىٍفمرىًغبى ـي,مكىحىنىسُّ مٍّ مكىحىنىً كىحيصى

مٓ

 تخريج الحديث:

منفمطر ؽملإ ـمذلمذنمك .مٕكحذكمن  ـ,مٔحخر لماتذزار,ممم

 دراسة رجال اإلسناد:

م.كنخ:مط فمر ًتلمَّم ـم أًتمسالمحفمي  ـمندتس ف

مٖاتسمن م أ م ذتمَّ  رمات:دت س.مذفماتأًسـمذفمد نًرمىشيم بن بشير*م

مٗكذَّر ماذفمم رمي مات ًت  .

                                           
 [.ََِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
ملكنملإ ـمذفمذإ رمذفماتأًسـمذفمد نًرماتسمن .م-مِ
ملكنمن ًلدمذفم ذرماتنَّ .م-مّ
ذ مذمسًنل.مكىمم-مْ مات ىٍذـنمات ىٌض.م]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمحىٍمنمحخى  [.ََِ/مّحىٍصؿي
 [.ْٕٕٔرقـممٖ/مُُ]نسندمحمندمم-مٓ
 [.ُّْٔرقـممّّٖ/مٔ]نسندماتذزارم=ماتذمرماتزخًرمم-مٔ
 [.ِٖٓ/مُ]مم  ماألكت ً مكطذأًتماألصف ً مم-مٕ
 [.ُِّٕرقـممْٕٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٖ
 [.ُُُـمرقمْٕ]طذأًتماتندتس فمصنمم-مٗ
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ممُاتسمن محذكمات ذ ؿماتَّكي م أ م:ا رممفظلمي ماآلخر.محصين بن عبد الرحمن*م

مقًؿماتذًمثنممص فمن:فؽمتمَم:ك  ألمتَّنلمسً ممفظلمي مآخرمتنر .

مّكقًؿماتنسًئ م:ا ر.مِقًؿمحذكممً:ـنمكي مآخرمتنر مسً ممفظل.

ذَّسرماتن ـمات ذ منكاللـمحذكملإًـماتَّكي ماألتنَم أ من:أفمسالمحنلمًَّفم دتسممة بن مقسمالمغير *م
ممْكالمس نًمتفمسذرال ـمنًتمسن مستمك ال  فمكنًئ متمَماتصم ح.

ن دمٍذفمي  ؿ. مٓكذَّر ماذفمم رمي ممات ًت  مكقًؿنمكصفلماتنسًئ مذًت:دت سمكمًَّ مات  م متفمنيمى

متمَم:ك  أل,مك:دت سلمالم  رمسالمنًمًَّفمتفمسذرال ـماتنخ  .قًؿماتذًمثنما:فؽماألئن م

ماذفم م ردمكصؼماتنسًئ متلمذًت:دت سمسالمتند ماذفمم ر,مكتـ مذًت:دت سمسالمنفمذَّرلـ محمد م ذَّر  كتـ
مم ر,مكقدمحكردمات منً م:ك  ؽماتنسًئ متل,مكتـم ذَّركامكصفلمتلمذًت:دت س.

ن دمٍذفمي  ؿمي كمخًصم ماتنا رةم دتس,محنًمنًممًَّ متفمنيمى ذشذرال ـماتنخ  ,متأكؿماذفمي  ؿنمَّىًفى
د  ىنىًمًسٍذرىاًل ـ. كَّنًمالمنَّ:بمتنلمسالمنًمقًؿنممى

مٔ

ًًيظنًمكىتىًن م ًمبماتٌسن مذَّ ًممى مصى مَّىًفى ذٌٍّ ميىأىًؿى ذَّرماتنيا رىةمات   كقًؿمتذدماجمذفمحمندنمسن تمحذ مكى
كؿمكى  ؿم    ًد  لمتىفمًسٍذرىاًل ـمنىٍدخي ًد ثماٍتنيا رىةمتىفمًسٍذرىاًل ـمكىمد .مى ؼممى

مٕ

ذامكقؼمحخذرلـمننفمسن ل. مٖكقًؿمات  م نمًَّفم رسؿماتمد ثمتفمسذرال ـ,مكا 

مألذ مداكدنمسنامنا رةمنفمن ًلد؟مقًؿنمن ـ,مكسنام كحنَّرمذتؾمحذكمداكدميأىًؿمحذكمتيذى دماآل رمنمقمتي
مٗنئ مك نًن فممد  ً.نفمحذ مكائؿ,مكنا رةمالم دتسمسنامنا رةمنفمسذرال ـم

م
                                           

 [.ُّٗٔرقـممَُٕ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُ
 [.ّٕٖرقـممُّٗ/مّ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مِ
م[.ٗٓٔرقـممّّٖ/مِ]: ذ بمات: ذ بمم-مّ
م[.ُٖٓٔرقـممّْٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مْ
 [.َُٕرقـممْٔ]طذأًتماتندتس فمصنمم-مٓ
م.[ُّْٔرقـممّٗٗ/مِٖ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مٔ
م[.ُِٖرقـممَِٕ/مُ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماذنلمتذدماجمم-مٕ
 [.ُِِٔرقـممّْٕ]ات أًتمتم  م مصنمم-مٖ
م[.ُٔٔرقـممُِٕ]سجاالتمحذ متذ دماآل رممحذًمداكدماتس س:ًن مي مات رحمكات: د ؿمصنمم-مٗ
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 الحكم عمى الحديث:

محقكؿنم,مكاخ:الط ـكتإل ًذ متفم:دت سماتركاةُاسنًد مصم ح,مكَّذتؾمقًؿمإ  ب.

فمًَّفمَّ  رمات:دت سمسالمحفممد  لمتفممص فمصم ح. محكالننملإ ـمكا 

,متىٍفمميصى ٍم ًدٍ  ًنمًنٍفمليإىٍ ـو ممى حُّ دهمحىصى محىمى نمتىٍ سى ٍنذىؿو ممى محىٍمنىديمذفي .قىًؿى مِفو

ٍ ف. ماذفمتدمنملإ ـمح ذتماتن ًسمًي مميصى قىًؿى كى
ممّ

ماذفم مقًؿ مَّنً م:ا ر  مقذؿ مًنٍنلي مسىًناي مألفملإ ـ ملنً مالم  ر متنر  مي مآخر مي:ا ر  ممص ف محنً  ًن ًنن
مكسذؽمقكؿماذفمتدممكحمندمآنفًن.مْم ر.

مَّذتؾمتطؼمتم لماإلنًـمحمندمي ماتسندمنا رةمات ذ مكلكم أ .

ةمات ذ ميخالص ماتدراس مَّنًمسذؽمحفم:دت سلمالم  رمسالمنًمًَّفمتفمسذرال ـماتنخ  ,م ًت ًننمحنًمنا رم
مكلكملنًمت سمتفمسذرال ـ.

                                           
 [.ْٕٕٔرقـممَُ/مُُ]مًإ  منسندمحمندمم-مُ
 [.ٕٔرقـممِِٗ/مٖ]س رمحتالـماتنذال مم-مِ
 [.ُّٗ/مُ]ي:حماتذًرممالذفمم رمم-مّ
 [.ّٖٗ/مُ]ي:حماتذًرممالذفمم رمم-مْ
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 الفصل الثاني

 األحاديث الواردة من باب "العين مع الراء" حتى نياية باب "العين مع الزاي"

 وفيو مبحثان:  

 ات  فمناماترا .باب المبحث األول:       

 ات  فمناماتزام.باب الثاني:  المبحث      
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 المبحث األول: َباُب اْلَعْيِن َمَع الرَّاءِ 

 

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)تىرب(

ٍن ىًمتسًني ً»)لػ(مًي ًلنم متى م يٍ ًربي ,مذن نَماإلذًن مكاإل  ًح.«ات   بي ,مًنٍفمحىٍترىبى
مُ

مم(ٓٔٔالحديث رقم )

,مقًؿماإلنًـماذفمكلبمرمنلماجنمحخذرم ٍذًدماتر ٍمنىًفمٍذًفمحىًذ مميسىٍ فو ٍذًدماتم ًلمٍذًفمتى ,متىٍفمتى مسىٍ دو مٍذفي ن ماتم ٍ ثي
ٍفمحىًذ ًل, ,متى ماٍتًٍَّنًدمٍّ مٍذًفمتىًدمٍّ نممِتىٍفمتىًدمٍّ م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿي نمقىًؿى إًكركاماتنسً مي م»قىًؿى

ًلىًمالثَّيُِّب ُتْعِرُب َعْن َنْفِسَيا»,مسفماتذَّرم:س:م ؟مقًؿنميأ ؿمتلمنم ًمرسكؿماج«.محنفس ف مًر ى ,مكىاٍتًذٍَّري
ٍن:ي ىً مّ«.صى

 تخريج الحديث:

َّم ـمنفمطر ؽماتم ثمذفممٖكاتطذران ,مٕكاتطمًكم,مٔكحمند,مٓكاذفمحذ مإ ذ ,مْحخر لماذفمنً  ,ممم
مس دمذلمذنمك .

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًتلمَّم ـم أًت.

م

م

                                           
م[.ََِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
تدممذفمتن رةمذفميركةمذفمزرارةمذفماألرقـماتَّنػدم,مصػمًذ من ػركؼ,م َّنػَمحذػًمزرارة,منػًتمذًتَّكيػ مسػن محرذ ػ ف,مم-مِ

 [.َّٓٓرقـممّّٗ/مْ:ن  زماتصمًذ مكق ؿنمذًت ز رة.م]اإلصًذ مي م
م[.ِّٓرقـممُّٔ/مُ]ات ًنامالذفمكلبمم-مّ
 [.ُِٕٖرقـممَِٔ/مُ]سنفماذفمنً  ,مَّ:ًبماتنًَّح,مذىًبماسً:ئنًرماٍتًذَّرمكىات   ٍّب,مم-مْ
م[.ْٕٕرقـممِٖٕ/مِ]نسندماذفمحذ مإ ذ مم-مٓ
 [.مُِِٕٕرقـممَِٔ/مِٗ]نسندمحمندمم-مٔ
 [.ّْٕٓرقـممّْٗ/مُْ]إرحمنإَّؿماآل ًرمم-مٕ
 [.ِْٔرقـممَُٖ/مُٕ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-مٖ



024 
 

 عمى الحديث: الحكم

متىًن رىة,ممسسنًد م   ؼمالنأطًتل,ميشفمتد ًنم مٍذفي تـم سنامنفمحذ لمتدممذفمتن رة,م دخؿمذ ن نًماٍت يٍرسي
مْ.األرنجكطمكإ  بمّكاألتذًن ,مِكَّذتؾمقًؿماتذكص رم,مَُّنًمقًؿمحذكممً:ـ.

ًد ثماٍذفمتىذ ًس,م ٍ رىة,مٓتَّفماتمد ثمتلمإكالدمصم م مذن نً منفممى كىحذ مليرى
ًم م ماتذخًرمممٔ ًي مصى

مكنيسمـ.

م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

م ًد ثي ًنٍنليماٍتمى متن ًمًي مقىٍمذلمتسًنيل»]لػ[مكى م يٍ ًربي مٕ«.يىًشن نىًمَّىًفى

مم(ٔٔٔالحديث رقم )

متـمحت رمتمَم:خر جمتل.ممم

م

م

م

م

م

م

                                           
م[.ٕٓٓرقـممُِٓ]اتنراس ؿمالذفمحذ ممً:ـمصنمم-مُ
م[.ْٕٔرقـممَُُ/مِ]نصذًحماتز ً  مي مزكائدماذفمنً لمم-مِ
م[.ُّٖٔرقـممِّْ/مٔ]سركا ماتام ؿمي م:خر جمحمًد ثمننًرماتسذ ؿمم-مّ
م[.ُِِٕٕمرقـمَِٔ/مِٗ]مًإ  منسندمحمندمم-مْ
 [.ُُِْرقـممَُّٕ/مِ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتنًَّح,مذًبماس:ئذافمات  بمذًتنطؽ,مم-مٓ
ػًلىً,مم-مٔ مًذًر ى ٍ ػري ماتًذٍَّػرمكىات   ٍّػبمًسال  [مك]َّ:ػًبمُّٔٓرقػـممُٕ/مٕ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتنًَّح,مذىًبمالىم يٍنًَّحماألىبمكىغى

 [.ٖٔٗٔرقـممِٓ/مٗاتم ؿ,مذًبمي ماتنًَّح,م
 [.َُِ/مّن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رم]اتم-مٕ
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مم ًد ثي ًنٍنليماٍتمى مر يالنمح:ًى »قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)لػ(مكى مذطنيلمحىف  محًخ متىًربى ماٍذفى نمسف  محىٍمميىسىد.«ميىأىًؿى

نماٍسًألمتىسىالنم مُ«.يىأىًؿى

مم(ٕٔٔالحديث رقم )

,متىٍفمسىم متىطىً و ٍذديماٍتكىل ًًبم ىٍ ًن ماٍذفى نىًمتى رىارىةى,محىٍخذىرى مزي كمٍذفي د  ىًن ًلمتىٍنري ,قًؿماإلنًـمنسمـمرمنلماجنمكمى مًِ  دو
دىةى, مقى:ًى ٍف محىذًممّتى ٍف ,تى ماتن ًً  ٍّ ًٍَّّؿ  ماٍتني:ىكى

مىٍ ًلممْ م َماجيمتى مصى ماتن ًذ   محى:َى مرى يالن محىف  , ٍدًرمٍّ ماٍتخي محىًذ مسىً  دو ٍف تى
نم ميىأىًؿى م ـى سى متىلينممِإنَّ َأِخي َعِرَب َبْطُنوُ كى مٓ«.اٍسًأًلمتىسىالنم»يىأىًؿى

 تخريج الحديث:

,متفمإيٍ ذى .مَّاللنًمنفمطر ؽمنيممٕكنسمـ,مٔحخر لماتذخًرم,ممم ٍ فىرو ن دمٍذفم ى ممى

دىة,مذل,مذنمك مٖكحخر لماتذخًرم, منفمطر ؽمسىً  د,مَّاللنًنمتىٍفمقى:ًى

 دراسة رجال اإلسناد: 

مٗاتخفًؼمحذكمنصرمات  م ,منًتمسن محرذامك أًؿمسن مستمكنًئ: ف.معبد الوىاب بن عطاء*

مًذًلمذىٍ س,مَُك ألماذفمن  ف, مُِح  ًننم َّ:بممد  ل.مكقًؿمُُكي مركا  مقًؿنمتىٍ سى

م

م
                                           

 [.َُِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
ملكنمس  دمذفمحذ متركذ من راف.م-مِ
ملكنمق:ًدةمذفمدتًن ماتسدكس ماتذصرم.م-مّ
ملكنمتم مذفمداكدمحذكماتن:كَّؿماتنً  .م-مْ
 [.ُٗـمرقمُّٕٕ/مْاتسالـ,مذًبمات:داكممذسأ مات سؿ,م]صم حمنسمـ,مَّ:ًبمم-مٓ
 [.ُٕٔٓرقـممُِٖ/مٕ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتطب,مذًبمدكا ماتنذطكفمم-مٔ
 [.ُِِٕرقـممُّٕٔ/مْم,مَّ:ًبماتسالـ,مذًبمات:داكممذسأ مات سؿ,]صم حمنسمـم-مٕ
 [.ْٖٔٓرقـممُِّ/مٕ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتطب,مذًبمماتدكا مذًت سؿ,مم-مٖ
م[.ِِْٔرقـممّٖٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٗ
 [.ِّْٖرقـممّٖ/مْركا  ماتدكرممم-ر  ماذفمن  فم]:ًم-مَُ
 [.ُٗٓرقـممَُٓركا  ماتدارن مصنمم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مُُ
 [.ُّٕٓرقـمممِٕٔ/مُِ]:ًر  مذادادمم-مُِ
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قيٍطًنٌ , مّكذَّر ماذفممذًفمي مات أًت.مِكاتمسفمذفمسف ًف,مُكك ألمح  ًننماتد ارى

متم محنَّركا مي مي ؿمماتخفًؼممد  ًنممَكقًؿمصًتحمذفمنمندمذفمتنركماألسدمن مت كرمذفم ز د, ركا 
تكلًبمتـم أؿمي لنمكتذدمام,ات ذًسمكنًمحنَّركامتم لمغ ر ,ميًَّفم م َمذفمن  ف,م أكؿنملذامنك كع

د  ىنىًم كر,مكت ملمدتسمي ل,مكلكم أ . مْمى

مٓكقًؿماذفمس دنمكًَّفمَّ  رماتمد ثمن ركينًمصدكقنً.

ممٔكقًؿماذفمتدمنمت سمذلمذ س,م

محذ متنل؟ميأًؿنم َّ:بممد  لمنمملماتصدؽ. ًً:ـنمسى ىتتي قىًؿماٍذفمحىذ ممى قمتنملكمحمبمست ؾ,محكمحذكممكى
كذى ؟ميأًؿنمتذدماتكلًب,مكت سمتندلـمذأكمماتمد ث.ز دماتنمكممي ماذفمحىذ متىم ري

مٕ

ممَُقًؿمزَّر ًمذفم م َماتسً  نمصدكؽمت سمذًتأكممتندلـ.كمصدكؽ,ممٗنكاذفمم رمٖكقًؿماتذلذ ,

ممُُصمًذنً.حت سمذلمذ س,مقدممدثمتنلممنكقًؿماذفمنن ر

م م َمٍذفمسىً  دممسفماتر ٍحممًي متذدماٍتكىل ًبماٍتخ محىمندنمَّىًفى م  ريليمن ريى مقد نى .م,فًؼكقىًؿى َّىًفى كى
مُِ

كقًؿمح  ًننم َّ:بممد  ل,ميأ ؿمتلنم م:جمذلمقًؿممُّكقًؿماتذخًرمنمت سمذًتأكممتندلـ,مكلكم م:نؿ.
ممُْحر كمسالمحنلمًَّفم دتسمتفم كرمكحقكاـمحمًد ثمننًَّ ر.

                                           
 [.ُّٕٓرقـمممِٕٔ/مُِ]:ًر  مذادادمم-مُ
 [.ّٖٖرقـممّْٓ/مٔ]: ذ بمات: ذ بمم-مِ
 [.ِّّٗرقـممُّّ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-مّ
 [.ُّٕٓرقـمممِٕٔ/مُِ  مذادادم]:ًرمم-مْ
م[.ّّْٗرقـممَِْ/مٕ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مٓ
 [.ُّْٔرقـممُٕٓ/مٔ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-ٔ
 [.ِّٕرقـممِٕ/مٔ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٕ
 [.ِِّٓرقـممُٖٔ/مِ]ن زافماالت:داؿمم-مٖ
 [.ٖٓرقـممُْ]طذأًتماتندتس فمصنمم-مٗ
 [.ُّٕٓرقـمممِٕٔ/مُِ]:ًر  مذادادمم-مَُ
 [.ِّٕرقـممِٕ/مٔ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُُ
 [.ِٔٔٓرقـممّْٓ/مِ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماذنلمتذدماجمم-مُِ
م[.ُِْرقـممِٗ]ات  فً ماتصا رمتمذخًرممصنمم-مُّ
 [.ّٖٖرقـممّْٓ/مٔ]: ذ بمات: ذ بممم-مُْ
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مًذًٍتأىًكٌم. مِمد  ل.كقدمام:نؿمحلؿمات مـمم,كقًؿماتذزارنمت سمذأكممُكقًؿماتنسًئ نمتىٍ سى

مّقًؿمت نًفمذفمحذ مإ ذ نمتذدماتكلًبمذفمتطً مت سمذَّذابمكتَّفمت سملكمننفم :َّؿمتم ل.

نمحنًمحىنًمي ركممتىنلي. مْكقًؿمتذداجنمسى ىتتمحذ متىفماٍتخفًؼميىأىًؿى

مٓدتسلمتفم كر.من أًؿم,ي مي ؿمات ذًسمرذنًمحخط محنَّركامتم لممد  ًنمم,قًؿماذفمم رنمصدكؽكم

محىٍمنىدىم .مكقىًؿى ًد ًثمنيٍ طىًربه ماٍتمى ً  ؼي مٔح  ًننم ى

متَّفملؿمسنامنفماذفمحذ متركذ مقذؿماالخ:الطمحـمذ د ؟م,قًؿماتذًمثنمتذدماتكلًبمصدكؽ

ٍذدماٍتكىل ًبمحقدـ. نمتى ًد ثماٍذفمحىًذ متركذ ميىأىًؿى ف ًؼمًي ممى مكاتخى دىمتىفماتس  ن ٍّ مسئؿمحىذيكمدىاكي

ٍذدماٍتكىل ًبمسنامي ملىذىا.يأ ؿمتىلينمتى نمنفمقىًؿى م مزنفماالخ:الطميىأىًؿى

ٍذدماتكلًبمحقدـ. نمتى ٍذدماٍتكىل ًبمًي مسىً  دمٍذفمحىًذ متركذ ميىأىًؿى سن تمحىٍمنىدمٍذفممنذؿمسئؿمتىفمتى
مٕ

مٖكقًؿمحمندمذفممنذؿنمًَّفمتذدماتكلًبمذفمتطً منفمحتمـماتنًسمذمد ثمس  دمذفمحذ متركذ .

مس  دمذفمحذ م مٗتركذ مكترؼمذصمذ:لمكَّ:بمَّ:ذل.كقًؿماذفمس دنمكتـز

مممَُكقًؿم م َنمكذمانًمحفمتذدماتكلًبمًَّفمنس:نم مس  د.

كذ محصنًؼمسىً  د. كقًؿماذفمتدمنمكتندمتىذدماتكلًبمٍذفمتىطً ,متىفمسىً  دمٍذفمحذ متىري
مُُ

م

                                           
 [.ّْٕـمرقمٖٔ]ات  فً مكاتن:ركَّكفمتمنسًئ مصنمم-مُ
 [.ّٖٖرقـممّْٓ/مٔ]: ذ بمات: ذ بمم-ِ
م[.ْٖٗرقـممُٕٔ]:ًر  محسنً مات أًتمصنمم-مّ
 [.َّْٓرقـممَُّ/مّ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماذنلمتذدماجمم-مْ
 [.ِِْٔرقـممّٖٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٓ
 [.َُّْرقـممٕٕ/مّ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-مٔ
م[.ِِٔرقـممِِّاآل رممحذًمداكدماتس س:ًن مي مات رحمكات: د ؿمصنم]سجاالتمحذ متذ دمم-مٕ
 [.ُّٕٓرقـمممِٕٔ/مُِ]:ًر  مذادادمم-مٖ
م[.ّّْٗرقـممَِْ/مٕ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مٗ
 [.ُّٕٓرقـمممِٕٔ/مُِ]:ًر  مذادادمم-مَُ
 [.ُّْٔرقـممُٕٓ/مٔ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مُُ
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ممُكقًؿماذفمنن رنمكًَّفمحصمًبماتمد ثم أكتكفمحنلمسنامنفمس  دمذ خرة,مًَّفمإذلماتن:ركؾ.

ماتذ مقًؿ مًَّفم م طمذمد ثمس  دمنفممكاتذمم ظ رمحفماتخفًؼمسناًمثن ماالخ:الطمتَّنل مذ د س  د
مسمًط مقك  مَّنًمقًؿمحمندم,مذؿمسفماتذلذ محطمؽمتم لمراك  مس  دمذفمحذ متركذ .

ن رافمحذكماتن رماتذصرمم أ ممًيظمتلم:صًن ؼمتَّنلمَّ  رمات:دت سمكاخ:مطممسعيد بن أبي عروبة*
مِ مق:ًدةمنًتمسن مستمكق ؿمسذامكخنس فمكنًئ .كًَّفمنفمح ذتماتنًسمي

قًؿماتذًمثنمالم  رم:دت سلملنًمألنلم ركممتفمق:ًدةمكًَّفمنفمح ذتماتنًسمي مق:ًدةمَّنًمسذؽ,مَّذتؾم
م:ًذ لمإ ذ متندماتذخًرممكنسمـمَّنًمسذؽمي مات:خر ج.م

مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.م

م

ًؿممىم ماأٍلىك  ًنفى مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمكى ذي يـمحٍمسىًذًنم»ًد ثي مي ـ.«ماتس أ ف محىٍترى مّحىٍممحٍذ ني ـمكحٍك ى

مم(ٖٔٔالحديث رقم )

م مًلإىًـً متىٍف , مًذالىؿو مٍذفي مىٍ نىًفي مسي د  ىنىً ممى ماتم ًل, ٍذًد متى مٍذفي ًًت ؿي مًسٍسنى د  ىنىً ممى ماتذخًرممرمنلماجن ٍذًفمقًؿماإلنًـ
ًن متيٍركىةيمٍذفيم نمحىٍخذىرى ممتيٍركىةى,مقىًؿى ,محىف  م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ٍكًجماتن ًذ ٍّ ٍن ىً,مزى ماتم ليمتى ذىٍ ًر,متىٍفمتىًًئإى ىمرىً  ى اتزُّ

مًذًتسٍُّنًح, مكىحىذيكمذىٍَّرو ,منىًتى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى رىسيكؿى
م ىٍ ًن مًذًت ىًًت ىً مم-مْ ًًت ؿي نمًسٍسنى مم-قىًؿى متينىري ـى يىأىً

م ىم نمكىاتم ًلمنىًمَّىًفى متينىري قىًؿى ,مقىًتىٍتنمكى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿي نمكىاتم ًلمنىًمنىًتى م ىأيكؿي أىايمًي منىٍفًس مًسال 
م ميىم محىذيكمذىٍَّرو ً ى ,ميى ى ـٍ مى ي مكىحىٍر ي ًؿو مًر ى محىٍ ًدمى تى ىٍذ ى ىن ليماتم لي,ميىمى ىٍأطى ىف  ,مكى م َماجيمذىاؾى متىٍفمرىسيكًؿماتم ًلمصى َّىإىؼى

,مكىات ًذممنىٍفًس مًذ ىًدً مالىم يذًم نى ٍّ:ًن ممى ًًّمكى مكىحينٍّ ,مًطٍذتى نمًذ ىًذ محىٍنتى ميىأىذ مىلي,مقىًؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى ٍك:ى:ىٍ ًفمحىذىدنا,متى ماتم ليماتنى  أيؾى
مىَمًرسٍم متى ًًتؼي نمحى ُّ ىًماتمى ميىأىًؿى رىجى مخى مىٍ ًل,م يـ  مكىحىٍ نىَمتى ًندىماتم لىمحىذيكمذىٍَّرو ,ميىمى متينىري مىسى م ى محىذيكمذىٍَّرو ,ميىمىن ًم:ىَّىم ـى ًمؾى

م ى ٍم نىٍفمَّىًفى ,مكى ن دنامقىٍدمنىًتى منيمى ميىًشف  م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ن دنامصى م ىٍ ذيديمنيمى نمحىالمنىٍفمَّىًفى قىًؿى ماتم لىمكى ماتم لىميىًشف  مذيدي
ماألينىرىم مًي مَّىالىًنًلنمنىٍمفي محىٍذمىغىماتن ًًس,ميىأىًؿى ميى:ىَّىم ـى محىذيكمذىٍَّرو م:ىَّىم ـى ,...كي لنم يـ  مالىم ىنيكتي رىا ي,ممى ٌّ ماتكيزى ا يمكىحىٍن:يـي

,ميىأىً محىًن ره ـٍ ًنٍنَّي ,مكى ,مًنن ًمحىًن ره ٍنًذًرنمالىمكىاتم ًلمالىمنىٍف ىؿي ماتني مٍذفي ذىًبي ممي تىًَّن ًماألينىرىا ي,مكىحىٍن:يـيميىأىًؿى نمالى,مكى محىذيكمذىٍَّرو ؿى

                                           
 [ِّْ/مُ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُ
م[.ِّٓٔرقـممِّٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مِ
 [.َُِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مّ
اتسٍُّنًحنملذ ماتنسذ مستَماتسنح,مكل منمم متمَمطرؼمنفمحطراؼماتند ن ,مًَّفم سَّن ًمحذكمذَّرماتصد ؽمر َماجمم-مْ

 [.ُِِٖرقـممِٕٔ/مٕتنل.م]األنسًبمتمسن ًن م
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محىٍكسىطيمات ىرىًبمدىارنا,م ـٍ رىا ي,ملي نمذىٍؿمَوَأْعَرُبُيْم َأْحَساًبااتكيزى متينىري ر اًح,ميىأىًؿى مات ى ,محىٍكمحىذىًمتيذىٍ دىةىمٍذفى ,ميىذىًً  يكامتينىرى
ٍ ريم مسى ٍّدينىً,مكىخى ,ميى ىٍنتى محىٍنتى مًذ ىًدً ميىذىً ى ىلي,منيذىًً  يؾى ذىمتينىري ,ميى ىخى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ذُّنىًمًستىَمرىسيكًؿماتم ًلمصى نىً,مكىحىمى

مقى:ىمىليماتم لي . متينىري متيذىًدىةى,ميىأىًؿى مسىٍ دىمٍذفى نمقى:ىٍم:يـٍ مقىًًئؿه ,ميىأىًؿى ذىً ى ىليماتن ًسي كى
مُ

 تخريج الحديث:

مِ ؽمحذ مسمن متفمتًئإ .حخر لماتذخًرممنفمطرمممم

 دراسة رجال اإلسناد:

ذفمتذدماجمذفمحك سمذفمنًتؾمذفمحذ متًنرماألصذم محذكمتذدماجمذفمحذ ممإسماعيل بن عبد اهلل*
مّحك سماتندن منًتمسن مستمكتإر فمكنًئ: ف.

كنأؿممٔ,مكقًؿمحذكممً:ـنمنمملماتصدؽ,مكًَّفمنافالنممٓكقًؿمنرةنمالمذ سمذل,مْك ألمحمندمذفممنذؿ,
ممٖكقًؿمنرةنمًَّفمنفمات أًت,مٕي مخًتلمنًتؾ,اتخم م محفمحذًممً:ـمقًؿنمًَّفم ذ:ًنم

م.ٗكذَّر ماذفممذًفمي مات أًت
كقًؿمي منك اممَُحنًماذفمن  فميأدماخ:مفتمحقكاتلمي ل,ميأًؿمَّنًمي مركا  ماتدارن متنلنمًَّفم أ ,

ممُِك سم سكلميمس ف,كقًؿنمسسنًت ؿمذفمحذ محمُُ,مآخرنمصدكؽ,م   ؼمات أؿ,مت سمذذتؾ
م

                                           
نم]صم حماتذخًرم,مَّ:ًم-مُ ػم ـى سى مىٍ ػًلمكى ػم َماجيمتى مصى مقىػٍكًؿماتن ذًػ ٍّ ًمػ النم»بمي ًئؿماتصمًذ ,مذىًبي مني: ًخػذنامخى مٔ/مٓ,م«تىػٍكمَّيٍنػتي

م[.ّٕٔٔرقـم
مىػػػَماتنى ٍّػػػت,مم-مِ [مك]صػػػم حماتذخػػػًرم,مَّ:ػػػػًبمُُِْرقػػػـممُٕ/مِ]صػػػم حماتذخػػػًرم,مَّ:ػػػًبمات نػػػًئز,مذػػػًبماتػػػدُّخيكؿمتى

 [.ِْْٓرقـممُّ/مٔتم لمكسمـمككيً:ل,مماتناًزم,مذًبمنرضماتنذ مصمَماج
م[.َْٔرقـمَُٖ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مّ

 [.ُٕٕ/ِ]اتن ري مكات:ًر  ,متمفسكممم-ْ 
 [.ُّٔرقـممُُٖ/مِ]ات رحمكات: د ؿممم-ٓ 
 اتنر اماتسًذؽمنفسل.م-مٔ

 [.ّْٖ/مُ]اإلرإًدمي من ري متمنً ماتمد ثممم-ٕ 
 [.ْٗٓرقـممُِٖ/ّ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مٖ
 [.ُُِِْرقـممٗٗ/مٖ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٗ

 [.ِّٖصمم-ركا  ماتدارن -]:ًر  ماذفمن  فمم-َُ
 [.ُّٔرقـممُُٖ/مِ]ات رحمكات: د ؿمممُُ-
 اتنر اماتسًذؽمنفسل.مُِ-
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ًنمحذكمحك سمكاذنلم   فًف كركلمتنلماذفممِ,مكقًؿنماذفمحذ محك سمكحذك م سرقًفماتمد ثُ,مكقًؿمح  ن
مٍّط,م َّذب,مت سمذإ   ات ن دمحنلمقًؿنمنيخى
كركلمتنلماذفمنمرزمحنلمقًؿنم   ؼمح  ؼماتنًسممّ,م

م.ْفم مدثمتنلمذإ  حالم مؿمتنسمـم
ي محكؿماألنرم ك ألم ـم:ذ فمتلممًتل,مَّنًم ظ رمنفم رملماتنفسرمتل,مكاتذمم ظ رمحفماذفمن  فمًَّفم

ما:صًؿم محف مذن نَ ماتركا ًت, منف مغ رلً متمَ من:أدن  من  ف ماذف متف ماتدارن  مركا   محف مذتؾ ك ج د
اتدارن مذًذفمن  فمًَّفمنذَّرنا.

ممٓ
تأًسـماتالتًَّئ نمكقًؿمحذكمامٕكقًؿمنرةنمت سمذ أ ,مٔكَّذامحطمؽماتنسًئ ماتأكؿمذ:   فلميأًؿنم   ؼ,

تلمنًمتـم ذفمتا ر ,مألفمَّالـملجال ممذًتغماتنسًئ مي ماتَّالـمتم لمستَمحفم جدممستَم:رَّل,مكت ملمذًف
م.َّٖم ـم جكؿمستَمحنلم   ؼ

كقًؿمسمن مذفمإذ بنمسن تمسسنًت ؿمذفمحذ محك سم أكؿنمرذنًمَّنتمح اماتمد ثمأللؿماتند ن مسذام
مذ ن ـ, مي نً مي مإ   ملكمكقًؿمٗاخ:مفكا مكلذا اتذممذًفمتمنسًئ مننلمم:َم: نبممد  لمماذفمم رن

كَّذذلماتن رممَُكحطمؽماتأكؿمي لمذ نلمت سمذ أ ,مكت ؿملذامًَّفمنفمسسنًت ؿمي مإذ ذ:لم ـمانصمح,
ماتم لمذفمكلب,ا ذد مًَّفم مدثمتفمنًتؾمذنسًئؿمتى ماتنركزم,مكقًؿن مقدممُُذفمسمن  كقًؿماذفمتدمن

فمن  فمكحمند,مكمدثمتفماتَّ  رمنفماتنًس,مكلكمخ رمنفمحذ لمحذ ممدثمتنلماتنًس,مكح نَمتم لماذ
مُّكقًؿماتدارقطن نمالمحخ:ًر مي ماتصم ح,مُِاك س,

كقًؿمُٓكقًؿماذفمم رنمصدكؽمحخط مي محمًد ثمنفممفظل.مُْكقًؿماتذلذ نمنمدثمنَّ رمي لمت ف,

                                           

 [.ََُرقـممٕٖ/مُ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م ممُ-
 [.ُُٓرقـممِٓٓ/مُتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿما]م-ِ

 [.ُِّت ن دمص]سجاالتماذفمامّ-
م[.ٓٔ/مُركا  ماذفمنمرزمم-]:ًر  ماذفمن  فمم-ْ

م[.ُّصم-ركا  ماتدارن -]انظرنمنأدن م:مأ ؽم:ًر  ماذفمن  فممٓ-
 [.ِْرقـممُٕ]ات  فً مكاتن:ركَّ فمصمٔ-
 [.ْٗٓرقـممُِٖ/ّ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-ٕ

 اتنر اماتسًذؽمنفسل.مٖ-
م[.ٗرقـممْٕنم]سجاالتماتذرقًن متمدارقطن ممصم-ٗ

 [.ٖٔٓرقـممُِّ/مُ]: ذ بمات: ذ بممَُ-
م[.ُُٓرقـممِٓٓ/مُاتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿم]م-مُُ
ماتنر اماتسًذؽمنفسل.م-مُِ
م[.ٖٔٓرقـممُُّ/مُ]: ذ بمات: ذ بمم-مُّ

م[.ْٖٓرقـممِِِ/مُ]ن زافماالت:داؿمم-ُْ 
م[.َْٔرقـمَُٖ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُٓ
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ممُ,حذكماتف:حماألزدمنمًَّفم  اماتمد ث
ممقال الباحث: محنلم   ؼ, ماتأكؿ مذًفمسذبمكخالص  مكقد مالم نف ل, م:ك  ؽمنفمك أل مكحف مذل,   :ذر

 رملمكلكماتَّذب,مكسرق ماتمد ث,متَّفماذفمم رم رلمحفمذتؾمًَّفمي مإذ ذ:لم ـم:ًب,مكتندئذم ذأَم
ماتنظرمي محنرمات:ًئبمنفمك اماتمد ث,ملؿم  كزماألخذمتنلمحـمال؟

ألخذمتنلمكقدم:ًبمكانصمحممًتل,ميم ؿماتذخًرممننفم رلم كازمامِاتنس ت مي  ًمخالؼمذ فمات منً ,
ي محكؿم-كتذتؾمحخرجمتلمي ماتصم ح,محكمت ملمخف متم لمحنر ,ميًَّفم ك ألمًَّإلنًـمحمند,مكاذفمن  فم

مَّنًمي مركا  ماتدارن متنل.م-األنر
مت متىلي مكىحىفم  مـ محىفم ن:أ مًنٍن ىً مكىحذفمتىلي كتل محيصي ًًت ؿمحخرجمتىلي ميشفمًسٍسنى ماتذخًرممتل, مركا   مَمنىًمحنً

ًم حم منفمصى مليكى متىنلي ًًرٌم ماتذيخى محخر ل منٍإ رمًذ ىفمنىً مكىليكى مسكا ي, مك  رضمتىن ً مت مدثمًذًل,  مدثمًذًل
ًد  ل كتلم,مى ًم حمنفمح ؿمنىًمم,أًلىن ليمَّ:بمنفمحيصي ًمًي ماتص  ًد  لمغ رمنى م ٍم:ىجمًذإىٍ  منفممى مَملىذىامالى كتى

م.ّفمإىًرَّليمًي ًلمغى ر ميى ٍ :ىذرمًي لًمسمقدحمًي ًلماتن سىًًئٌ مكىغى ر مًسال م
م*ذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

م

م

م

م

م

م

م

م

                                           
مم-مُ م[.َّٕ/مُُ]اتنممَمذًآل ًرمالذفممـز
 [.ُٔ,مكنأدن ماذفماتصالحمصُُٖ-ُُٕ]انظرنماتَّفً  مي متمـماتركا  مصم-مِ
م[ُّٗ/مُ]انظرمي:حماتذًرممالذفمم رمم-مّ
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م ًد ثي ماٍتمى ًنٍنلي م َماتم ليم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمم)لػ(مكى مصى ماتن ًذ   م ىسيبُّ ماتنيٍإرَّ فمَّىًفى مرى يالمًنفى حىف 
ماٍتنيٍسًمًن  ؿمًنفى متىليمرى ي ,ميىأىًؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى متى م ىٍزدىٍدمًسال  ـٍ مىن ؾمذسىٍ ف ملىذىا,ميىمى متىٍفمإىٍ:ًنلمحىٍكمأليرىمٍّ نمكىاتم ًلمت:ىَّيفف  فى

مىٍ ًلماتنيٍإًرَّيكفميىأى:ميك  رذل,مك:ى ىًكىلمتى مىٍ ًلميى ى متى نىؿى مًي ماتأىٍكؿ.«ماٍسً:ٍ رىاذًن,ميىمى االٍسً:ٍ رىابنماإليمًشي
مُ

مم(ٗٔٔالحديث رقم )

ماذفمحذممم مقًؿماإلنًـ مٍذفي مني ىًًك ى ي منً ًًرًث, محىًذ ماٍتمى مٍذفي ًًت ؿي مًسٍسنى ًؽى محىذيكمًسٍسمى د  ىنىً ممى مرمنلماجن  ماتدن ً
ًؽى, ك,متىٍفمحىًذ مًسٍسمى ,مِتىٍنرو مىٍ ًلممّتىًفماأٍلىٍكزىاًت ٍّ م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿي نمذى ىثى س ًًفمٍذًفمتىًط   ىمقىًؿى تىٍفممى

ٍ إنً م ى م ـى سى م َماجيممكى ماتم ًلمصى مرىسيكؿى م ىسيبُّ مًنٍن يـٍ ؿه مر ي محىٍقذىؿى ًيُّكاماٍتنيٍإًرًَّ فى ًًتده,ميمن ًمصى كامى ىمكخى مرى ماٍذفي ًي  يـي
محىنٍّ  ميىسيذ ًن مكىسيب  نى ي, ,مكىحينٍّ مييالى فو مييالى مٍذفي في مييالى محىنىً ن ماٍتنسمًن فى مًنفى ؿه مر ي ميىأىًؿى , م ـى سى مكى مىٍ ًل تىٍفممكَّيؼ ممتى
ميىأىًؿىم , مذًتؾى مًنٍ ؿى ؿي ماتر  ي ًدى ,مكىحىتى مذًتؾى مًنٍ ؿى ًدى ميى تى مًسٍغرىا ن, مًسال  م ىًزٍد يمذًتؾى ـٍ ميمى ماتم ًل, مرىسيكًؿ مسىبٍّ متيٍدتى متىًئٍف ن

م منيٍدًذرنا, ؿي ت َماتر  ي ميىكى ؿي ماتر  ي مىٍ ًل متى نىؿى ميىمى ميى ىًدى, مًذسىٍ ًف . مىن ؾى ٍرمى مألى ًت ى ى مات ً  مصىؼ  رىؽى مخى  َ: ممى ؿي ماتر  ي يىً: ذى ىلي
مىٍ لًم م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿي ميىأى:ىميك ي,ميىأىًؿى ًطىمًذًلماٍتنيإًرَّيكفى ذىليمًذسىٍ ًفًل,ميى ىمى رى ميى ى نمماٍتنيٍإًرًَّ فى م ـى سى م»كى حىتىً ٍذ:يـٍ

ماتم لىمكرىسكتىلي؟ رى منىصى ؿو ممْ«.ًنٍفمر ي

ممتخريج الحديث:

 ٓ لماتفزارممتفماألكزات مذلمذنمك .حخرمممم

 دراسة رجال اإلسناد:

ممٔحسدمذفمإًل فماتذادادممحذكمسسمًؽمنًتمسن م نًفمكخنس فمكنًئ: ف.مإسماعيل بن أبي الحارث*م

ممٗكقًؿماتذلذ نم أ م م ؿ.مٖكقًؿماتذزارنم أ من نكف.مٕقًؿماتدارقطن نم أ مصدكؽمكرعميً ؿ.

م
                                           

 [.َُِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 سذرال ـمذفمنمندمذفماتمًرثمذفمحسنً مذفمخًر  مذفممصفمذفممذ ف ماتفزارم.م-مِ
 حذ متنركماألكزات .متذدماترمنفمذفمتنركمذفم-مّ
ماألخالؽمالذفمحذ ماتدن ًمصنمم-مْ م[.ُٖٕرقـممِٔ]نًَّـر
م[.ُّّرقـممُِْ]اتس رمألذ مسسمًؽماتفزارممصنمم-مٓ
م[.ِْْرقـممَُٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٔ
م[.َِّٔرقـممُِٔ/مٕ]:ًر  مذادادمم-مٕ
م[.ّْٕٔمرقـمََْ/مٖماتزخًرماتذمر=مماتذزارمنسند]م-مٖ
 [.ّٕٓرقـممِّْ/مُ]اتًَّإؼمم-مٗ
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مُامحذ ,مكلكم أ مصدكؽ,مكسئؿمحذ متنل,ميأًؿنمصدكؽ.كقًؿماذفمحذ ممً:ـنمَّ:ذتمتنلمن

مّكقًؿماذفمم رنمصدكؽ.مِكذَّر ماذفممذًفمي مات أًت.

ن دمٍذفماتمسفمكقًؿ مْ.اتصًتحماتإ  : إ ذ مٍذفمنيمى

مٓ ذإًرمن ركؼمكإ  ب.مكننفمك ألمنفماتن ًصر فقًؿماتذًمثنمسسنًت ؿم أ ,م

 الحكم عمى الحديث:

م ماتنمًرذ منفمسًيم   ؼمتإلرسًؿ,اسنًد  منًتمذ دمم أًتمفمذفمتط   مقًؿماذفمم رن ات:ًذ  ف,
ممٔات إر فمكنًئ .

م

م

م ًي ًل ٍفمذىٍ امات يٍرذىًف»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمم)لػ(مكى مًستىَم«محىن ليمنى َمتى م  ىمك ىٍديىاى ماتسٍّ محىٍفم ىٍإ:ىًرمى ليكى
ًسبمنًم مىَمحىن ليمسٍفمحٍن َماتذى اممي ـٍمصًمًذ ًمإىٍ ئنًمتى تى ٍم ً مكى متصًًمبماتسٍّ م يٍنًضماتذ اىمَّىًفى ـٍ ٍفمتى مات  نىًف,مكىاً  فى

 ىٍر:ىً ٍ لماٍتنيٍإ:ىًرم.
ممٕ

مم(٘ٔٔالحديث رقم )

ماًجمممم مرىسيكؿى دًٍّ ,محىف  محىًذ ًل,متىٍفم ى ,متىٍف ٍنًركمٍذًفمإي ىٍ بو مات ٍّأىً ,متىٍفمتى ًف قًؿماإلنًـمنًتؾمرمنلماجنمتى
ٍفمذىٍ ًاماٍت يٍرذىًًف.صمَماجمتم لمكسم ـ,منى ىَمتى

مٖ

م

م
                                           

م[.ّٗٓرقـممُُٔ/مِ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُ
 [.ُِْْٗرقـممَُٓ/مٖ]ات أًتمالذفممذًفمم-مِ
 [.ِْْرقـممَُٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مّ
 [.ْْ/مّماتر ًؿمحسنً مي ماتَّنًؿم: ذ ب]م-مْ
م[ِْْرقـممُِٗ/مُ]:مر رم:أر بمات: ذ بمم -مٓ
م[.َُِْرقـمُٖٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٔ
 [.َِِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٕ
 [.ُْٓرقـممٕٖٗ/مْ]نكط منًتؾمم-مٖ
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 تخريج الحديث:

َّم ـمنفمممٔكاتذاكم,مٓكي ماتن ري ,مْكاتذ  أ مي ماتَّذرل,مّكحمند,مِكحذكمداكد,مُحخر لماذفمنً  ,مم
مطر ؽمنًتؾمذلمذن مل.

 دراسة رجال اإلسناد: 

مٕةمكنًئ .نًتمسن م نًن متإرمم,ذفمنمندمذفمتذدماجمذفمتنركمذفمات ًصمعمرو بن شعيبم*
ممَُ,مكقًؿم م َمذفمس  دماتأطًفنمسذامركلمتنلمات أًتمي كم أ م م:جمذلمٗكاتنسًئ ,مٖك ألمات  م ,

مُُكقًؿمسسمًؽمذفمرالك لنمسذامًَّفماتراكممتفمتنركمذفمإ  بمتفمحذ لمتفم د م أ .
م ميأًؿن م   ؼ؟ م د , متف محذ ل, متف مإ  ب, مذف متنرك مقمتمت م َن مات ن دن ماذف مت سم»قًؿ َّ نل

مُِ«.تنركمذفمإ  بم أ »,مقمتنمينًمركلمتفمس  دمذفماتنس بمكغ ر ؟مقًؿنم«اؾذذ
ًد ث.م,كقًؿمح  ًننمتىٍنركمذفمإي ىٍ بمً أى  ًبماتمى مَّىذىام ىأيكؿمحىٍصمى ق ؿمتىليمًي نىًم ركممتىفمحىًذ لمقىًؿى

مُّ
سمًؽمذفمرالك ل,مكحذًمتذ دم اآل رم,مكتًن مكقًؿماتذخًرمن مرح تمحمندمذفممنذؿ,مكتم مذفماتند ن ,مكا 

مقًؿم ماتنسمن ف, منف محمد م:رَّل منً م د , متف محذ ل متف مإ  ب مذف متنرك مذمد ث م م: كف حصمًذنً
اتذخًرمنمنىفماتنًسمذ دلـ؟!

ممُْ
م.ُٓكقًؿماتنسًئ نمت سمذلمذ س

                                           
م[.ُِِٗرقـممّٖٕ/مِ]سنفماذفمنً  ,مَّ:ًبمات: ًرات,مذًبمذ امات رذًف,مم-مُ
م[.مَِّٓرقـممِّٖ/مّ]سنفمحذ مداكد,مَّ:ًبماإل ًرة,مذًبمي مات رذًف,مم-مِ
 [.ِّٕٔرقـممِّّ/مُُ]نسندمحمندمم-مّ
 [.َُْٕٖرقـممٗٓٓ/مٓاتسنفماتَّذرلمتمذ  أ م]م-مْ
 [.ُُْٗٔرقـممُْٓ/مٖ]ن ري ماتسنفمكاآل ًرمم-مٓ
م[.َُِٔرقـممُّٓ/مٖ]إرحماتسن متمذاكممم-مٔ
م[.ََٓٓرقـممِّْ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٕ
م[.ُِٔٔرقـممّٓٔ]ات أًتمتم  م مصنمم-ٖ
 [.ّْٖٓرقـممِٕ/مِِ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-ٗ

م[.ٖٔ/مِِ اماتسًذؽم]اتنرمم-َُ
 [.ِٕ/مِِ]اتنر اماتسًذؽممم-ُُ
 [.ْٓٔرقـممُّْ]سجاالتماذفمات ن دمصنمم-مُِ
 [.ُٕرقـممْٖ]نفمَّالـمحذ مزَّر ًم م َمذفمن  فمي ماتر ًؿمصنمم-مُّ

م[.ّْٖٓرقـممٗٔ/مِِ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-ُْ 
 [.ّْٖٓرقـممِٕ/ِِ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مُٓ
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ًم ح ماذفماتند ن نمنىًمركلمتىنليمحى ُّكبمكىاٍذفم ر جميىذىًتؾمَّيملمصى نىًمركلمتىٍنركمتىفمحىًذ لمتىفم م,قىًؿى د مكى
ً  ؼ. م ى يىذىًتؾمَّ:ًبمك د ميى يكى

مُ
كقًؿماإلنًـمحمندنمنًمحتمـمحمدنام:رؾممد ثمتنركمذفمإ  بمتفمحذ لمتفم د ,مق ؿمتلنم يم:جمذمد ثم

مالمحدرم مقًؿن مًَّفمتفمغ رمحذ ل؟ مإً كامِتنركمذفمإ  بمنً محصمًبماتمد ثمسذا ًن  مكقًؿمح  ن ,
ذ ,مكقًؿمحذكممً:ـماترازمنمس تتمْ,ّامإً كام:رَّك ام: كامذمد ثمتنركمذفمإ  بمتفمحذ لمتفم د ,مكا 

ماألئن  مركلمتنل مي ل؟ محقكؿ منً ميا بمكقًؿن من  فمتنل؟ م َّ:بمٓ م َمذف ماذفمن  فمنرةن مكقًؿ ,
م.ٔمد  ل

كقًؿمات ذًسمذفمنمندماتدكرمنمسن تم م َم أكؿنمسذاممدثمتنركمذفمإ  بمتفمحذ لمتفم د مي كم
,مينفملًملنًم-صمَماجمتم لمكسمـ-فم دممتفماتنذ مكًَّفمتنركمذفمإ  بم أكؿنمحذ متمَّٕ:ًب,

 ً م  فل,ميشذاممدثمتنركمذفمإ  بمتفمس  دمذفماتنس بمحكمتفمسم نًفمذفم سًرمحكمتفمتركة,م
م.ٖي كم أ متفملجال محكمقر بمنفملذاماتَّالـمقًتلم م َ

ننًمحنَّركامتم لمَّ رةمركا :لمتفمحذ لمتفم د  ,مكقًتكانمسننًمسنامكقًؿمحذكمزرت نمركلمتنلمات أًت,مكا 
حمًد ثم س رة,مكحخذمصم ف مًَّنتمتند ميركالً,مكنًمحقؿمنًمنص بمتنلمننًمركلمتفمغ رمحذ لمتفم
مل متفماتن نَمذفماتصذًحمكاذفمت    م مسننً ماتننًَّ رمات: م:يركىلمتنل ملذ  مكتًن  منفماتننَّر,  د 

كقًؿمي منك امآخرنمَّ نلم أ مي م,مٗكات  فً ,مكلكم أ مي منفسلمسننًم:يَّيمٍّـمي لمذسذبمَّ:ًبمتند 
م.َُنفسلمسننًم:َّمـمي لمذسذبمَّ:ًبمتند 

كىلمتنلمات أًتمي ذاَّرمذل م.ُُقًؿمحذكممً:ـنمت سمذأكم,م يَّ:بممد  ل,مكنًمرى
م

                                           
م[.ُُٔرقـممَُْجاالتماذفمحذ مإ ذ مالذفماتند ن مصنم]سم-ُ
 [.ُِٔرقـممُِّ]سجاالتمحذ مداكدمتإلنًـمحمندمصم-ِ
قًؿماتذلذ مرمنلماجنملذامنمنكؿمتمَمحن ـم :رددكفمي ماالم: ًجمذػل,مالمحن ػـم ف مػكفمذتػؾمتمػَمات:إػ   .مسػ رمم-مّ

 .ُٖٔ/ٓحتالـماتنذال متمذلذ م
 [.ُِٔرقـممَِّحمندمصم]سجاالتمحذ مداكدمتإلنًـم-مْ

 [.ُِّّرقـممِّٖ/ٔ]ات رحمكات: د ؿمم-ٓ 
 [.ِّٗ/مٔ]نفسماتنر اماتسًذؽمم-مٔ
 أصدمذًتَّ:ًبماتصم ف ماتصًدق ,مكل مات: مَّ:ذ ًمتذدماجمذفمتنركمذفمات ًصمر  ماجمتن نػًمننػًمسػن لمنػفمم-مٕ

 [.مِِٔ/ُّاتنذ م صمَماجمتم لمكسمـ .]مانظرم:ًر  مدنإؽم
 [.َِّٓرقـممِْٔ/ْم-ركا  ماتدكرم- ماذفمن  فم]:ًر مٖ -

 [.َّٓرقـممُٕٗ/مّ]ات  فً مألذ مزرت ماترازممي مح كذ:لمتمَمحسئم ماتذرذت م ٗ - 
م[.ُِّّرقـممِّٗ/مٔ]ات رحمكات: د ؿمم-َُ 
 اتنر اماتسًذؽمنفسل.م-مُُ
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مم
دًٍّ , كىلمتىٍفمحىًذ ًل,متىفم ى مسًم كقًؿماذفمتدمنمً أى همسال محىن ليمًسذىامرى ـٍ ًًتً  منىاىماٍمً:نى م يٍدًخميك يميًٍ :ىنىذىليماتن ًسي ـٍ تى   ً يمكى

ًم فى  مصى قىًتيكامًل ى ك يمكى ر  ي ًًحمنىًمخى م.ًُي مًصمى
,مكقًؿمسف ًفمذفمت  ن نمًَّفمسننًم مدثمتفمحذ لمِكقًؿم م َمذفمس  دماتأطًفنممد  لمتندنًمكال 

م,مّتفم د ,مكًَّفممد  لمتندماتنًسمي لمإ  
ننًم يَّ:بممد  لم ي :ذرمذل,مي نًمحفم َّكفممكقًؿمحمندمذفممنذؿنمتنركمذفمإ  بمتلمحإ ً مننًَّ ر, كا 

كقًؿمحذكمتذ دماآل رمنم ق ؿمألذ مداكدنمتنركمذفمإ  بمتفمحذ لمتفم د مم  متندؾ؟ممْم  ميال,
كقًؿماذفمم رمي مات: ذ بنمتنركمذفمإ  بم  فلمنًسمنطمأنً,مكك ألممٓقًؿنمال,مكالمنصؼمم  ,

مسب,ممكنفم  فلمنطمأنًمينمنكؿمتمَمركا :لمات ن كر,مك  ؼمذ   ـمركا :لمتفمحذ ل,متفم د م
تفمحذ لمتفم د ,مي نًمركا :لمتفمحذ لميرذنًمدتسمنًمي ماتصم ف مذمفظنمتف,ميشذامقًؿنممد ن محذ ,م
يالمر بمي مصم: ًمَّنًم أ:  لمَّالـمحذ مزرت ماتن:أدـ,مكحنًمركا  محذ لمتفم د ميشننًم  ن مذ ًمات دم

ذفمتذدماج,مكقدمصرحمإ  بمذسنًتلمنفمتذدماجمي محنًَّف,مماألتمَمتذدماجمذفمتنركمالمنمند
كصحمسنًتلمننل ...م ـمقًؿنم كلذ مقط  منفم نم محمًد ثم:صرحمذ فمات دملكمتذدماجمذفمتنرك,م
مكاتذًق مصم ف ؟مات ًن محظ رمتندم,مكلكم تَّفملؿمسنامننلم ن امنًمركلمتنل,محـمسنامذ   ً

ماتإرطمن :ذرمي مات ًنامالخ:الؼماألقكاؿمي ل,مكحن ماإ:راطمذ   ـمحفم َّكفماتراكممتنلم أ ,مي ذا ً
م.ٕكقًؿمي مات:أر بنمصدكؽ,مٔ ن اماتركاةمالم خ:صمذلمتنرك,

مصدكؽمَّنًمقًؿماذفمم ر.ممقال الباحث:
مٖإ  بمذفمنمندمذفمتذدماجمذفمتنركمذفمات ًص.م* أبيو:

م
م,َُكقًؿماتذلذ نمصدكؽمٗذَّر ماذفممذًفمي مات أًت,

                                           
م[.ُُِٖرقـممَِٓ/مٔ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مُ
م[.ُِّّمرقـمِّٖ/ٔ]ات رحمكات: د ؿمم-مِ

 [.ُِّّرقـممِّٖ/ٔ]ات رحمكات: د ؿمم-ّ 
م[.َُِٖرقـممِّٕ/مّ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مْ - 
م[.ّْٖٓرقـممُٕ/مِِ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمٓ - 
م[.َٖرقـممُٓ/ٖ]: ذ بمات: ذ بممٔ -
م[.ََٓٓرقـممِّْ]م:أر بمات: ذ بممٕ -

م[.َِٖٔرقـممِٕٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٖ
م[.ِّّٕرقـممّٕٓ/مْأًتمالذفممذًفم]ات م-مٗ

م[.ِِْٗرقـممْٖٖ/مُ]اتًَّإؼمم-َُ 
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كلكمندتسمذَّر ماذفمم رمي ماتنر:ذ مات ًن  مات: مالمُ ,م رنمصدكؽم ذتمسنًتلمنفم دمكقًؿماذف
م.ِ  رم:دت س ً

ممكقدمحنَّرمذ ضمات منً مسنًتلمنفم د ,ميأًؿماذفماذ ممً:ـن ـٍ تى دًٍّ مكى ًبم ى مًنٍفمًَّ:ًى د ثى مإي ىٍ ذنًممى مًسف  كى يأىًؿي
 ىٍسنىٍ ليمًنٍنلي.

مْنفم د متذدماجمذفمتنركمكت سمذتؾمتندممذصم ح,كقًؿماذفممذًفنم أًؿمسنلمسناممّ
ممٓك: أذلماذفمم رميأًؿنمكلكمقكؿمنردكد.

ممٖكاذفمم ر.مٕكحذكمداكد.مٔكقدمحَّدمسنًتلمنفم د ماتذخًرم,

كات ن رماتن:صؿمذ د مي ممذفمات ًصمكقًؿمات الئ نمكاألصحمحنلمسنامنفم د متذدماجمذفمتنرك
ممٗ متًئدمستَمإ  بمالمستَمتنرك.قكت ـمتنركمذفمإ  بمتفمحذ لمتفم د

م.إ  بمصدكؽم ذتمسنًتلمنفم د مقال الباحث:
مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

مُُكإ  ب.مَُاسنًد م   ؼمإلذ ًـمات أ ماتذممركا متنلمنًتؾ.مك  فلمح  ًنماألتذًن ,ممم

ٍنأىطا. ماتن   مني ًد ثي كقًؿماذفماأل  رنمكىمى
مُِ

م

                                           

م[.َِٖٔرقـممِٕٔ]:أر بمات: ذ بمصنممُ -
م[.ٕٓرقـممّْ]طذأًتماتندتس فمصنمم-ِ 
 [.ِّٗرقـممَٗ]اتنراس ؿمالذفمحذ ممً:ـمصنمم-مّ
م[.ِّّٕرقـممّٕٓ/مْ]ات أًتمالذفممذًفمم-مْ
م[.َٕٔرقـممّٕٓ/مْ]: ذ بمات: ذ بمم-مٓ
 [.ِِٔٓرقـممُِٖ/مْ]ات:ًر  ماتَّذ رمتمذخًرممم-مٔ
 [.ُْرقـممُٕٓ]سجاالتمحذ مداكدمتإلنًـمحمندمصنمم-مٕ

م[.َِٖٔرقـممِٕٔ]:أر بمات: ذ بمصنممٖ -
م[.ِٕٖرقـممُٔٗ] ًنامات:مص ؿمصنمم-مٗ
 [.ََٔٔرقـممّٕٖ]   ؼمات ًناماتصا رمكز ًد:لمصنمم-مَُ
م[.ِّٕٔرقـممِّّ/مُُ]مًإ  منسندمحمندمم-مُُ
 [.َِِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُِ
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ًي ًلمقًؿماذفماأل  رمرم ًذٌ ًنم»نلماجنم]لػ[مكى كاً: نَّـمتىرى م:ىٍنأيإكامًي مخى مرىسيكؿيم«مالى ن ده م:ىنأيإكامًي  ىًنمنيمى حىٍممالى
. م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى مصى ماتن ًذ ٍّ مخً:ـً منىٍأشى مُاتم ًلمألن لمَّىًفى

مم(ٙٔٔالحديث رقم )

د  ىنىًمليإىٍ ـه, قًؿماإلنًـمحمندمرمنلماجنممى
ـي,مِ نىًماٍت ىك ا حىٍخذىرى

,ممّ ًًتؾو ٍفمحىنىًسمٍذًفمنى ,متى مرىاًإدو مٍذفي د  ىنىًماأٍلىٍزلىري مى
م ن مقىًؿى م ـى سى مكى مىٍ ًل متى ماجي م َ مصى ماًج مرىسيكؿى ماٍتنيٍإًرًؾ,»حىف  مًذنىًًر م:ىٍس:ىً  ئيكا َواَل َتْنُقُشوا في َخَواِتيِمُكْم مْالى

مٓ«.َعَرِبيِّا

 تخريج الحديث:

ماتنسًئ ,حخر  َّم ـمنفممَُكاتإ ب,مٗكاتذ  أ مي ماتَّذرل,مٖاتإ  ماألصذ ًن ,مككحذمٕكاتطمًكم,مٔل
مطر ؽملإ ـمذلمذنمك .

 دراسة رجال اإلسناد:

مُِكذَّر ماذفمم رمي ماتنر:ذ مات ًت  .مُُ أ م ذتمَّ  رمات:دت س.مىشيم بن بشير السممي*

مقًؿماتذًمثنمقدمصرحمذًتسنًعمنفمات كاـمي ينفم:دت سل.

مُّ.ن  كؿنممً:ـمحذكم,مقًؿاتذصرمماألزىر بن راشد*م

مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.
                                           

 [.َِِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
ملكنملإ ـمذفمذإ رمحذكمن ًك  .م-مِ
ملكنمات كاـمذفممكإبمذفم ز دماتإ ذًن .م-مّ
.]اتسنفمام-مْ ـٍ مًنٍفمحينيكًرَّي مًي مإىٍ  و كاماٍتنيٍإًرًَّ فى م:ىٍس:ىًإ ري نمن نً نمالى سىفى م[.ََِْٖرقـممُِٔ/مَُتَّذرلمتمذ  أ مقًؿماٍتمى
 [.ُُْٓٗرقـممُٖ/مُٗ]نسندمحمندمم-مٓ
ًذ ًًّ,مم-مٔ كىاً: ًنَّيـمتىرى مىَمخى م:ىٍنأيإيكامتى  [.َِٗٓرقـممُٕٔ/مٖ]سنفماتنسًئ ,مَّ:ًبماتز ن ,مذًبمقىٍكؿماتن ًذٌ مالى
 [.ٖٕٓٔرقـممِّٔ/مْ]إرحمن ًن ماآل ًرمم-مٕ
م[.ِٔٗرقـممّْٔصذ ًن مصنم]حن ًؿماتمد ثمألذ ماتإ  ماألم-مٖ
 [.ََِْٖرقـممُِٔ/مَُ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-مٗ
 [.مَّٖٗرقـممَُ/مُِ]إ بماإل نًفمم-مَُ
م[.ُِّٕرقـممْٕٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُُ
 [.ُُُرقـممْٕ]طذأًتماتندتس فمصنمم-مُِ
 [.َّْمرقـمُِّ/مِماتر ًؿمحسنً مي ماتَّنًؿم: ذ ب]م-مُّ
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 الحكم عمى الحديث:

مِكإ  ب.مُسسنًد م   ؼمت  ًت ماألزلرمذفمراإد.مكَّذتؾمقًؿماألتذًن ,

م

ًي ًلم ماتَّىذىًئر,مًنٍن ىًمات:  ىرُّبمذ دىماتً ٍ رة»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنممكى مًنفى محىٍفم ىم«م الثه مًستىَماتذىًد  مليكى  يكدى
ٍ ًرمتيٍذرم ى دُّكنلم ماتً ٍ رةمًستىَمنكً  لمًنٍفمغى امذ دى منىٍفمرى ى َّىًفى مني ىً ران.مكى محىٍفمًَّفى منىاىماألىٍترىابمذ دى ـى ك يًأ 

ًَّتنيٍر:ىٌد.
مّ

مم(ٚٔٔالحديث رقم )

د م نممى ط ًًب,مقىًؿى ماٍتخى مٍذفي د  ىنىًمتينىري د  ىنىًمقًؿماإلنًـماذفمتًصـمرمنلماجنممى نممى ,مقىًؿى ًًتبو مغى مٍذفي س ًفي  ىنىًممى
متىً   ى ى, ٍ نى ى,متىٍفمحىًذ ًل,مْاٍذفي ن ًدمٍذًفمسىٍ ًؿمٍذًفمحىًذ ممى ,متىٍفمنيمى ًذ بو تىٍفم ىًز دىمٍذًفمحىًذ ممى

م َماجيممٓ ماتن ًذ  مصى حىف 
مًذًت مسىٍذاهنماتإٍٍّرؾي ماٍتَّىذىًًئري نم  مقىًؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى ,ماجيمتى ماٍت ىً: ـً ًًؿ منى ماتز ٍمًؼ,مكىحىٍَّؿي مًنفى ماتن ٍفًس,مكىاٍتًفرىاري قىٍ:ؿي م ًل,مكى

نىً ,م ماٍتنيٍمصى قىٍذؼي مٔ .َوالتََّعرُُّب َبْعَد اْلِيْجَرةِ كى

 تخريج الحديث:

مَّاللنًمنفمطر ؽماذفمت    مذلمذنمك .مٖكاتخط ب,مٕحخر لماتطذران ,

 دراسة رجال اإلسناد:

اذفمت    م كاتخالص محفمٗذفمتأذ ماتم رن محذكمتذدماترمنفمسذأتم:ر ن:ل,ميعةعبد اهلل بن لي*م
م   ؼمسالمنًمركا متنلماذفماتنذًرؾمكاذفمكلبميشن نًمًَّنًم ::ذ ًفمحصكتلمي َّ:ذًفمننل.

                                           
م[.ُْٖٕرقـممِّّ/مَُ مكاتنك كت مكح رلًماتس ئمي ماألن م]سمسم ماألمًد ثمات   فم-مُ
 [.ُُْٓٗرقـممُٖ/مُٗ]مًإ  منسندمحمندمم-ِ
 [.َِِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مّ
متذدماجمذفمت    مذفمتأذ ماتم رن محذكمتذدماترمنفماتنصرمماتأً  مم-مْ
األكسػٌ .ماخ:مػؼميػ ماسػـمحذ ػل,ميأ ػؿمتذػدماتم ػل,مكق ػؿممس ؿمذفمحذ مم ن مذفمسًتدةمذفمتػًنرمذػفمتػدمماألنصػًرمٌمم-مٓ

م[.ّّٔٓرقـممُّٔ/مّتًنر.منًتمي محكؿمخالي من ًك  .م]اإلصًذ مي م:ن  زماتصمًذ م
م[.ِْٕرقـممْٕٔ/مِ]ات  ًدمالذفمحذ متًصـمم-مٔ
 [.ّٔٔٓرقـممَُّ/مٔ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-مٕ
 [.َُّادممصنم]اتَّفً  مي متمـماتركا  متمخط بماتذادم-مٖ
م(ُِاتمد ثمرقـم)م-مٗ
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مُنز ؿماأللكازماتأإ رممنًتمي مإكاؿمسن محرذامكس: فمكنًئ: ف.معمر بن الخطاب السجستاني*

ًد ث.مِ   فلمحمد.قًؿمات   ن نم أ ,متـم كذَّر ماذفممذًفمي مات أًتمكقًؿنمنيٍس:ىًأ ـماتمى
مّ

ممْكقًؿماذفمم رنمصدكؽ.

مٓ قًؿماتذًمثنمتنرم أ ميمـم ردمي لمحدنَم رح,مكَّذتؾمقًؿمذإًرمن ركؼمكإ  ب.

ماتأًسـ.م:كيَمسن م الثمكتإر فممٔذفمن  حماتٌرت ن ,محسان بن غالب* نكاللـماتنصرمنم َّنَمحذً
مٕإ رمر ب.كنًئ: فميَم

مٖ:فردمذ:ك  ألماذفم كنس.

م ًؿمكىالى ًجمًذًلمًذمى م مؿمااًلٍمً: ى مىَمات ٍّأىًتمك ركممتىفماأٍلىٍ ذىًتماتنمزقًتمالى كقًؿماذفممذًفنم أمبماأٍلىٍخذىًرمتى
مىَمسىًذ ؿمااًلٍتً:ذىًر. متى ٍنليمًسال  كىا ى متى اترٍّ

مٗ

ً  ؼ.م ًًَّـمتىليمتىفمَُكقًؿمحذكمن  ـنم ى ماٍتمى ًًد ثمنىٍك يكتى .مكقىًؿى نىًتؾمحىمى
ممُُ

مُّكقًؿماتذلذ نمتفمنًتؾمن:ركؾ.مُِكقًؿماتدارقطن م   ؼمن:ركؾ.

مقًؿماتذًمثنم   ؼم دانمالمس نًمتفمنًتؾ.

م
                                           

 [.ْٖٖٗرقـممُِْ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُ
 [.َْٕٔرقـممَُٓ/مْ]ن ناماتزكائدمكننذاماتفكائدمم-مِ
م[.ُّّْٓرقـممْْٕ/مٖ]ات أًتمالذفممذًفمم-مّ
 [.ْٖٖٗرقـممُِْ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مْ
م[ْٖٖٗرقـممَٕ/مّ]:مر رم:أر بمات: ذ بمم-مٓ
ٍ ن نمذم-مٔ  ـماترا مكي:حمات  فماتن نم مكذ دلًماتذً ماتننأكط مذً ن: فمنفم:م: ًمكي مآخرلًماتنكف,ملذ ماتنسذ مستَماتريتى

م[.ُٕٕٗرقـممُّْ/مٔذممرت فمنفمات نف.م]األنسًبمتمسن ًن م
م[.َّٓرقـممُُٔ/مُ]:ًر  ماذفم كنسماتنصرممم-مٕ
م[.َّٓرقـممُُٔ/مُ]:ًر  ماذفم كنسماتنصرممم-مٖ
م[.ِِٖرقـممُِٕ/مُالذفممذًفم]اتن ركم فمم-مٗ
م[.ّٓرقـممٕٓ]ات  فً مألذ من  ـمصنمم-مَُ
م[.َِٗرقـممٖٗ]اتَّإؼماتم  ثمصنمم-ُُ
م[.ٖٖٓرقـممُٖٗ/مِ]تسًفماتن زافمم-ُِ
م[.َُُٖرقـممْٕٗ/مُ]ن زافماالت:داؿمم-ُّ
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ممُمَحمَُّد ْبُن َسْيِل ْبِن َأِبي َحْثَمةَ * ًًرًث,محىذيكمتيفىٍ رو مسىًًتدىةىمٍذًفمتىًًنًرمٍذًفماٍتمى ٍذديماتم ًلمٍذفي ممُاأٍلىٍكًس .كىاٍسنيليمتى

ًمكالم: د الن,مكذَّر ماذفممذًفمي ممْكاذفمحذ ممً:ـ,مّذَّر ماتذخًرم,كممِك ألمات  م , كتـم ذَّرامي لم رمن
مممٓات أًت

مقًؿماتذًمثنمصدكؽ.

 الحكم عمى الحديث:

ًذفمسسنًد م   ؼم دان,مت  ؼممسًفمذفمغًتبمكاذفمت    مكحإًرمات   ن مي ماتن ناممستَمستالتلمذ
ممٔ.ت    

ًذ ب,متىٍفمقً مذًفمحىًذ ممى متىً    ,متىًفم ز دى كىا يماٍذفي مرى ٍرتى ىمتىٍفممد ثو محىًذ مكىحىذىًمزي ؿماذفمحذ ممً:ـنمكس تتي
مسىٍذاهم...م؟ نماتَّىذىًًئري م ىأيكؿي ماتنذ   ٍفمحىًذ ًل؛مسن تي ٍ ن ,متى ن ًدمٍذًفمسىٍ ؿمٍذًفمحىًذ ممى منيمى

كىا يماتم م ًن  نًنملىذىامخط ه؛مرى مقىًالم ى ماألنصًرم  محذًمتيفىٍ رو ًذ بنمحف  مذًفمحىًذ ممى ,م-ٍ ث,متىٍفم ز دى   ن نمتينىٍ رن
مٕ

م ًًر ى ى ممى مذىًن  ,م-ًنٍف متم ٍّ متىٍف ٍ ن , ممى محىًذ  مٍذًف مسىٍ ؿ محىًذ ًل ٍف متى حخذرى ي
مكلكممٖ م... مسىٍذاه ماتَّذًئري قكتىلين

. مٗاتص م حي

من مكي مسسنًد  منريكتًنن محفمذَّر  ماذفمكقًؿماذفمَّ  رمذ د مركا  مكاتصكابمنً ميًمش, مغمطه مكري يل ظر,
مُُ.َُ ر ر

م

                                           
 [.ٕٖٖرقـممُِْ/مٓ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مُ
 [.ََِِرقـممَٓٓ]ات أًتمتم  م مصنمم-مِ
 [.َّٔرقـممَُٕ/مُاتَّذ رمتمذخًرمم]ات:ًر  مم-مّ
 [.َُُٓرقـممِٕٕ/مٕ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مْ
 [.َُٕٖٓرقـممّٖٗ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٓ
م[.ّٖٓرقـممَُّ/مُ]ن ناماتزكائدمكننذاماتفكائدمم-مٔ
 ي م ن اماتركا ًتمذَّرمنمندمذفمس ؿمكت سمتن رمكلنًمحخكاف.م-مٕ
[.َّاللنػًمُٕٗٗرقػـممِّٓ/مٖ[.كاذػفم ر ػرميػ م:فسػ ر م]َّٔرقػـممَُٕ/مُخػًرمميػ م:ًر خػلم]لذاماأل رمحخر ػلماتذم-مٖ

منفمطر ؽماذفماسمًؽمتفمنمندمذفمس ؿمتفمحذ لمتفمتم منكقكيًن.
م[.ُْٗٔرقـممٕٓٓ/مْ]تمؿماتمد ثمالذفمحذ ممً:ـمم-ٗ
 [.ُٕٗٗرقـممِّٓ/مٖ]:فس رماتطذرممم-مَُ
 [.ِٕٗ/مِ]:فس رماذفمَّ  رم-مُُ
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ماٍذًفماألٍَّكعم ًد ثي ًنٍنليممى مسن لم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنممكى مًذ ىً,م يـ  ـى ذىذةمكحقً رىجمًستىَماتر  مخى تن ًمقي:ؿمتيٍ نىًفي
مىَمتىأًم متلنم ًمذفماألٍَّكعماٍر:ىدىٍدتمتى ًجم ىٍكننًميىأىًؿى مىَماتم   متى ؿى مُك يٍركلمذًتز ام.«مذىٍ ؾمك:ى ىر ٍذتدىخى

مم(ٛٔٔالحديث رقم )

ًً:ـه,ممم ممى د  ىنىً ممى , مسىً  دو مٍذفي مقي:ىٍ ذى ي د  ىنىً ممى ماجن ماتذخًرممرمنل قًؿماإلنًـ
متىٍفممِ , محىًذ متيذىٍ دو مٍذًف م ىًز دى تىٍف

ًجًم مىَماتمى   متى ؿى مىنى ىمٍذًفماألىٍَّكىًعنمحىن ليمدىخى سى
نم ىمممّ ماألىٍَّكىًع,يىأىًؿى ًماٍذفى

نممْ ؟مقىًؿى ,م:ى ىر ٍذتى ًأذىٍ ؾى مىَمتى متى اٍر:ىدىٍدتى
م م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿى تىًَّف  مًت مًي ماتذىٍدكًم»الى,مكى نم«محىًذفى ,مقىًؿى م»كىتىٍفم ىًز دىمٍذًفمحىًذ متيذىٍ دو تىن ًمقيً:ؿى

مىنىم مسى رىجى ,مخى ف ًفى متى مٍذفي ٍؿمًذ ىً,متيٍ نىًفي م ىزى ـٍ تىدىٍتمتىليمحىٍكالىدنا,ميىمى كى ماٍنرىحىةن,مكى ملينىًؾى ك جى :ىزى ذىذىًة,مكى ماألىٍَّكىًعمًستىَماتر   يمٍذفي
ًد نى ىم ماتنى ,ميىنىزىؿى مًذمى ىًؿو محىٍفم ىنيكتى مقىٍذؿى  َ: مٓ«.مى

 تخريج الحديث:

مٔحخر لمنسمـمذنفسمسندماتذخًرممكذمفظل.ممم

 دراسة رجال اإلسناد:

مٕاتندن محذكمسسنًت ؿماتمًر  منًتمسن مستمحكمسذامك نًن فمكنًئ .محاتم بن إسماعيل*م

مٗكقًؿماذفمس دنم أ من نكننًمَّ  رماتمد ث,مٖقًؿماذفماتند ن نمً أى م ذت,

م

م

                                           
 [.َِِ/مّ مي مغر بماتمد ثمكاأل رم]اتن ً م-مُ
ممً:ـمذفمسسنًت ؿماتندن م-مِ
مات  أىًف ٌمم-مّ م يٍكسيؼى مذفي ًجي ماتمى  
سػمن مذػفمتنػػركمذػفماألَّػكع,مكاسػػـماألَّػكعمسػنًفمذػػفمتذػدماتم ػل.مذػػً اماتنذػٌ مصػٌمَماتم ػػلمتم ػلمكسػمـمتنػػدماتٌإػ رةمتمػػَمم-مْ

 [.َُّْرقـممُِٕ/مّذ مي م:ن  زماتصمًذ ماتنكتمكنًتمسن محرذامكسذ  فمتمَماتٌصم ح.م]اإلصً
 [.َٕٖٕرقـممِٓ/مٗ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتف:ف,مذًبمات: ربمي ماتف:ن ,مم-مٓ
 [.ُِٖٔرقـممُْٖٔ/مّ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماإلنًرة,مذًبم:مر ـمر كعماتن ً رمستَماس: طًفمكطنل,مم-مٔ
 [.ْٗٗرقـممُْْ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٕ
م[.َُْرقـممُُٖذ مالذفماتند ن مصنم]سجاالتماذفمحذ مإ م-مٖ
 [.ُْْٕرقـممّْٗ/مٓ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مٗ



002 
 

مً أى ممِكاتذلذ ,مُكك ألمات  م ,م كمقًؿماتدكرمنمسىًن تم م َم ىأيكؿممً:ـمذفمسسنًت ؿمً أى ,مقمتمتىلينمليكى
كقًؿمح  ًننمت سممٓكقًؿماتنسًئ نمت سمذلمذ س,مْكذَّر ماذفممذًفمي مات أًت,مّنم مدثمذننًَّ ر,قىًؿىم

كقًؿمحمندمذفممنذؿنممً:ـمحمبمست منفماتدراكردم,مزتنكامحفممً:نًمًَّفمر المي لمغفم مسالمممٔذًتأكل,
 حماتَّ:ًبمقًؿماذفمم رنمصمممٖنفمس  دمذفمسًتـ,م كقًؿمحذكممً:ـنملكمحمبمستمٕحفمَّ:ًذلمصًتح,

مٗمصدكؽم  ـ.

مَُ ذإًرمن ركؼمكإ  ب.مكننفمك ألمنفماتن ًصر فنقًؿماتذًمثنماألر حمحنلم أ ,م

م*ذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

م

م

م

م

م

م

م

م
                                           

 [.ِِْرقـممَُُ]ات أًتمتم  م مصنمم-مُ
 [.ِّٖرقـممََّ/مُ]اتًَّإؼمم-مِ
 [.ٕٕٕرقـممُْٕ/مّركا  ماتدكرممم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مّ
 [.َُِّْرقـممَُِ/مٖ]ات أًتمالذفممذًفمم-مْ
 [.ِٗٗرقـممَُٗ/مٓاتر ًؿم]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً مم-مٓ
 [.ُٓٗٓرقـممِْٖ/مُ]ن زافماالت:داؿمم-مٔ
 [.ُُْٓرقـممِٗٓ/مّ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-ٕ
 [.ُُْٓرقـممِٗٓ/مّ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-ٖ
 [.ْٗٗرقـممُْْ]:أر بمات: ذ بمصنمم-ٗ
م[.ْٗٗرقـممِِٗ/مُ]:مر رم:أر بمات: ذ بمم-َُ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

ًد ًثمتىًًئإى ىم ًي ممى مات ًًر  مات ىًرذى »)س(مكى كامقىٍدرى مىَماتم  ك.«يًٍقديري ًر صى متى ماتمى ,مًل ى
مُ

مم(ٜٔٔحديث رقم )ال

,ممم ماأٍلىٍ ًم ُّ مسىً  دو مٍذفي كفي د  ىًن ملىًري قًؿماإلنًـمنسمـمرمنلماجنممى
,مِ مكىٍلبو د  ىنىًماٍذفي مى

ك,مّ ًن متىٍنره حىٍخذىرى
ممْ حىف 

, مًإ ىًبو اٍذفى
د  ىليمتىٍفمتيٍركىةى,مٓ مى

مىٍ  ىًمكىًتٍندىلىًم ىممٔ متى ؿى ,مدىخى محىذىًمذىٍَّرو مًنننَ,متىٍفمتىًًئإى ى,محىف  ًفمًي محى  ًـً ًًر ى:ًى
ًمحىذيكمذىٍَّروم َمًذ ىٍكًذًل,ميىًٍن:ى ىرىلينى منيسى ًّ م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماًجمصى :ىٍ ًرذىًًف,مكىرىسيكؿي ماًجم:ياىنٍّ ىًًفمكى مرىسيكؿي ,ميىَّىإىؼى

نم قىًؿى ٍنلي,مكى م ـىمتى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ًم ىًمحىذىًمذىٍَّم»صى ـيمًت دومدىٍت ينى ميىًشن  ىًمحى  ً م«.رو

قىًتىٍتنم م ىم»كى ـٍ ذىإىً ,مكىلي مًستىَماٍتمى م ىٍس:يريًن مًذًردىاًئًل,مكىحىنىًمحىٍنظيري م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماًجمصى مرىسيكؿى مكىحىنىًمرىحىٍ تي ٍم ىذيكفى
ًًر ى ه,م ًد  ىً مامَفاْقِدُروا َقْدَر اْلَجاِرَيِة اْلَعِرَبةِ  ى مٕ«.تسٍّفٍّماٍتمى

 متخريج الحديث:

مطر ؽمصًتممم ماتذخًرممنف مَّ سًف,مححخر ل م كنس,مٗكاألكزات ,مٖذف مطر ؽ منف  ال : ـممَُكنسمـ
م)ن نرمكاألكزات مك كنس(متفماتزلرممذلمذنمك .

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

                                           
م[.َِّ/مّغر بماتمد ثمكاأل رم]اتن ً  مي مم-مُ
مم-مِ األ م نمذفػ:حماألتػؼمكسػَّكفمات ػً ماتننأكطػ منػفم:م: ػًمذػً ن: فمكيػ مآخرلػًماتػالـ,ملػذ مذمػدةمتمػَمسػًمؿمذمػرماتأمػـز

م[.َِٗرقـممَْٗ/مُننًم م مد ًرمنصر.م]األنسًبمتمسن ًن م
 تذدماجمذفمكلبمذفمنسمـماتأرإ منكاللـمحذكمنمندماتنصرم.م-مّ
 ذفماتمًرثمذفم  أكبماألنصًرممنكاللـماتنصرم.تنركمم-مْ
 نمندمذفمنسمـمذفمتذ دماجمذفمتذدماجمذفمإ ًبماتأرإ ماتزلرم.م-مٓ
 تركةمذفماتزذ رمذفمات كاـمذفمخك مدماألسدممحذكمتذدماجماتندن .م-مٔ
 [.ِٖٗرقـممَٖٔ/مِ]مصم حمنسمـ,مَّ:ًبمصالةمات  د ف,مذًبماترخص مي ماتم بماتذممالمن ص  مي ل,مم-مٕ
 [.ْْٓرقـممٖٗ/مُ]مصم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتصالة,مذًبمحصمًبماتمرابمي ماتنس د,مم-مٖ
ذىش,مم-مٗ ٍرحىةمًستىَماتمى  [.ِّٔٓرقـممّٖ/مٕ]مصم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتنًَّح,مذىًبمنىظىرماتنى
 [.ِٖٗـمرقمَٗٔ/مِ]مصم حمنسمـ,مَّ:ًبمصالةمات  د ف,مذًبماترخص مي ماتم بماتذممالمن ص  مي ل,مم-َُ
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ني ى ًم ًد ًثماٍت ي ًي ممى كذى مَّىًنىتٍم»منقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)س(مكى َّى ىن ليم«م:يسىن َمتىري متى ىً,مكى مقد ـه ماسـه ليكى
ماٍسـيم كذً ن مكتىري مكاتالـي. ماألتؼي مى ً م ىٍدخي مالى محىٍف حي مكاأليصى كذى . مات ىري مك كـي كذى , متىري م ىٍكـه ن م يأىًؿي ًذ . مذ ىرى تىٍ سى

مُاتس نً ماتس ًًذ ً .

مم(ٕٓٔالحديث رقم )

متـمحت رمتمَم:خر جمتل.

م

(قًؿماذفماأل م م رمرمنلماجنم)تىريجى

ماتم ًلم:ى ىًتىَم  ًً ًئَّىً م«مذيكماتنى ىًًرج»ًي محىٍسنى ,مكاًمديلًنمنىٍ رىج,م ير دمنى ىًًرجماٍتنىالى ًًتدمكاتد رىجي اتنى ىًًرجنماتنىصى
مًِستىَماتس نً .

 الحديث رقم )*( 

 ٖسبق تخريجو.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
م[.َِّ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
م[.َِّ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مِ
 (ّٓاتمد ثمرقـم)م-مّ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

ًي ًلم مًمؿٌّمًنٍفمتىرىجم»كى ًذسميٍم ىٍ ًزمن م ىًمكىليكى .منحىمٍمم,«حىٍكمَّيسرمحىٍكممي مُيٍم ىٍأًضمًن م ىً,م ىٍ ًن ماتمج 

مم(ٕٔٔالحديث رقم )

ٍفم ىٍم ىَمٍذًفمحىًذ مممم ,متى ك اؼى م ىٍ ًن ماتص  ًجه د  ىنىًممى   ,ممى مسىً  دو د  ىنىًم ىٍم ىَمٍذفي قًؿماإلنًـمحمندمرمنلماجنممى
,متىٍفمتًم ًٍَّرنى ى,َّىً  رو

,مِ ًًرمٍّ كماأٍلىٍنصى ًًجمٍذًفمتىٍنرو ًفماٍتمى   ,ممّتى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماًجمصى مرىسيكؿى نمسىًنٍ تي قىًؿى
ٍسنىًًت ؿيم نمكىاً   ىأيكؿي

مًتٍَّممْ ,محىف  محىًذ مَّىً  رو د  ىنىًم ىٍم ىَمٍذفي نممى ,مقىًؿى محىًذ متيٍ نىًفى مٍذفي ًجي ًن ماٍتمى   نمحىٍخذىرى ًرنى ىمقىًؿى
ماًجمصىم مرىسيكؿى نمسىًنٍ تي ,مقىًؿى ًًرمُّ كماأٍلىٍنصى متىٍنرو مٍذفي ًجي د  ىًن ماٍتمى   نممى د  ىلي,مقىًؿى ممى ذ ًسو ٍكتىَماٍذًفمتى م َماجيمنى

نم م م ىأيكؿي م ـى سى مىٍ ًلمكى ،تى نميىذىَّىرٍممَمْن ُكِسَر َأْو َعَرَج َفَقْد َحلَّ مىٍ ًلممى   همحيٍخرىلم مقىًؿى ,مكىتى ماًلٍذًفمتىذ ًسو مذىًتؾى تي
دىم نمصى ٍ رىةىميىأىًالى ,مكىحىذىًمليرى متىذ ًسو ماٍذفى مًذذىاؾى د ٍ تي نميىمى ًًت ؿي مًسٍسنى دىؽى,مقىًؿى نمصى ٍ رىةىميىأىًالى مٓؽى.كىحىًذ مليرى

 تخريج الحديث:

ممُِمًكم,كاتطمُُكاذفمحذ متًصـ,مَُكاتدارن ,مٗكاذفمنً  ,مٖكاتنسًئ ,مٕكات:رنذم,ٔحخر لمحذكمداكد,م

مَّم ـمنفمطر ؽمم ىٍم ىَمٍذفمحىًذ مَّىً  رمذلمذنمك .ُٔكاتذ  أ .مُٓكاتمًَّـ,مُْكاتدارقطن ,مُّكاتطذران ,

                                           
م[.َِّ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 تَّرن محذكمتذدماجمنكتَماذفمتذًس.م-مِ
 [.ُِٖٔرقـممَّ/مِإلصًذ مي م:ن  زماتصمًذ ماتم ًجمذفمتنركمذفمغزٌ  مذفماتن ًرماألنصًرمماتخزر  .م]ام-مّ
مسسنًت ؿمذفمسذرال ـمن ركؼماذفمتم  .م-مْ
 [.مُُّٕٓرقـممَٗٓ/مِْ]نسندمحمندمم-مٓ
 [.ُِٖٔرقـممُّٕ/مِ]سنفمحذ مداكد,مَّ:ًبماتننًسؾ,مذًبماإلمصًر,مم-مٔ
م[.َْٗرقـممِٖٔ/مّ]سنفمات:رنذم,مَّ:ًبماتمج,مذًبمنًم ً مي ماتذمم  ؿمذًتمجمي َّسرمحكم  رج,مم-مٕ
 [.ُِٖٔكمَِٖٔرقـممُٖٗ/مٓ]سنفماتنسًئ ,مَّ:ًبماتمج,مذًبمنفمحمصرمذ دك,مم-مٖ
 [.مَّٕٕرقـممَُِٖ/مِ]سنفماذفمنً  ,مَّ:ًبماتننًسؾ,مذًبماٍتنيٍمًصًر,مم-مٗ
 [.ُّٔٗرقـممَُِٔ/ِ]سنفماتدارن مم-َُ
 [.ُِٓٓرقـممُْٕ/مْ]اآلمًدمكاتن ًن مالذفمحذ متًصـمم-ُُ
 [.ُٔٔكممُٓٔرقـممٕٓ/مِآل ًرم]إرحمنإَّؿمام-مُِ
 [.ُُِّرقـممِِْ/مّ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-مُّ
 [.ِِٗٔرقـممِّّ/مّ]سنفماتدارقطن مم-مُْ
 [.مُِٕٓرقـممِْٔ/مُ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-مُٓ
 [.ََُٖٗرقـممَّٔ/مٓ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-مُٔ
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نفمطر ؽمن نرمتفم ىٍم ىَمٍذفمحىًذ مَّىً  رمتىٍفممْكاتمًَّـ,مّكات:رنذم,مِكحذكمداكد,مُكحخر لماذفمنً  ,
,متفماٍتمى  م ٍذًدماتم ًلمٍذًفمرىاًياو ك,منريكتًن.ًتًٍَّرنى ى,متىٍفمتى متىٍنرو مٍذفى   ًجى

حممحدخمكامذ فمتَّرن مكاتم ًجمذفمتنركمتذدماجمذفمرايا.مكلذامنفماتنز دمي من:صؿماألسًن د.مَّنًم
ممٔكإ  ب.مٓقًؿماألتذًن ,

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

مٖكذَّر ماذفمم رمي ماتنر:ذ مات ًن  .مٕ,سنًد مصم حمك م َمذفمحذ مَّ  رم أ م ذتمتَّنلم دتسمك رسؿس

مُِكاتطذران .مُُكاذفمحذ متًصـ,مَُكاذفمنً  ,مٗكقدمصرحمذًتسنًعمنفمتَّرن متندمحمند,

مُْكقًؿماتمًَّـنمصم حمتمَمإرطماتذخًرم,مككايألماتذلذ .مُّكقًؿمات:رنذمنممسف,

مُٔكإ  ب.مُٓكصمملماألتذًن ,

                                           
م[.َّٖٕرقـممَُِٖ/مِ,م]سنفماذفمنً  ,مَّ:ًبماتننًسؾ,مذًبماٍتنيٍمًصرًمم-مُ
 [.ُّٖٔرقـممُّٕ/مِ]سنفمحذ مداكد,مَّ:ًبماتننًسؾ,مذًبماإلمصًر,مم-مِ
 [.َْٗرقـممِٖٔ/مّ]سنفمات:رنذم,مَّ:ًبماتمج,مذًبمنًم ً مي ماتذمم  ؿمذًتمجمي َّسرمحكم  رج,مم-مّ
 [.ُٕٕٔرقـممٕٓٔ/مُ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-مْ
 [.ُِٕٔرقـممُُٕ/مٔاألـمم-]صم حمحذ مداكدمم-ٓ
 [.ُُّٕٓرقـممَٗٓ/مِْ]مًإ  منسندمحمندمم-ٔ
 [.ِّٕٔرقـممٔٗٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-ٕ
 [.ّٔرقـممّٔ]طذأًتماتندتس فمصنمم-ٖ
 [.ُُّٕٓرقـممَٗٓ/مِْ]نسندمحمندمم-مٗ
 [.مَّٕٕرقـممَُِٖ/مِ]سنفماذفمنً لمم-مَُ
 [.ُِٓٓرقـممُْٕ/مْ]اآلمًدمكاتن ًن مالذفمحذ متًصـمم-مُُ
 [.ُُِّرقـممِِْ/مّاتن  ـماتَّذ رمتمطذران م]م-مُِ
 [.َْٗرقـممِٖٔ/مّ]سنفمات:رنذممم-مُّ
 [.ُِٕٓرقـممِْٔ/مُ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-مُْ
 [.ُِٕٔرقـممُُٕ/مٔاألـمم-]صم حمحذ مداكدمم-مُٓ
 [.ُُّٕٓرقـممَٗٓ/مِْ]مًإ  منسندمحمندمم-مُٔ
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ًي ًلم محيم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمم)س(مكى ـٍ مىٍ لًميىمى محٍم:ىذس.«متىرٍٍّجمتى ـٍ تى محيًقـمكى ـٍ حىٍممتى
مُ

مم(ٕٕٔالحديث رقم )

ماٍت ىٍذدًم كفى مىنى ى,متىٍفمحىًذ ملىًري مسى ن ًديمٍذفي ذ ًر,م ىنىًممى ماٍتنيمى ديمٍذفي د  ىنىًمدىاكي ,متىٍفمقًؿماإلنًـماتمًرثمرمنلماجنممى مٍّ
م َم مصى ماتن ًذ ٍّ ًف ,متى ٍدًرمٍّ ماٍتخي محىًذ مسىً  دو منيٍ طىًربي محىٍذ ىضي مدىاذ  ه مًذًٍتذيرىاًؽمكىليكى محيً: تي م  ن مقىًؿى م ـى سى مكى مىٍ ًل اجيمتى

م مًذ منىٍمكى ميىسىًرى ًٍَّذ:يلي ميىرى منيٍن:ى ىَمطىٍرًيًل مًتٍندى ًًيرى ي ممى اي م ى ى ماٍتذىٍاًؿ ديكفى مكى ماٍتًمنىًًر ميىٍكؽى ٍأًدًسماأٍليذينىٍ ًف ماٍتنى ذىٍ ًت
محىسًم محىنىً ميىذىٍ نىنىً منىًدىاًن م ىالى ًن  َ: ممى محىٍس ىٍتؾى م مىَمًرٍسًمؾى متى ن دي منيمى م ىًن ًن م ىً متىٍف منىًدىاًن منينىًدو مًسٍذ َفَمْم ُأَعرِّْج  ري

ممَعَمْيوِ  محيتىرٍٍّج ـٍ ميىمى منىًدىاًن م ىالى ًن  َ: ممى محىٍس ىٍتؾى مىَمًرٍسًمؾى متى ن دي منيمى م ىسىًًرمم ىً متىٍف منىًدىاًن منينىًدو م.. يـ  مىٍ ًل .متى
مِ .اتمد ث

 تخريج الحديث:

مّحخر لماآل رممنفمطر ؽمن نرمتفمحذ ملًركفمذلمذنمك .مم

 دراسة رجال اإلسناد:

مْنًتمسن مستمكنًئ: ف.م,نز ؿمذادادمن:ركؾمداود بن الُمَحبَِّر أبو سميمان البصري*م

نًتمسن محرذامم,كنن ـمنفمَّذذلمإ   م,ات ذدممنإ كرمذَّن :لمن:ركؾمعمارة جوين أبو ىارون*م
مٓك ال  فمكنًئ .

مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

مسسنًد م   ؼم دنا,محذكملًركفمكداكدمن:ركًَّف.

مذدكفمتفظماذفماأل  ر.مٔكتممد ثمإًلدمنفممد ثمحنسمتندمنسمـ,

م
                                           

م[.َِّ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
م[.ِٕرقـممَُٕ/مُ]نسندماتمًرثمم-مِ
م[.َُِٕرقـممُِٗٓ/مّ]اتإر   متا رممم-مّ
 [.ُُُٖرقـممََِ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مْ
 [.َْْٖرقـممَْٖ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٓ
 [.ِٗٓرقـممُْٓ/مُ]صم حمنسمـمم-مٔ
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م مًذٍَّري ًي ًل مات يكدماألٍصفرمات ذًم«مات يٍر يكف»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنممكى مكىليكى ممًي ًلمإىنىًر  ماتً ٍذؽ,مكىليكى
مزائد:ًف,مك ن لنمتىرىاً  ف. مكىاتنُّكفي ماالٍنً رىاجنماالنً طىًًؼ,مكىاٍتكىاكي ييٍ مكف,مًنفى

مُ

مم(ٖٕٔالحديث رقم )

مممم متىذ ًدو ن ديمٍذفي نيمى ,مكى كؼو منىٍ ري مٍذفي كفي د  ىنىًملىًري ذىًمًي متىفٍمم-قًؿماإلنًـمنسمـمرمنلماجنممى :ىأىًرى ًد ًث,مكى ًظماٍتمى
م كفى مًت ىًري ٍزرىةى,متىٍفمتيذىًدىةىمٍذًفمم-كىاتسٍّ ىًؽي محىًذ ممى ًًلدو مٍذًفمني ى م ىٍ أيكبى ,متىٍف مًسٍسنىًًت ؿى مٍذفي ـي :ًً د  ىنىًممى نممى قىًالى

مًي ملىذىام ـى ماٍتً ٍم محىنىًمكىحىًذ منىٍطميبي رىٍ تي نمخى ًًنًت,مقىًؿى ًت ًدمٍذًفمتيذىًدىةىمٍذًفماتص  محىٍفماٍتكى ًًر,مقىٍذؿى ماأٍلىٍنصى مًنفى اٍتمى ٍّ
مكىم مٍّ مًي م ىٍكبو م يصى ٍذًدماًجمًي منىٍسً ًدً ,مكىليكى متى مٍذفى ًًذرى محى:ىٍ نىًم ى  َ: ٍ نىًممى م ىٍ ًمَّيكا,...مكي لنم يـ منى ى منيٍإ:ىًنالن اًمدو

ماٍتًأٍذمىم ذىٍ فى مذىٍ نىليمكى مىٍستي م ى  َ: ممى ماٍتأىٍكـى ط ٍ تي مًستىَمًذًل,ميى:ىخى ًردىاجيؾى مكى مكىاًمدو مٍّ مًي م ىٍكبو ماجيمحى:يصى نيؾى نم ىٍرمى ً ,ميىأيٍمتي
مىم متى ؿى م ىٍدخي محىٍف محىرىٍدتي سى ىًن قىك  مكى ًًذً ًل محىصى مذىٍ فى يىر ؽى مكى ٍدًرمملىَّىذىا, مًي مصى مًذ ىًدً  ميىأىًؿى ن مقىًؿى ؟ ٍنًذؾى ماأٍلىٍمنىؽيم ى   

محىٍصنىايم ,ميى ىرىاًن مَّىٍ ؼى ًي مًنٍ ميؾى مًي منىٍسً ًدنىًملىذىا,مكى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماًجمصى نىًمرىسيكؿي ,ميى ىٍصنىايمًنٍ مىلي,محى:ًى
َّ  ىً ًنى نميىمى ,ميىرىحىلمًي مًقٍذمىً ماٍتنىٍسً ًدمنيخى ماٍذًفمطىًبو ممِ...«.ِباْلُعْرُجونِ   ىًدً متيٍر يكفي

 تخريج الحديث:

م:فردمذلمنسمـمدكفماتذخًرم.مم

 راسة رجال اإلسناد:د

ممّسذأتم:ر ن:لمكاتخالص محنلم أ .محاتم بن إسماعيل المدني*

مْاتأًصم َّنَمحذًممزرةمنًتمسن م:سامكحرذ  فمكنًئ محكمذ دلً.ميعقوب بن مجاىد*

ممٗكذَّر ماذفممذًفمي مات أًت,ٖ كاتذلذ ,مٕكاتنسًئ ,مٔكاذفماتند ن ,مٓك ألماذفمن  ف,

                                           
م[.َِّ/مّ]ماتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 [.ََّٖرقـممَِّّ/مْمد ثماتطك ؿمكقص محذ مات سر,م]مصم حمنسمـ,مَّ:ًبماتزلد,مذًبمم-مِ
 (ُُٖاتمد ثمرقـم)م-مّ
م[.ُّٖٕرقـممَٖٔ]م:أر بمات: ذ بمصنمم-مْ

م[.ُْٖرقـممُِٖ/مّركا  ماتدكرممم-]م:ًر  ماذفمن  فمم-ٓ 
م[.ٕٖرقـممُٗ]سجاالتماذفمحذ مإ ذ مالذفماتند ن مصنممم-ٔ

م[.َُِٕـمرقمِّٔ/مِّ]م: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿم-ٕ 
م[.َِْٔرقـممّٓٗ/مِ]اتًَّإؼمم-ٖ 
م[.ُُٕٖٓرقـممَْٔ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفممم-ٗ 
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م مقىًم ؿى ًد ًث,كقًؿماذفمس دنمَّىًفى ممِكقًؿماذفمن  فمي مركا  نمت سمذلمذ س,مُاٍتمى كقًؿمي محخرلنمَّىًفى
ًد ًث, ًمًي ماٍتمى ٍ ًممن كى صي
مٓ كقًؿماذفمم رنمصدكؽ.مْكقًؿمحذكمزرت نمالمذ سمذل,مّ

مٔ ذإًرمن ركؼمكإ  ب.مكننفمك ألمنفماتن ًصر فن,مقًؿماتذًمثنمم أ 
مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلما ٍدرمٍّ ماتخي ًد ثي ًنٍنليممى مًذ ىًماألتكادىم«ميىسىًنٍ تم:ىٍمًر ًَّنمًي متىرىاً  فماتذى تًم»جنممكى حرادى
ات ً: مًي مسٍأًؼماٍتذىٍ ًت,مإذ   ًمذًت ىرىاً  ف.

مٕ

مم(ٕٗٔالحديث رقم )

ٍنًركمٍذًفمسىرٍم متى مٍذفي د  ىًن محىذيكماتط ًًلًرمحىٍمنىدي ,مقًؿماإلنًـمنسمـمرمنلماجنمكمى مكىٍلبو ماًجمٍذفي ٍذدي نىًمتى ,محىٍخذىرى حو
ٍ ًف ٍّم ,متىٍفمصى محىنىسو مٍذفي ًًتؾي ًن منى حىٍخذىرى

مم-مٖ مًتٍندىنىًمنىٍكتىَماٍذًفمحىٍيمىحى ًن محىذيكماتس ًًئًب,م-كىليكى حىٍخذىرى
ممٗ ٍكتىَمًلإىًـً نى

مًي مذىٍ ً:لًم ٍدًرمٍّ ماٍتخي مىَمحىًذ مسىً  دو متى ؿى مٍذًفمزيٍلرىةىمحىن ليمدىخى م ىٍأً  ى  َ: محىٍن:ىًظري يممى مىٍستي مٍّ ,ميى ى ٍد:يليم يصى نميىكى ى ,مقىًؿى
:ىلي,م الى محىًفممَفَسِمْعُت َتْحِريًكا ِفي َعرَاِجينَ صى مًستى   مأًلىٍق:يمى ىً,ميى ىإىًرى ميىًشذىاممى   هميىكى ىٍذتي ًي منىًًم ىً ماٍتذىٍ ًت,ميىًٍت:ىفىتُّ

,ميىمىن ًمانٍم مىٍستي ماٍ ًمٍسميى ى نمَّىًفى ,مقىًؿى ـٍ نمنى ى ؟ميىأيٍمتي نمحى:ىرىلملىذىاماٍتذىٍ تى مًي ماتد اًر,ميىأىًؿى مًستىَمذىٍ تو محىإىًرى رىؼى صى
مًستىَماٍتخىم م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى رىٍ نىًمنىاىمرىسيكًؿماًجمصى نميىخى ,مقىًؿى مًذ يٍرسو ٍ دو متى ًد ثي مًنن ًممى ميى:َن مًي ًل ٍندىًؽميىَّىًفى

ماتٍم ميىًٍس:ىٍ ذىمذىًتؾى مًستىَمحىٍلًمًل, ميى ىٍرً اي ًًؼماتن  ىًًر مًذ ىٍنصى م ـى سى مكى مىٍ ًل م َماجيمتى ماًجمصى مرىسيكؿى م ىٍس:ىٍ ًذفي م ىٍكننً,مفى:َى نىلي
مقيرى ٍم مىٍ ؾى ميىًشنٍّ محىٍخإىَمتى , ؾى مى مًسالى مىٍ ؾى متى ٍذ مخي م ـى سى مكى مىٍ ًل متى م َماجي ماًجمصى متىليمرىسيكؿي ميىأىًؿى ؿي ماتر  ي ذى ميى ىخى ظى ى,

مًت ىٍط ينى ىًمًذًل... ماٍتذىًذىٍ ًفمقىًًئنى نميى ىٍلكىلمًستىٍ  ىًماترٍُّنحى اىميىًشذىاماٍنرىحى:يليمذىٍ فى لي,م يـ مرى ى مى مَُ«.اتمد ثًسالى

م
                                           

م[.ُِّّرقـممّْٓ/مٓ]اتطذأًتماتَّذرلممُ - 
م[.َٖٓرقـممُْٕ]سجاالتماذفمات ن دمصنمممِ -
م[.ََِٕرقـممّْٕ/مْ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م ممّ -
م[.ٕٕٗرقـممٕٓٗ/مّاتذرذت ممم]ات  فً مألذ مزرت ماترازممي مح كذ:لمتمَمحسئم مْ -
م[.ُّٖٕرقـممَٖٔ]:أر بمات: ذ بمصنممٓ -
م[.ُّٖٕرقـممُِٕ/مْ]:مر رم:أر بمات: ذ بمم-م ٔ
م[.َِْ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٕ
 [.َِٔٗرقـممِٖٕص ف مذفمز ًدماألنصًرممنكاللـمحذكمز ًدمحكمحذكمس  دماتندن .م]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٖ
م[.ُُّٖرقـممّْٔتسًئبماألنصًرمماتندن م أًؿماسنلمتذدماجمذفماتسًئب.]:أر بمات: ذ بمصنمحذكمام-مٗ
 [.ِِّٔرقـممُٕٔٓ/مْ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتسالـ,مذًبمق:ؿماتم ًتمكغ رلً,مم-مَُ
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 تخريج الحديث:

م:فردمذلمنسمـمدكفماتذخًرم.ممم

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

مقًؿماذفماأل مًذٍَّري ًي ًل سيَّيكًفماتر اً نمقىٍر ى هم ًن  همًنٍفمتىنىؿم«مات ىٍرج»  رمرمنلماجنممكى مًذفىٍ:ًحماٍت ىٍ ًفمكى كىليكى
ًد نىً . ماٍتنى مًنفى مىَمحى  ًـو اتفيٍرع,متى

مُ

مم(ٕ٘ٔالحديث رقم )

د م ,ممى مات  أىًف ُّ مسىً  دو د  ىنىًمقي:ىٍ ذى يمٍذفي ,قًؿماإلنًـمنسمـمرمنلماجنممى تىًفماٍذًفماٍت ىًًد,مِ ىنىًمتىٍ ثه
,مّ نٍّسى مْتىٍفم يمى

م َما منىاىمرىسيكًؿماًجمصى منىًس ري نمذىٍ نىًمنىٍمفي ,مقىًؿى ٍدًرمٍّ ماٍتخي ذىٍ ًر,متىٍفمحىًذ مسىً  دو ٍكتىَمنيٍص ىًبمٍذًفماتزُّ مىٍ ًلمنى جيمتى
مرىم م يٍنًإدي,ميىأىًؿى مإىًًتره مًذًٍت ىٍرًجمًسٍذمتىرىضى م ـى سى نمكى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماًجمصى ,محىٍكمحىٍنًسَّيكام»سيكؿي ذيكاماتإ ٍ طىًفى خي

متىليمًنٍفمحىٍفم ىٍن:ىًمئىمًإٍ رنا ٍ ره ًمخى مقىٍ من ؿو مرى ي ٍكؼي ىٍفم ىٍن:ىًمئىم ى مألى مٓ«.اتإ ٍ طىًفى

 تخريج الحديث:

م:فردمذلمنسمـمدكفماتذخًرم.ممم

 دراسة رجال اإلسناد:

م أًت.ر ًؿماإلسنًدم

م

م

م
                                           

م[.َِْ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 اتم ثمذفمس دمذفمتذدماترمنف.م-مِ
 سًن . ز دمذفمتذدماجمذفمحم-مّ
مذفمتذدماجمحذكمنكسَمنكتَمآؿماتزذ ر.م-مْ نٍّسى   يمى
 [.ِِٗٓرقـممُٕٗٔ/مْ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتإ ر,مم-مٓ
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) رى مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنممم)تىرى

َّىذىا»]لػ[مًي ًلمم مَّىذىامكى ماتم ٍ ًؿمقىًؿى مًنفى مًسذىام:ى ىًر  .«مَّىًفى ـو مسال م ىأىظ نمنىاىمَّىالى م َّكفي حىٍممًسذىاماٍس:ىٍ أىظ,مكىالى
مُ

مم(ٕٙٔالحديث رقم )

ماتفىم دىقى يمٍذفي د  ىنىًمصى ,قًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممى د  ىنىًماألىٍكزىاًت ُّ ,ممى منيٍسًمـو ماٍذفي ًت ديمليكى نىًماتكى ٍ ًؿ,محىٍخذىرى
ممِ

ًنًم ماتص  د  ىًن متيذىًدىةيمٍذفي محىًذ محينى   ى,ممى نىًدىةيمٍذفي د  ىًن م ي نممى ,مقىًؿى ملىًًنئو مٍذفي ٍ ري د  ىًن متينى نممى مقىًؿى ًت,متىًفماتن ًذ ٍّ
م م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى تىليمصى مكى متىلي,متىليماتنيٍمؾي ماتم ليمكىٍمدى يمالىمإىًر ؾى نمالىمًستىلىمًسال  ماتم ٍ ًؿ,ميىأىًؿى مًنفى ٍفم:ى ىًر  نم نى قىًؿى

ماتم لي,مكىاتم ليمحىم ماتم ًل,مكىالىمًستىلىمًسال  ًفى سيٍذمى ٍنديمًتم ًل,مكى ,ماتمى مقىًد ره مإىٍ  و مىَمَّيؿٍّ متى ٍندي,مكىليكى ,مكىماتمى مكىالىمقيك ةىمٍَّذىري ٍكؿى الىممى
م َمقيًذمىٍتمصىالى:يم متىلي,ميىًشٍفم:ىكى   ىمكىصى ً,ماٍس:يً  بى ماٍغًفٍرمًت ,محىٍكمدىتى نماتم  يـ  مًذًتم ًل,م يـ مقىًؿى مّلي .ًسال 

 تخريج الحديث:

م:فردمذلماتذخًرممدكفمنسمـ.

 مدراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 أ متَّنلمَّ  رمات:دت سمكات:سك  منًتمآخرمم,نكاللـمحذكمات ذًسماتدنإأ مقرشيالوليد بن مسمم ال*م
كقدمصرحمذًتسنًعممٓكذَّر ماذفمم رمي ماتنر:ذ ماتراذ  ,مْ,سن محرذامحكمحكؿمسن مخنسمك:س  فمكنًئ 

منفماألكزات مي مركا :نً.

م

م

م

                                           
م[.َِْ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 تذدماترمنفمذفمتنركمذفمحذ متنركماألكزات محذكمتنركم.م-مِ
 [.ُُْٓرقـممْٓ/مِم ؿميصمَ,م]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبمات:  د,مذًبمي ؿمنفم: ًرمنفماتم-مّ
م[.ْٕٔٓرقـممْٖٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مْ
 [.ُِٕرقـممُٓ]طذأًتماتندتس فمصنممم-مٓ
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ًد ًثممًًطبم ًي ممى َمحٍلؿمنىَّ  ىم يٍنًذريلـمنىًس رمرىسيكًؿماتم ًلمتن ًمَّى:ىبمًستىم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم]لػ[مكى
متىًر رانم نمَّيٍنتمرى يالن مستى  ـ,ميمن ًمتيك:بمًي ًلمقىًؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى صى

ًر ذًن.«مًي محٍلؿمنىَّ  ىممُ مِحىٍممدىًخ النمغى

مم(ٕٚٔالحديث رقم )

م مٍذفي ًم ُّ د  ىنىًمتى ,قًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممى د  ىنىًمسيٍف ىًفي ٍذًدماتم ًل,ممى ,مسىًنٍ :يليممّتى مًد نىًرو كمٍذفي د  ىنىًمتىٍنري مى
نمسىم ,مقىًؿى محىًذ مرىاًياو ًن متيذىٍ ديماتم ًلمٍذفي نمحىٍخذىرى ,مقىًؿى ن دو منيمى مٍذفي سىفي ًن ممى نمحىٍخذىرى :ىٍ ًفمقىًؿى مًنٍنليمنىر  ًم ًًّمرىً  ى متى ًنٍ تي

ٍنلي,م ىأيكؿيم نماتم ليمتى ًد,مقىًؿى ماألىٍسكى مٍذفى ,مكىاتًنٍأدىادى ذىٍ رى محىنىًمكىاتزُّ م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى اٍنطىًمأيكام»نمذى ى ىًن مرىسيكؿي
, ًخو ٍك ى ىمخى م:ىٍ :يكامرى  َ: ذيك يمًنٍن ىًمْمى ميىخي به نى ى ىًمًَّ:ًى مًذ ىًمظىً  نى ن,مكى م,ميىًٍنطىمىٍأنىًم:ى ىًدىلمًذنىم«ميىًشف   َ: ٍ مينىًممى ًمخى

مًَّ:ًى مًنٍف منىً   منىً ميىأىًتىٍتن , بى ماتًَّ:ًى محىٍخًرً   ميىأيٍمنىً مًذًتظ ً  نىً , منىٍمفي ميىًشذىا , ً ٍك ى ماتر  مًستىَ ميىأيٍمنىًنماٍن:ى ىٍ نىً , بو
ٍ:ليمًنٍفمًتأىًًص ىً,ميى ى:ىٍ نىم ,ميى ىٍخرى ى مات ٍّ ىًبى متىنيٍمًأ ىف  محىٍك بى ماتًَّ:ًى م ـى,متى:يٍخًرً ف  سى مكى مىٍ ًل م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿى مًذًل ً

مًذذىٍ ًضمحىم ـٍ مًنٍفمحىٍلًؿمنىَّ  ىم يٍخًذريلي ماتنيٍإًرًَّ فى مًنفى ًًطًبمٍذًفمحىًذ مذىٍم:ى ى ىمًستىَمحينىًسو ٍنًرمرىسيكًؿماتم ًلميىًشذىامًي ًلمًنٍفممى
ماتم م مرىسيكؿي ,ميىأىًؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى م ـىنمصى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى منىًملىذىا؟»ًلمصى ًًطبي م«م ىًممى نم ىًمرىسيكؿى ,مقىًؿى

منى ىم منىٍف َّىًفى مكى محىٍنفيًس ىً, مًنٍف محىَّيٍف ـٍ تى مكى , ٍ شو مقيرى مًي  أنً منيٍمصى ماٍنرىحن مَّيٍنتي مًسنٍّ  مى   متى ٍؿ م:ىٍ  ى مالى ماتم ًل, مًنفى ؾى
مًذنىَّ م مقىرىاذىًته ـٍ متى ي ,محىٍفماتني ىًً ًر فى ـٍ ماتن سىًبمًي ً  مًنفى ميىً:ىًن مذىًتؾى مًسٍذ ,ميى ىٍمذىٍذتي ـٍ مكىحىٍنكىاتى ي ـٍ محىٍلًم ً  مًذ ىً  ىم ىٍمنيكفى

مذىٍ دىم مًذًتَّيٍفًر ً مًر ن مكىالى ماٍرً:دىادنا, مكىالى مَّيٍفرنا ميى ىٍمتي ً نى مكى مقىرىاذىً: , مًذ ىً م ىٍمنيكفى م ىدنا ـٍ مًتٍندىلي ميىأىمحى: ًخذى , مماإًلٍسالىـً ًؿى
نم م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى دىقىَّيـٍم»رىسيكؿي مٓ .اتمد ثم«...تىأىٍدمصى

 تخريج الحديث:

منفمطر ؽمسف ًفمذلمذنمك .ٕكنسمـ,مٔحخر لماتذخًرم,ممم

 مدراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م
                                           

ننًمك دتمن نً .م-مُ متـمح دملذاماتمفظمكا 
م[.َِْ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مِ
 لكنمسف ًفمذفمت  ن .م-مّ
م[.ّّٓ/مِنفماتند ن .م]ن  ـماتذمدافممرك  مخًخنمنك امذ فماتمرن ف,مذأربممنرا ماألسدم-مْ
 [.ََّٕرقـممٗٓ/مْ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبمات  ًد,مذًبمات ًسكس,مم-مٓ
 [.ِْْٕرقـممُْٓ/مٓ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتناًزم,مذًبمغزكةماتف:ح,مم-مٔ
 [.ِْْٗرقـممُُْٗ/مْ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبمي ًئؿماتصمًذ ,مذًبمنفمي ًئؿمحلؿمذدرمر  ماجمتن ـ,مم-مٕ
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نم ًد ثي ًنٍنليماٍتمى مكحٍط ـماتأىم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمكى مُ«.ًًناىمكاتنيٍ :ىرٌمي َّؿى

مم(ٕٛٔالحديث رقم )

مىم مسى د  ىنىًماٍتنيًا رىةيمٍذفي نممى ٍذًدماتم ًلمقىًؿى متى مٍذفي ًم ُّ د  ىنىًمتى نى ىمقًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجمي ماألدبماتنفردنممى
م كًن ُّ ماٍتنىٍخزي مً أى نم-حىذيكمًلإىًـو َّىًفى مم-كى ٍزفو ممى مٍذفي ٍ ؽي ماتص  د  ىنىً نممى ,متىًفمقىًؿى منيطى  بو مٍذفي ـي د  ىًن ماٍتأىًًس نممى قىًؿى

ماتس ٍ ًدمٍّم ,متىٍفمقىٍ ًسمٍذًفمتىًًصـو سىًفماٍتذىٍصًرمٍّ نممِاٍتمى ميىأىًؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿى نمحى:ىٍ تي لىذىام»قىًؿى
ذىرًم محىٍلًؿماٍتكى ماتم ًل,منىًما«سى ٍّدي نم ىًمرىسيكؿى ؟م,ميىأيٍمتي ٍ ؼو مًنٍفم ى ,مكىالى مًي ًلم:ىًذ ى همًنٍفمطىًًتبو مى   متى مات ًذممتىٍ سى ٍتنىًؿي

نم م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿي م»يىأىًؿى مًسال  ًًبماٍتًنًئ فى مأًلىٍصمى ٍ ؿه ,مكىكى مًس:ُّكفى ,مكىاأٍلىٍَّ ىري محىٍرذى يكفى ماٍتنىًؿي ـى ًنٍ 
ٍفمحىٍتطىَماٍتَّىًر نى ى,م ماٍتأىًًناىمكىاٍتنيٍ :ىر منى ـى مكىحىٍط ى ماتس ًن نى ى,ميى ىَّىؿى رى نىمى ماٍتاىًز رىةى,مكى نىنىحى مّ«.كى

 تخريج الحديث:

نفمطر ؽمز ًدمات صًص,مكاتمًرثمتفمداكدممٕكحذكم  مَ,مٔكاتمًَّـ,مٓكاتطذران ,مْحخر لماذفمإذ ,ممم
مذلمذنمك .مَّاللنًم)ز ًدمكحذكماألإ ب(متفماتمسفمٖاتنمذرمتفمحذ ماألإ ب,

 مدراسة رجال اإلسناد:

 ٗذف:حماتن نم مكسَّكفماتزامماذفمق سماتذَّرمماتذصرممحذكمتذدماج.مالصعق بن حزن*م

ممُِكحذكمزرت ,مُُكقًؿمنرةنمت سمذلمذ س,مَُك ألماذفمن  ف,

                                           
م[.َِٓ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
مقػػ سمذػػفمتًصػػـمذػػفمسػػنًفمذػػفمننأػػرمذػػفمخًتػػدمذػػفمتذ ػػدمذػػفمنأػػًتس,مات:ن نػػ ماتننأػػرمم َّنػػَمحذػػًماتصػػمًذ مات م ػػؿنمم-مِ

م[.َِٕٗرقـممّٕٔ/مٓتم .م]اإلصًذ مي م:ن  زماتصمًذ م
 [.ّٓٗرقـممِّٖ]األدبماتنفردمصنمم-مّ
م[.َّٓ/مِ]:ًر  ماتند ن مالذفمإذ مم-مْ
م[.مَٕٖرقـممّّٗ/مُٖ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-مٓ
م[.ٔٔٓٔرقـممَٕٗ/مّ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-مٔ
م[.َُٖرقـممَُٔ]اتنفًر دمألذ م  مَماتنكصم مصنمم-مٕ
 [.ُْٕرقـمِٖٓ/مُ]نسندماتمًرثم=مذا  ماتذًمثمتفمزكائدمنسندماتمًرثمم-مٖ
م[.ُِّٗرقـممِٕٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٗ
م[.ّٖٓرقـممُّْ]سجاالتماذفمات ن دمصنمم-مَُ
م[.َُُِرقـممْٔٓ/مْ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُُ
م[.َُُِرقـممْٔٓ/مْ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُِ
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مٓكذَّر ماذفممذًفمي مات أًت.مْكاتذلذ ,مممّكات  م ,مِكاتنسًئ ,مُكحذكمداكد,

ممٔ س.قًؿمحذكممً:ـنمنًمذلمذكمم

قىًؿمنكسَمٍذفمسسنًت ؿنمصدكؽ. كى
قىًؿماذفمم رنمصدكؽم  ـ.مٕ كى

مٖ

قىًؿم  أكبمذفمسف ًفنمصًتحماتمد ث. كى
ممَُكقًؿماتدارقطن نمت سمذًتأكم.مٗ

ممُُ قًؿماتذًمثنمصدكؽ,مكَّذتؾمقًؿمذإًرمن ركؼمكإ  ب.

مُِات  م ماتذصرم.مالقاسم بن ُمَطيَّب*م

ماتٌ:ٍرؾمَّىنىًمَّ رمكقًؿماذفممذًفنم خمُّقًؿماتدارقطن نم أ , طَ متىن فم ركممتمَمقم  مًركىا ى:لميىًٍس:مؽ 
مُٓك  فلم م َمذفمن  ف.مُْذىًتؾمًنٍنلي.

ممُٕكقًؿماذفمتدمنمتز زماتمد ث.مُٔكقًؿماذفمم رنمي لمت ف.م

قًؿماتذًمثنماتأًسـم   ؼمكالم نف لم:ك  ؽماتدارقطن مكقدمذًفمسذبم رملمكقدمحكرد محصمًبمَّ:بم
م ـمكنأمكامقكؿماذفممذًفمي ل,مكتـم ذَّرمحمدمقكؿماتدارقطن .مات  فً مي مَّ:ذ

                                           
م[.َِٖٖرقـممُٕٕ/مُّ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-ُ
م[.َِٖٖرقـممُٕٕ/مُّ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-ِ
م[.ِْٕرقـممِْْ/مْ]: ذ بمات: ذ بمم-ّ
م[.ِّٔٗرقـممَّٓ/مُ]اتًَّإؼمم-ْ
م[.َٖٖٔرقـممْٕٗ/مٔ]ات أًتمالذفممذًفمم-ٓ
م[.َُُِرقـممْٔٓ/مْ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-ٔ
 [.َُِّرقـممَّّ/مْ]ات:ًر  ماتَّذ رمتمذخًرممم-ٕ
م[.ُِّٗرقـممِٕٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-ٖ
م[.ِٔٔم/ِ]اتن ري مكات:ًر  مم-ٗ
م[.ُْرقـممُٗٔ]اإلتزانًتمكات::ذامتمدارقطن مصنمم-َُ
م[ُِّٗرقـممَُْ/مِ]:مر رم:أر بمات: ذ بمم-ُُ
 [.ْٔٗٓرقـممِْٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُِ
 [.ٕٕٕرقـممُّْ/مٓ]تمؿماتدارقطن م=مات مؿماتكاردةمي ماألمًد ثماتنذك  مم-مُّ
 [.ٕٖٗرقـممُِّ/مِ]اتن ركم فمالذفممذًفمم-مُْ
 [.ِْْٗرقـممَّْ/مٕاتن زافمم]تسًفم-مُٓ
 [.ْٔٗٓرقـممِْٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُٔ
 [.ُٕٔ/مّ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مُٕ
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مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

مسنًد م   ؼ,مكي لمتم:ًفنس

ماألكتَنماتأًسـمذفمنط بم   ؼ.

ات ًن  نماالنأطًعمذ فماتمسفماتذصرممكق سمذفمتًصـ.ميأدمقًؿماذفماتند ن نمتـم سناماتمسفمنفم
ممُق سمإ ئًن.

ماتذًمثنمكتممد ثمطرؽمحخرلمَّنًملكمنذ فمي مات:خر جنمقًؿ

ممِاألكتَنمطر ؽمز ًدمذفمحذ مز ًدمات صًص,متفماتمسفماتذصرم,مكز ًدم   ؼ.

مكي  ًمتم ماالنأطًعمذ فماتمسفمكق سمذفمتًصـمَّذتؾ.

مّات ًن  نمطر ؽمداكدمذفماتنمذر,متفمحذ ماألإ ب,متفماتمسفماتذصرم,مكداكدمن:ركؾ.

منأطًعمذ فماتمسفمكق سمذفمتًصـمَّذتؾ.كي  ًمتم ماالم

مكذًت نم ميًتمد ثم   ؼ.

قًؿمات   ن نمركا ماتطذران ,مكاتذزار,مكي مسسنًدماتطذران مز ًدمذفمحذ مز ًدمات صًص,مك ألماذفممذًفم
سنًدماتذزارمي لماتأًسـمذفمنط ب,مكلكمن:ركؾ. مْكقًؿنم خطئ,مك  فلمات ن كر.مكا 

م

م

م

م

                                           
 [.ُّْرقـممّْ]اتنراس ؿمالذفمحذ ممً:ـمصنمم-مُ
 [.َِٕٕرقـممُِٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مِ
 [.ُُُٖرقـممََِ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مّ
م[.ُُُٓٔرقـممَْْ/مٗ]ن ناماتزكائدمكننذاماتفكائدمم-مْ
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مممقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن ًد ثي ًنٍنليماٍتمى متىليمًنٍ رىارهم»)س(مكى مىَماتذًًئامتىٍ سى منيٍإ:ىًرمماتن ٍخؿم ٍإ:ىًرطمتى «مًسف 
رىب. مات ى مات ىٌر,مكىليكى مات ً: م يًص ذ ًمنٍ ؿي ًل ى

مُ

مم(ٜٕٔالحديث رقم )

متـمحت رمتمَم:خر جمتل

م

ًي ًلم مات ير ةمس  ًَّـمكنيإىًر ةىماتنًسًم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)س(مكى ماتأىذىرمكتىًذرىةماتن ًًس,م«ميىًشن  ىًم:يٍظ ري ًل ى
تب. يًس:ي  رمتمنىسًًكممكاتنى ًى

مِ

مم(ٖٓٔالحديث رقم )

ً مممم ماٍت ىالى مٍذًف ـى مًسٍذرىاًل  مٍذًف ًؽى مًسٍسمى مٍذًف ٍنًرك متى مٍذفي ن دي منيمى مذىٍَّرو محىذيك نىً محىٍخذىرى ماجن مرمنل م:نًـ ماإلنًـ قًؿ
ذىٍ ًدمُّم مامّاتزُّ مٍذفي ك متىٍنري محىًذ  م نً ً ًنًئى و, مكى ىالى ً  فى مكى ىالى مً:ٍساو مسىنىً  مًي  مًذًدنىٍإؽى مًزٍذًر ؽو مًذًٍذًف م يٍ رىؼي ٍتًمٍنًص ُّ

, د  ىًن ماأٍلىٍكزىاًت ُّ مىنى ى,ممى مسى مٍذفي ًت دي ,م نًماٍتكى متيٍ نىًفى كمٍذفي ًؽى,م نًمتىٍنري ًسٍسمى
مىنى ىممْ ,متىٍفمحيذ مسى مٓ,تىًفماتزٍُّلًرمٍّ

نم مقىًؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ٍ رىةى,مسىًناىماتن ًذ   ٍفمحىًذ مليرى م»تى :يٍظً ري ماٍتاير ةى,مكى نىإىًر ةىماتن ًًسميىًشن  ىًم:ىٍدًيفي مكى ـٍ ًس  ًَّي
مٔ«.اٍت ير ةىم

 تخريج الحديث: 

ماتكت دمذلمذن مل.منفمطر ؽمٗكاتذ  أ ,مٖكاتأ ًت ,مٕحخر لماذفمتسًَّرمنفمطر ؽم:نًـمذل,ممم

م

                                           
م[.َِٓ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
م[.َِٓ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رممم-مِ
ًذ ػػًدمنمذفػػ:حماتػػزاممكَّسػػرماتذػػً مكسػػَّكفمات ػػً مكاتػػداؿمغ ػػرماتننأكطػػ م-مّ ذمػػدةمنػػفمذػػالدماتػػ نفمنػػفمنإػػًل رماتػػذالد.مم-اتزى

م[.ُٖٔٗرقـممِِٔ/مٔ]األنسًبمتمسن ًن م
 ترمنفمذفمتنركمذفمحذ متنركماألكزات .تذدمام-مْ
 حذكمسمن مذفمتذدماترمنفمذفمتكؼماتزلرمماتندن .م-مٓ
 [.ّٗرقـممِٔ/مُ]يكائدم:نًـمم-مٔ
 [.ٕٖٓٔرقـممْ/مٓٓ]:ًر  مدنإؽمالذفمتسًَّرمم-مٕ
 [.ٔٓٗرقـممٓٗ/مِ]نسندماتإ ًبماتأ ًت مم-مٖ
 [.َٕٖٕرقـممْٕٗ/مَُ]إ بماإل نًفمم-مٗ
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 دراسة رجال اإلسناد:

مًذًٍذًفمًزٍذًر ؽومم*َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن َعْمِرو م يٍ رىؼي ماٍتًمٍنًص ُّ ذىٍ ًدمُّ ً ماتزُّ مٍذًفماٍت ىالى ـى ًؽىمٍذًفمًسٍذرىاًل  مٍذًفمًسٍسمى

مُسالمتندماذفمتسًَّرمكتـم ذَّرمي لم رمًنمكالم: د الن.م تـمح دمتلم:ر ن

 ْمُرو ْبُن ِإْسَحاَق،*َأِبو عَ 

متـمح دمتلم:ر نلمي كمن  كؿ.

ممفصماتمنص منًتمسن ممعمرو بن عثمان*م محذكممفص, مذفمَّ  رمذفمد نًرماتأيرإ , ذفمس  د
مِخنس فمكنًئ: ف.
مٔ كذَّر ماذفممذًفمي مات أًت.مٓكنسمن مذفماتأًسـ,مْكاتنسًئ ,مّك ألمحذكمداكد,
ممً:ـ, محذك فَ,صدمٗكاذفمم ر,مٖكاتذلذ ,مٕكقًؿ منيصى ماذف منف محمفظ مًَّف مزرت ن محذك مكقًؿ كؽ,

مَُ
مننل. ممُُ كحمبمست  

ممقًؿماتذًمثنمصدكؽ.
ممُِاألردن ماتطذران مقً  ماألردف.مالوليد بن سممة*

ًد ًث,مُّقًؿمحذكممً:ـنمذالبماتمد ث, ماٍتمى كؾي ٍ:ري كقًؿماتدارقطن نمنى
مُْ

م

                                           
م[.ٕٖٓٔرقـممْ/مٓٓفمتسًَّرم]:ًر  مدنإؽمالذم-مُ
 [.َّٕٓرقـممِْْ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مِ

م[.ُُُرقـممٕٔ/مٖ]: ذ بمات: ذ بمم-ّ 
م[.ٖٖرقـممَٔ]:سن  ماتإ كخمصنممْ -
م[.ُُُرقـممٕٔ/مٖ]: ذ بمات: ذ بمم-ٓ 

م[.ُِْٗٓرقـممْٖٖ/مٖ]ات أًتمالذفممذًفممٔ -
م[.ُّْٕرقـممِْٗ/مٔ]ات رحمكات: د ؿممٕ -
م[.ُِْٗرقـممّٖ/مِ]اتًَّإؼمم-ٖ 
م[.َّٕٓرقـممِْْ]:أر بمات: ذ بمصنمم-ٗ 

فَمذفمذيٍ مكؿماتأرإ مصدكؽمتلمحكلًـمكًَّفم دتس,م]:أر بمات: ذ بمصنممَُ - م[م.َٕٓلكنمنمندمذفمنيصى
م[.ُّْٕرقـممِْٗ/مٔ]ات رحمكات: د ؿممُُ 
م[.ِٕرقـممٔ/مٗ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-ُِ
م[.ِٕرقـممٔ/مٗمً:ـمم]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ م-ُّ
م[.َِرقـممُِّ/مُ]تمؿماتدارقطن مم-مُْ
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مُكقًؿماتمًَّـنمَّذابم  اماتمد ث.م

مقًؿماتذًمثنمن:ركؾ.

مًؿماإلسنًدم أًت.ذًق مر 

 الحكم عمى الحديث:

ممِت:فردماتكت دمذفمسمن مذلمكلكمن:ركؾ.مكَّذتؾمقًؿماألتذًن .م,سنًد م   ؼم دانمس

. مىنى ىماأٍليرديًن ُّ مسى ًت ديمٍذفي قًؿماتذ  أ نم:ىفىر دىمًذًلماٍتكى
ممّم

م

) مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)تىًرسى

م م:كىم»)س(مًي ًل مذم ؿو مًسذىامتىر سى امرىحسىلمَّىًفى مكك ى ٍذًحمنىصىبمسًتدى منىٍصذًن مًتٍندماتصُّ ذىامتىر سى متًذنى ن,مكىاً  س دى
مىَمَّىفٍّل ماتم ٍ ًؿمنىٍزتى نمتمن كـمكاالٍس:رامى .«متى مْات: ٍ ًر سنمنيزكؿماتنيسىًيرمآًخرى

مم(ٖٔٔالحديث رقم )

مًسٍذرىالًمممم مٍذفي ًؽي مًسٍسمى د  ىنىً ممى ماجن مرمنل منسمـ مقًؿماإلنًـ مٍذفي ن ًدي ممى د  ىنىً ممى , ٍربو ممى مٍذفي مىٍ نىًفي مسي نىً محىٍخذىرى , ـى  
, ٍ دو نى مىنى ى,متىٍفممي سى

دىةى,مٓ ,متىٍفمحىًذ مقى:ًى ذىًحو ٍذًدماًجمٍذًفمرى ٍذًدماًج,متىٍفمتى تىٍفمذىًٍَّرمٍذًفمتى
نممٔ ماًجم»قىًؿى مرىسيكؿي َّىًفى

مًي مسىم مَّىًفى مًسذىا م ـى سى مكى مىٍ ًل متى م َماجي ٍذًحمصى ماتصُّ مقيذىٍ ؿى متىر سى ذىا مكىاً  مىَم ىًن ًنًل, متى اى ماٍ طى ى , مًذمىٍ ؿو ميى ىر سى فىرو
مىَمَّىفٍّلًم اىمرىٍحسىليمتى مًذرىاتىلي,مكىكى ى مٕ«.نىصىبى

 تخريج الحديث:

م:فردمذلمنسمـمدكفماتذخًرم.ممم

                                           
م[.ُٔٔرقـممُٔٓ]سجاالتماتس زممتممًَّـمصنمم-مُ
 [.ِْٕٕرقـممْٖٗ/مٓ]سمسم ماألمًد ثمات   ف مكاتنك كت مكح رلًماتس ئمي ماألن مم-مِ
 [.َٕٖٕرقـممْٕٗ/مَُ]إ بماإل نًفمم-مّ
م[.َِٔ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مْ
ممن دمذفمحذ ممن دماتطك ؿ.م-مٓ
م[.َُُُْرقـممِِٕ/مٕاتمًرثمذفمرذ  ماألنصًرم,منًتمي مخالي متمٌ .م]اإلصًذ مي م:ن  زماتصمًذ مم-مٔ
 [.ّٖٔرقـممْٕٔ/مُ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتنسً د,مذًبمق ً ماتصالةماتفًئ: ,مم-مٕ
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 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

نًتمسن ما ن: فمك أًؿنم الثمكحرذ  فمم, أ مندتسم, دةماتذصرمحذكمتذم,*ممن دمذفمحذ ممن دماتطك ؿ
مِكذَّر ماذفمم رمي ماتنر:ذ مات ًت  .مُكنًئ .

مكلنًمت سمتفمحنس.مّقًؿماتذًمثنمَّ  رمات:دت سمتفمحنسمَّنًمقًؿماذفمم ر.

م

مًذًلماتن ًذ ُّم مى فىً ,متىر سى ًذًلمسينٍّ مني ىر سمًذمماتمي م َممقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنممكى مكىصى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى صى
. ٍذحم يـ مرىمؿى مًْي ًلماتصُّ

مم(ٕٖٔالحديث رقم )

د  ىنىًمقي:ىٍ ذى ي, ممٓقًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممى ٍأذى ى,متىٍفمسىًًتـً ,متىٍفمنيكسىَمٍذًفمتي ٍ فىرو م ى مٍذفي د  ىنىًمًسٍسنىًًت ؿي مى
ٍذًدماتم ًلمٍذًفمتينىرىم مًي مني ىر ًسًلمٍذًفمتى مكىليكى محيًرمى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ماتن ًذ   ٍنلينمحىف  ماتم ليمتى ,متىٍفمحىًذ ًلمرىً  ى

مىٍ فى ًم متىلينممًٔنٍفمًذمماتمي ً ىم»ًي مذىٍطًفماتكىاًدم,ميىًأ ؿى مًذذىٍطمى مٖ«.نيذىًرىَّى وممًٕسن ؾى

 تخريج الحديث:

ًًت ؿمذفممٗذفمسم نًف,حخر لماتذخًرممنفمطر ؽماتف  ؿم ٍسنى كنسمـمنفمطر ؽممً:ـمذفماسنًت ؿ,مكاً 
ٍ فىر, م ال : ـمتفمنيكسىَمٍذفمتيٍأذى مذلمذنمك .مَُ ى

                                           
م[.ُْْٓرقـممُُٖ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُ
 [.ُٕرقـممّٖ]طذأًتماتندتس فمصنمم-مِ
 [.ُٕرقـممّٖ]طذأًتماتندتس فمصنمم-مّ
م[.َِٔ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مْ
م.لكنمق: ذ مذفمس  دم-مٓ
م[.ِٓٗ/مِذكماتمم ف نمقر  مذ ن ًمكذ فماتند ن مس: محن ًؿمحكمسذ  ,مكنن ًمن أًتمحلؿماتند ن .م]ن  ـماتذمدافمم-مٔ
م[.ْْٔ/مُلمدقًؽماتمصَ.م]ن  ـماتذمدافماتذىٍطمً ينمحصملماتنس ؿماتكاسامي م-مٕ
م[.ِّّٔرقـممَُٔ/مّ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتمرثمكاتنزارت ,مذًبمنفمحم ًمحر ًنمنكا:ًن,مم-مٖ
/مٗ]صػػم حماتذخػػًرم,مَّ:ػػًبماالت:صػػًـ,مذػػًبمنػػًمذَّػػرماتنذػػ مصػػمَماجمتم ػػلمكسػػمـمكمػػضمتمػػَما:فػػًؽمحلػػؿمات مػػـ,مم-مٗ

 [.ُّٓٓرقـممُّٔ/مِ ؽمكادمنذًرؾ,م[مكم]َّ:ًبماتمج,مذًبمات إّْٔٓرقـممَُٔ
 [.ُّْٔرقـممُٖٗ/مِ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتمج,مذًبمات: ر سمذذمماتمم ف مكاتصالةمذ ً,مم-مَُ
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 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

مى ـ مسي ًد ًثمحىًذ مطىٍممى مكىحيٍـّ ًي ممى ماتم م»منكى مَ  مصى متىليماتن ًذ ُّ نمنى ـيىأىًؿى ماتم  م ؟مقىًؿى ٍس:ـي محىٍترى ن م ـى سى مكى مىٍ ًل «.مليمتى
ٍط ى. ؿمذًٍنرىحً:ًلمًتٍندىمًذنًًئ ً,مكحرادىمًذًلملىًلينىًماتكى منيٍ ًرسمًسذىامدىخى ميى يكى ماتر ؿي حىٍترىسى

مُ

مم(ٖٖٔالحديث رقم )

م د  ىنىً ممى ماتفىٍ ًؿ, مٍذفي منىطىري د  ىنىً ممى ماجن ماتذخًرممرمنل مقًؿماإلنًـ مٍذفي ماتم ًل ٍذدي متى نىً محىٍخذىرى , كفى ملىًري مٍذفي  ىًز دي
مأًلىًذ مطىٍممى ىم ىٍإ:ىم ماٍذفه نمَّىًفى ٍنلي,مقىًؿى ماتم ليمتى مرىً  ى ًًتؾو محىنىًسمٍذًفمنى ,متىٍف محىنىًسمٍذًفمًس ًر فى ,متىٍف ًَّ ,متىٍكفو

اىمحىذيكمطىمٍم ,ميىمىن ًمرى ى ًذ ُّ ماتص  محىذيكمطىٍممى ى,ميىأيًذضى رىجى منىًميىخى محىٍسَّىفي نمليكى مىٍ ـو ماٍذًن ,مقىًتىٍتمحيُـّمسي ًميى ىؿى نمنى مى ى,مقىًؿى
,ميىمىن م ًذ   كاماتص  مًنٍن ىً,ميىمىن ًميىرىغىمقىًتىٍتنمكىاري ًبى محىصى ذىٍتمًستىٍ ًلمات ىإىً ىميى:ى ىإ َ,م يـ  ,ميىأىر  محىذيكمطىٍممى ىمَّىًفى ًمحىٍصذىحى

م َما مصى ماتم ًل مرىسيكؿى محى:َى ن ميىأىًؿى ميى ىٍخذىرى ي, م ـى سى مكى مىٍ ًل متى ماتم ٍ مى ى؟»جي ٍس:يـي محىٍترى م« ن مقىًؿى , ـٍ منى ى ن مذىًًرٍؾم»قىًؿى اتم  يـ 
ً ,ميى ىم«متى ينى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ماتن ًذ   مًذًل م:ىٍ ً: ى  َ: مًت محىذيكمطىٍممى ىنماٍمفىٍظليممى ً,مقىًؿى تىدىٍتمغيالىنن ميىكى ًذًلم:َى

م م سى مكى مىٍ ًل متى ماجي م َ مصى ماتن ًذ ُّ ذى ي ميى ىخى , مًذ:ىنىرىاتو منى ىلي مىٍت مكىحىٍرسى م ـى سى مكى مىٍ ًل متى ماجي م َ مصى ماتن ًذ   ن ميىأىًؿى حىنى ىليم»ـى
اى ىم«مإىٍ  ه؟ ميىنى ى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ذىلىًماتن ًذ ُّ ,ميى ىخى ,م:ىنىرىاته ـٍ مًنٍفمًي ًل,ميى ى ىمى ىًمًي مقىًتيكانمنى ى ذى محىخى ً,م يـ 

ٍذدىماتم ًل . سىن ً يمتى ن َّىليمًذًل,مكى مكىمى ًذ ٍّ مًِي ماتص 

 تخريج الحديث:

مّحخر لماتذخًرممنفمطر ؽمسسمًؽمذفمتذداجمتفمحنسمذنمك .

مٓ.كنفمطر ؽم ًذتماتذنًن ,متفمحنس,مذنمك مْكحخر لمنسمـمنفمطر ؽم ز دمذفملًركفمذلمذنمك ,

م

                                           
م[.َِٔ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
م[.َْٕٓرقـمْٖ/مٕ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبمات أ أ ,مذًبم:سن  ماتنكتكد,مم-مِ
 [.َُُّرقـممِٖ/مِز,مذًبمنفمتـم ظ رممزنلمتندماتنص ذ ,م]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبمات نًئم-مّ
 [.ُِْْرقـممُٖٗٔ/مّ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماآلداب,مذًبماس:مذًبم:من ؾماتنكتكدمتندمكالد:ل,مم-مْ
 [.ُِْْرقـممَُٗٗ/مْ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبمي ًئؿماتصمًذ ,مذًبمنفمي ًئؿمحذ مطمم ماألنصًرم,مم-مٓ



039 
 

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

مم متينىرى ًد ثي ًنٍنليممى م»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمم)لػ(مكى مرىسيكؿى محىف  نمقىٍدمتمٍنتي قىًؿى ,مكى جٍّ نى ىَمتىٍفمنيٍ:  ماٍتمى
ميى ىمل,مكتًَّنٍّ مَّىًرٍلتمحىٍفم ىظىمُّكامًذ ىًمني ٍم م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى مًذنسىًئ ـ.«مًرًس فاتم ًلمصى حىٍممنيًمنٍّ فى

مُ

مم(ٖٗٔالحديث رقم )

, مذىإ ًرو ماٍتني ىن َ,مكىاٍذفي مٍذفي ن دي د  ىنىًمنيمى قًؿماإلنًـمنسمـمرمنلماجنمكمى
ممِ مٍذفي ن دي د  ىنىًمنيمى ماٍتني ىن َنممى ماٍذفي قىًؿى

د  ىنىًمإيٍ ذى ي, ,ممى ٍ فىرو ,مّ ى َّىـً ًفماٍتمى مٍذًفمحىًذ منيكسىَ,متىٍفمحىًذ منيكسىَ,تىٍفمتينىًرىةىمذٍممْتى ـى ,متىٍفمًسٍذرىاًل  ٍ رو ًفمتينى
مٓ

محىم ًمحىٍمدىثى م:ىٍدًرممنى مالى ,ميىًشن ؾى مًذذىٍ ًضمييٍ: ىًؾى ٍ دىؾى كى نمري ؿه متىليمرى ي م يٍفً: مًذًٍتنيٍ: ىً ,ميىأىًؿى مًي محىن ليمَّىًفى ٍجًنًن فى ماٍتني ًن ري
م متىًأ ىلي  َ: مذىٍ دي,ممى ماتنُّسيًؾ ن متينىري ميىأىًؿى ميىسى ىتىلي, ميى ىمىلي,م»ذىٍ دي, مقىٍد م ـى سى مكى مىٍ ًل م َماجيمتى مصى ماتن ًذ   محىف  ًمٍنتي متى قىٍد

مريم م:ىٍأطيري جٍّ مًي ماٍتمى كميكفى مًي ماأٍلىرىاًؾ,م يـ م ىري مًذً ف  محىٍفم ىظىمُّكامنيٍ ًرًس فى تىًٍَّفمَّىًرٍلتي ًذيلي,مكى مٔ«. يكسي يـٍمكىحىٍصمى

 يج الحديث:تخر 

م:فردمذلمنسمـمدكفماتذخًرم.ممم

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

                                           
م[.َِٔ/مّأل رم]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكام-مُ
منمندمذفمذإًرمذفمت نًفمات ذدمماتذصرممحذكمذَّر.م-مِ
مإ ذ مذفماتم ًجمذفماتكرد.م-مّ
ماتمَّـمذفمت: ذ محذكمنمندماتَّندمماتَّكي .م-مْ
تذدماتم لمذفمق سمذفمسم ـمذفممٌ ًرمذفممربمذفمتًنرمحذكمنكسَماألإػ رم,ممقػًؿماتذاػكٌمنمذمانػ محنػلمنػًتمسػن مم-مٓ

م[.ُْٔٗرقـممُُٖ/مْكحرذ  ف.م]اإلصًذ مي م:ن  زماتصمًذ ما ن: فمكق ؿمحرذام
م[.ُِِِرقـممٖٔٗ/مِ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتمج,مذًبمنس مات:ممؿمنفماإلمراـمكاألنرمذًت:نًـ,مم-مٔ
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كسًنم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمم)س(مكي لم م«مي ٍصذىحمتىري متمنىٍرحة.مكىليكى م يأىًؿي كس,مَّىنىً  أًؿمتمر يؿمتىري
ًر. دلنًمًذًآٍلخى كؿمحمى ًمًتٍندىمديخي اسـهمتى ينى

مُ

مم(ٖ٘ٔالحديث رقم )

د مقًؿم نممى مقىًؿى مى   ى, متي مٍذفي مًسٍسنىًًت ؿي د  ىنىً نممى مقىًؿى , ـى مًسٍذرىاًل  مٍذفي م ىٍ أيكبي د  ىنىً ماتذخًرممرمنلماجنممى  ىنىًماإلنًـ
ٍ ذىم مغىزىامخى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿى ,محىف  ًًتؾو ,متىٍفمحىنىًسمٍذًفمنى مصي ىٍ بو مات ىًز ًزماٍذفي ٍذدي م ٍ نىًمتى ,ميىصى رى
مكىحىنىم محىذيكمطىٍممى ى, مكىرىًَّبى م ـى سى مكى مىٍ ًل متى م َماجي مصى ماتم ًل منىًذ ُّ ميىرىًَّبى , مًذاىمىسو ماتاىدىاًة الىةى مصى محىًذ مًتٍندىلىً ًد ؼي مرى ً

ف م ,مكىاً  ٍ ذىرى مًي مزيقىًًؽمخى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى م َماجيممطىٍممى ى,ميى ىٍ رىلمنىًذ ُّ ماتم ًلمصى ميىًخذىمنىًذ ٍّ ٍَّذىً: متى:ىنىسُّ ري
م َما ماتم ًلمصى مًستىَمذى ىًًضميىًخًذمنىًذ ٍّ مًسنٍّ محىٍنظيري  َ: ٍفميىًخًذً ممى متى ماإًلزىارى سىرى ممى ,م يـ  م ـى سى مىٍ ًلمكى م ـى,متى سى مىٍ ًلمكى جيمتى

محىٍَّذىم ماتم لي م  ن مقىًؿى ماتأىٍر ى ى ؿى مدىخى {ميىمىن ً ٍنذىًر فى ماتني ذىًحي مصى م}يىسىً ى مقىٍكـو  ً مًذسىًمى ٍتنىً منىزى مًسذىا مًسن ً ٍ ذىري مخى ًرذىٍت مخى ري
متىليمُٕٕ]اتصًيًتنم ك  ى ىً,ميىأىًؿى :ىزى مكى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى نميى ىٍت:ىأى ىًماتن ًذ ُّ ,م...كي لنمقىًؿى [م مقىًتى ىًم ىالى ًن

ٍنزىم محىذىًممى نم ىً ًذته متىليمحيُـّم ًى ٍ: ىً مًذًتط ًر ًؽ,م ى  زى مًسذىامَّىًفى  َ: ك  ى ىً,ممى :ىزى نمنىٍفسى ىً,محىٍت:ىأى ىًمكى ًمحىٍصدىقى ىً؟مقىًؿى ةى,منى
ماتم ٍ ًؿ,م ,ميى ىٍلدىٍ: ىًمتىليمًنفى مىٍ ـو مِ,م... .َفَأْصَبَح النَِّبيُّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َعُروًساسي

 تخريج الحديث:

ك ًذتممٓكتذدات ز زمذفمص  ب,مْكمن دماتطك ؿ,مّخر لماتذخًرممنفمطر ؽمتىٍنركمٍذفمحىًذ متىٍنرك,ح
خنس: ـم)تنركمكمن دممٖكحخر لمنسمـمنفمطر ؽمتذدات ز زمذفمص  ب,مٕكنمندمذفمس ر ف,مٔاتذنًن ,

مكتذدات ز زمك ًذتمكاذفمس ر ف(متفمحنسمذنمك .

                                           
م[.َِٔ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 [.ُّٕرقـممّٖ/مُ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتصالة,مذًبمنًم ذَّرمي ماتفخذ,مم-مِ
[مك]مَّ:ػػػػًبمِِّٓرقػػػػـممْٖ/مّ]صػػػػم حماتذخػػػػًرم,مَّ:ػػػػًبماتذ ػػػػكع,مذػػػػًبملػػػػؿم سػػػػًيرمذًت ًر ػػػػ مقذػػػػؿمحفم سػػػػ:ذرئ ً,ممم-مّ

 [.ُُِْرقـممُّٓ/مٓاتناًزم,مذًبمغزكةمخ ذر,م
[مكم]صػػم حماتذخػػػًرم,مَُٔرقػػػـممُِٓ/مُ]صػػم حماتذخػػًرم,مَّ:ػػػًبماألذاف,مذػػًبمنػػػًم مأػػفمذػػًألذافمنػػػفماتػػدنً ,ممم-مْ

م[.ِْٓٗرقـممْٖ/مْاتنذ مصمَماجمتم لمكسمـمستَماإلسالـ,مَّ:ًبممات  ًد,مذًبمدتً م
م[.ْٕٗرقـممُٓ/مِ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبممصالةماتخكؼ,مذًبمات:َّذ رمكاتامسمذًتصذح,مم-مٓ
 [.ََِْرقـممُِّ/مٓ]صم حماتذخًرمم,مَّ:ًبماتناًزم,مذًبمغزكةمخ ذر,مم-مٔ
[مك]صػػػم حماتذخػػػػًرم,مَّ:ػػػػًبمُِٗٗرقػػػػـممٔٓ/مْ,م]صػػػم حماتذخػػػػًرم,مَّ:ػػػًبممات  ػػػػًد,مذػػػًبمات:َّذ ػػػػرمتنػػػػدماتمػػػربم-مٕ

[.مّْٕٔرقػػـممَِٖ/مْاألنذ ػػً ,مذػػًبمسػػجاؿماتنإػػرَّ فمحفم ػػر  ـماتنذػػ مصػػمَماجمتم ػػلمكسػػمـمآ ػػ ميػػ رالـمانإػػأًؽماتأنػػرمم
م[.ُْٖٗرقـممُُّ/مٓك]صم حماتذخًرم,ممَّ:ًبماتناًزم,مذًبمغزكةمخ ذر,م

[مكم]صػػم حمنسػػمـ,مَّ:ػػًبماتنَّػػًح,مذػػًبمُّٓٔرقػػـممَُّْ/مِ]صػػم حمنسػػمـ,مَّ:ػػًبمات  ػػًد,مذػػًبمغػػزكةمخ ذػػر,مم-مٖ
 [.ُّٓٔرقـممَُّْ/مِي  م مست:ًقلمحن م ـم :زك  ً,م
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 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

(,م)لػ(مًي ًلنم مات ىٍرشمًتنىٍكًتمسىٍ د»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)تىًرشى مُ«.اٍل:ز 

مم(ٖٙٔالحديث رقم )

محىًذ متىكىانى ى,ممم :ىفي ,مخى منيسىًًكرو مٍذفي د  ىنىًميىٍ ؿي ماتني ىن َ,ممى مٍذفي ن دي د  ىًن منيمى مقًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممى
د  ىنىًمحىذيكمتىكىانىم م َماجيممِ ى,مى مصى ماتن ًذ   ٍنلي,مسىًنٍ تي ماتم ليمتى مرىً  ى ًًذرو ,متىٍفم ى ٍفمحىًذ مسيٍف ىًفى تىًفماألىٍتنىًش,متى

نم ,م ىأيكؿي م ـى سى مىٍ ًلمكى مًتنىٍكًتمسىٍ ًدمٍذًفمني ىًذوم»تى مات ىٍرشي مّ«.اٍل:ىز 

 تخريج الحديث:

ماتذخًرممنفمطر ؽمحذ مصًتحمتفم ًذرمنريكتًنمممم منفمطر ؽماألتنشمذلممْ,حخر ل كحخر لمنسمـ
ممٔكنفمطر ؽمحذ ماتزذ رمتفم ًذرمنريكتًنمذنمك .مٓذنمك ,

 دراسة رجال اإلسناد:

محىًذ متىكىانى ى.مالفضل بن ُمَساِور*م :ىفي مٕحذكمنسًكرماتذصرممخى

مَُكقًؿماذفمم رنمصدكؽمرذنًمكلـ.مٗكذَّر ماذفممذًفمي مات أًت,مٖقًؿماتدارقطن نم أ ,

م

                                           
م[.َِٕ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
ملكنمك ًحمذفمتذدماجمات إَّرم.م-مِ
 [.َّّٖرقـممّٓ/مٓ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبمننًقبماألنصًر,مذًبمننًقبمس دمذفمن ًذمر  ماجمتنل,مم-مّ
 اتنر اماتسًذؽ.م-مْ
 [.ممِْٔٔرقـممُُٓٗ/مْ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبمي ًئؿماتصمًذ مذًبمنفمي ًئؿمس دمذفمن ًذمر  ماجمتنل,مم-مٓ
 اتنر اماتسًذؽ.م-مٔ
 [.ُْٕٓرقـممْْٕ]م:أر بمات: ذ بمصنمم-مٕ
 [.ُْٓرقـممِّٔ]مسجاالتماتمًَّـمتمدارقطن مصنمم-مٖ
 [.ُْٖٖٔمرقـمٓ/مٗ]مات أًتمالذفممذًفمم-مٗ
 [.ُْٕٓرقـممْْٕ]م:أر بمات: ذ بمصنمم-َُ



010 
 

مُ  مي لم  ؼ.كقًؿماتسً

ممِقًؿماتذًمثنمصدكؽممسفماتمد ث,مكَّذتؾمقًؿمذإًرمن ركؼمكإ  ب.

مْكذَّر ماذفمم رمي ماتنر:ذ مات ًن  ,مّاألتنشم أ ممًيظمتَّنلم دتس.مسميمان بن ميران األسدي*م
مام:نؿماألئن م:دت س ـ.منفكلـم

مٓطمم مذفمنًياماتكاسط ماإلسًَّؼمنزؿمنَّ .,مأبو سفيان*م

مًذًٍتأىًكٌم,مٕ نسًئ كاتنمٔ,قًؿمحمند تىٍ سى ًد ثمكى ماتمى ًًئز م ى مكقًؿمات  م ن مذ س, مذَّرممٖت سمذل كقًؿمحذك
مُُكقًؿمنرةننمًَّفم  ـمي ماتإ  مذ دماتإ  ,مَُكذَّر ماذفممذًفمي مات أًت,مٗلكمي منفسلم أ ,ماتذزارن

قًؿماذفمكممُّكقًؿماتذلذ نمً أى ,مُِكقًؿماذفمتدلنمالمذ سمذل,مركلمتنلماألتنشمحمًد ثمنس:أ ن ,
ممُْم رنمصدكؽ.

ًد  ل,مُٓكقًؿماذفمن  فنمالمإ  , ًذينىًم   فكنلمًي ممى محىٍصمى كقًؿمح  ًننمكلكممُٔكقًؿماذفماتند ن نمَّىًفى
مننل,مُٕ َّ:بممد  ل,مكت سمذًتأكم, مُٖكقًؿمحذكممً:ـنمحذكماتزذ رماتنَّ محمبمست  

                                           
 [.ِٓٓرقـممِٖٓ/مٖ]: ذ بمات: ذ بمم-مُ
م[ُْٕٓرقـممَُٔ/مّ]:مر رم:أر بمات: ذ بمم-م ِ
م[.ُِٓٔرقـممِْٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مّ
 [.ٓٓرقـممّّ]طذأًتماتندتس فمصنمم-مْ
 [.َّّٓرقـممِّٖ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٓ

م[.ُُّّرقـممْْٕ/مًِؿمألمندمركا  ماذنلمتذدماجم]ات مؿمكن ري ماتر م-ٔ 
م[.ِّٖٗرقـممّْٗ/مُّ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-ٕ 

م[.ِٕٕرقـممِّٕ]ات أًتمتم  م مصنممٖ -
م[.ْْرقـممِٕ/مٓ]: ذ بمات: ذ بمٗ - 
م[.ُّٕٓرقـممّّٗ/مْ]ات أًتمالذفممذًفمَُ- 
م[.ِٖٓرقـممُٕٓ]نإًل رمتمنً ماألنصًرمصنمُُ- 
م[.ٖٓٗرقـممُُٖ/مٓتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿم]امُِ-

م[.َِٔٗرقـممُّٕ/مُ]اتنان مي مات  فً ممُّ -
 [.َّّٓرقـممِّٖ]:أر بمات: ذ بمصنمم-ُْ

م[.َِٖٔرقـممْٕٓ/مْ]ات رحمكات: د ؿمم-ُٓ 
م[.ُٕٗرقـممُْٔ]سجاالتماذفمحذ مإ ذ مالذفماتند ن مصنممُٔ -
م[.ْْرقـممِٕ/مٓ]: ذ بمات: ذ بممُٕ -
م[.َِٖٔرقـممْٕٓ/مْت: د ؿم]ات رحمكامُٖ -
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مَّ:ًب,مكقًؿمإ ذ نممد ثمحذَمسف ًف,متفم ًذر,م ًسن نىًمليكى
اذفمحذَممً:ـنمسنًعمحذ مسف ًفممكقًؿمُ

. ممِ نفمحنسمنم:نؿه
كتـما دمتلم:صر مًنمذًتسنًعممكقدم:ًذ لمحذكمصًتحممّ كذَّر ماذفمم رمي ماتنر:ذ مات ًت  منفماتندتس ف,

م.تندماتذخًرممَّنًمسذؽمي مات:خر ج
مصدكؽ.ممقال الباحث:

مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

ًد  ًي ممى مًي ماٍت ىكىا ًم»ًثمذىٍد ماٍتكىٍمً نمقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمكى مىَمتىٍرشو مقًًتدهمتى مرىٍحس ميىًشذىامليكى يىٍ تي «ميرى
ًي مًركىا ى ونم ًً مكىاأٍلىٍرضًم»كى ماتس نى .«مذ فى مىَمسىًر رو متى مْ ىٍ ن مً ٍذًر ؿى

مم(ٖٚٔالحديث رقم )

د  ىمممم ,ممى ٍربو ممى مٍذفي د  ىنىًمزيلىٍ ري ,قًؿماإلنًـمنسمـمرمنلماجنمكىمى د  ىنىًماأٍلىٍكزىاًت ُّ ,ممى منيٍسًمـو مٍذفي ًت دي نىًماٍتكى
نممٓ قىًؿى

م ىٍم ىَ, مىنى ىممٔسىًنٍ تي محىذىًمسى نمسى ىٍتتي  ىأيكؿي
نممٕ نمحىًكماٍقرىٍح؟ميىأىًؿى ,ميىأيٍمتي نم ىًمحى ُّ ىًماٍتنيد  ٍّري ؟مقىًؿى مقىٍذؿي ماٍتأيٍرآًفمحيٍنًزؿى حىمُّ

ٍذًدماجًم متى مٍذفى ًًذرى م ى منىًمسى ىٍتتي ـٍ دٍّ يَّي نمحيمى ًًذره م ى نمحىٍكماٍقرىٍح؟مقىًؿى ,ميىأيٍمتي نم ىًمحى ُّ ىًماٍتنيد  ٍّري ؟مقىًؿى مقىٍذؿي ماٍتأيٍرآًفمحيٍنًزؿى محىمُّ
منىم مً كىاًرم ٍ تي مقى ى ميىمىن ً مإىٍ رنا, مًذًمرىا و ًكىٍرتي م ى م  ن مقىًؿى , م ـى سى مكى مىٍ ًل متى ماجي م َ مصى ماًج مرىسيكؿي د  ىنىً تٍممى مزى تي
محىمىم محىرى ـٍ ميىمى ًًت , مًإنى م ىًن ًن ,مكىتىٍف ٍمًف ,مكىتىٍف محىنىًًن مكىخى ميىنىظىٍرتي ميىنيكًد تي ماٍتكىاًدم, مذىٍطفى ميىًٍس:ىٍذطىٍنتي م يـ  دنا,

م منيكًد تي دنا,م يـ  محىمى محىرى ـٍ ميىمى ميىنىظىٍرتي مم-ماءِ َفَرَفْعُت رَْأِسي، َفِإَذا ُىَو َعَمى اْلَعْرِش ِفي اْلَيوَ نيكًد تي  ىٍ ًن مً ٍذًر ؿى
م ـي مىٍ ًلماتس الى منىً ن,ميى ىنٍمم-تى مى   ذُّكامتى كًن ,ميىصى كًن ,ميىدى  ري نمدى ٍّري ًد  ى ى,ميىأيٍمتي مخى ذىٍ:ًن مرىٍ فى همإىًد دىةه,ميى ى:ىٍ تي ميى ىخى زىؿى

ميىَّىذٍّم ذ ؾى ميى ىٍنًذٍرمكىرى ـٍ مقي نم} ىًمحى ُّ ىًماٍتنيد  ٍّري ؿ  مكى ى ميىطى ٍٍّر{م]اتند رنماجيمتىز  ً  ىًذىؾى ممٖ[ .ٍِرمكى

م

م
                                           

 [.ِّٕٗرقـممُْٗ/مّم-ركا  ماتدكرمم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مُ
م[.ّٗٓرقـممََُاتنراس ؿمالذفمحذ ممً:ـمصنم]مِ -
م[.ٕٓرقـممّٗطذأًتماتندتس فممصنم]مّ -

م[.َِٕ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مْ
 تذدماترمنفمذفمتنركمذفمحذ متنركماألكزات .مم-مٓ
  َمذفمحذ مَّ  رماتطًئ . مم-مٔ
 حذكمسمن مذفمتذدماترمنفمذفمتكؼماتزلرمماتندن .م-مٕ
 [.ُُٔرقـممُْْ/مُ]مصم حمنسمـ,مَّ:ًبماإل نًف,مذًبمذد ماتكم مستَمرسكؿماجمصمَماجمتم لمكسمـ,مم-مٖ
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ممتخريج الحديث:

مُحخر لمنسمـممنفمطر ؽمتم مذفماتنذًرؾمتفم م َمذفمحذ مَّ  رمذلمذنمك .

تفماذفمإ ًبمَّاللنًم) م َمذفممّكنفمطر ؽمتأ ؿ,ممِكحخر لماتذخًرممنفمطر ؽمتأ ؿمكن نر,
مذلمذنمك .حذ مَّ  رمكاذفمإ ًب(متفمحذ مسمن ممذفمتذدماترمنف,م

 دراسة رجال اإلسناد:

نًتمآخرمم,اتأرإ منكاللـمحذكمات ذًسماتدنإأ م أ متَّنلمَّ  رمات:دت سمكات:سك  مالوليد بن مسمم*م
مْسن محرذامحكمحكؿمسن مخنسمك:س  فمكنًئ .

مكقدمصرحمذًتسنًعمي مركا :نً.مٓكذَّر ماذفمم رمي ماتنر:ذ ماتراذ  منفمطذأًتماتندتس ف,

م, أ م ذتمتَّنلم دتسمك رسؿمنفماتخًنس م,اتطًئ منكاللـمحذكمنصرمات نًن ميريحيى بن أبي كث*م
مٔنًتمسن ما ن: فمك ال  فمكنًئ .

مام:نؿماألئن م:دت س ـ.ممنفكلـممٕقًؿماتذًمثنمذَّر ماذفمم رمي ماتنر:ذ مات ًن  ,

م ج.كقدمصرحمذًتسنًعمي مركا :نً,مَّذتؾم:ًذ لماتزلرممي مركا  ماتذخًرممَّنًمسذؽمي مات:خرم

مر ًؿماإلسنًدم أًت

م

م

م

                                           
م[.ُُٔرقـممُْٓ/مُ]مصم حمنسمـمم-مُ
ميىمم-مِ ً  ىًذىؾى م}كى  [.ِْٔٗكرقـممِْٓٗرقـممُِٔ/مٔطى ٍٍّر{,م]مصم حماتذخًرم,مَّ:ًبمات:فس ر,مذىًبي
ميىطى ٍٍّر{,مم-مّ ً  ىًذىؾى م}كى [مكم]صػم حماتذخػًرم,مَّ:ػًبماألدب,مِْٔٗرقـممُِٔ/مٔ]مصم حماتذخًرم,مَّ:ًبمات:فس ر,مذىًبي

[مكم]صػم حماتذخػًرم,مَّ:ػًبمذػد ماتخمػؽ,ممذىػًبمًسذامقىػًؿمحىمػديَّـنمآًنػ ف,مُِْٔرقػـمْٕ/مٖذًبمرياماتذصرمستػَماتسػنً ,م
 [.ِّّٖرقـمُُٔ/مْ
 [.ْٕٔٓرقـممْٖٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مْ
م[.ُِٕرقـممُٓ]طذأًتماتندتس فمصنمم-مٓ
م[.ِّٕٔرقـممٔٗٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٔ
م[.ّٔرقـممّٔ]طذأًتماتندتس فمصنمم-مٕ



015 
 

م ًد ثي ًنٍنليماٍتمى ات ىٍرشملىًلينىًنماتس ٍأؼ,م«محىٍكمَّىًٍتًأٍنًد ًؿماٍتني ىم ًؽمذًت ىٍرش»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمم)لػ(مكى
مًذًل. ًم يٍس:ىظىؿُّ منى مُكلكمكات ىًر شنمَّؿُّ

مم(ٖٛٔالحديث رقم )

م ىمٍممممم د  ىنىً ممى ماجن مرمنل منسمـ ماإلنًـ محىًذ مقًؿ ٍف متى لينىً مًَّالى محىًذ مإىٍ ذى ى, مٍذفي مذىًٍَّر مكىحىذيك م ىٍم ىَ, مٍذفي  ىَ
ني ىًًك ى ى,

,مِ ًر ره نىًم ى ,محىٍخذىرى ـى مًسٍذرىاًل  مٍذفي ًؽي مًسٍسمى د  ىنىً حمكمى
ماأٍلىٍتنىًش,محممّ ًف ًن  نً,متى ,م ى م يكنيسى كىًت سىَمٍذفي

ٍذًدماًجمٍذًفمنينىم متى مٍذفي ن دي د  ىنىًمنيمى د  ىنىًمحىٍسذىًطه,كمى ,مكىاتم ٍفظيمتىلي,ممى ٍ رو
,متىٍفممْ د  ىنىًماأٍلىٍتنىشي نممى كىحىذيكمني ىًًك ى ى,مقىًالى

كؽو, ٍذًدماًجمٍذًفمنير ةى,متىٍفمنىٍسري تى
ٍذدىماًج,مٓ نمسى ىٍتنىًمتى مقيً:ميكامًي مسىًذ ًؿممٔقىًؿى مات ًذ فى م:ىٍمسىذىف  تىٍفملىًذً ماآٍل ىً نم}كىالى

ماجًم متنرافن م]آؿ } قيكفى م يٍرزى ـٍ ذًٍّ  مرى مًتٍندى محىٍم ىً ه مذىٍؿ نمُٗٔمحىٍنكىا:ًن ميىأىًؿى , مذىًتؾى ٍف متى مسى ىٍتنىً مقىٍد مًسن ً ً محىنى ن مقىًؿى ]
,م» مخيٍ رو ٍكًؼمطىٍ رو مًي م ى ـٍ مإىً ىٍت,َلَيا َقَناِديُل ُمَعمََّقٌة ِباْلَعْرشِ حىٍركىامي ي ٍ ثي ن ً ممى ماٍت ى مًنفى م:ىٍ ًكممم,م:ىٍسرىحي  يـ 

ماٍتأىنىًًد ًؿ... مٕ .ماتمد ثًستىَمً:ٍمؾى

 متخريج الحديث:

م:فردمذلمنسمـمدكفماتذخًرم.مم

 دراسة رجال اإلسناد:

ممٖاألسدمماألتنشم أ ممًيظمتًرؼمذًتأرا اتمكرعمتَّنلم دتس.مسميمان بن ميران*م

م:دت س ـ.مام:نؿماألئن منفكلـممٗقًؿماتذًمثنمذَّر ماذفمم رمي ماتنر:ذ مات ًن  ,

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

                                           
م[.َِٕ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
محذكمن ًك  مات ر ر.م-مِ  نمندمذفمخًـز
 ـ.م ر رمذفممًزمم-مّ
 حسذًطمذفمنمندمذفمتذدماترمنف.مم-مْ
 نسركؽمذفماأل دع.مم-مٓ
 لكنمتذدماجمذفمنس كد.م-مٔ
رقـممَُِٓ/مّ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماإلنًرة,مذًبمذ ًفمحفمحركاحماتإ دا مي مات ن مكحن ـمحم ً متندمرذ ـم رزقكف,مم-مٕ

ُٖٖٕ.] 
م[.ُِٓٔرقـممِْٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٖ
 [.ٓٓرقـممّّصنمم]طذأًتماتندتس فم-مٗ
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م ًد ثي ًنٍنليماٍتمى متىًر إًنم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)لػ(مكى متىلينمحىالىمنىٍذن متىؾى مُ«.ًق ؿى

مم(ٜٖٔالحديث رقم )

مى   ى, متي ,مِقًؿماإلنًـماذفمحذ مإ ذ مرمنلماجنممد نًماٍذفي ٍفمحى ُّكبى ٍفمًتًٍَّرنى ى,ممّتى تى
ماٍت ىذ مممْ نمقىًؿى نقىًؿى ممًٓسي

ٍذتىم ما: خى متىًك ماتم ًل مرىسيكؿى م ىً ن ميىأيٍمتي مًي نىً م ـى سى مكى مىٍ ًل م َماجيمتى مصى ماتم ًل مرىسيكؿي مذىًأ ى ً منى ىٍتمىنىف  ممألى ميىَّىم ٍنتى تىًر إنً
ًأًذ مكى ينىم متى م ىطىئيكفى ـٍ محىٍظ يًرًل مذىٍ فى محىزىاؿي نمالى م,مقىًؿى مقىٍدمآذىٍكؾى م,ميىًشن  يـٍ ماتن ًسى ـٍ ًًزتيكًن مًردىاًئ مكى يًص ذيًن مغيذىًريلي

ـٍ . ًن مًنٍن ي ماتم ليم يًر مي م ىَّيكفى  َ: مٔمى

 تخريج الحديث:

مَّاللنًنمتفمح كب,مذلمذنمك .ممٖذفمت  ن ,اكاتذزارمنفمطر ؽممٕحخر لماتدارن منفمطر ؽممنًد,

مممٗتفمات ذًسمذنمك .كحخر لماتذزارنمنفمطر ؽمسف ًفمذفمت  ن متفمح كبمتفمتَّرن متفماذفمتذًسم

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

مم.فمتَّرن متـم درؾمات ذًسسسسنًد م   ؼمالنأطًتل,مم ثم

منفمطر ؽمتَّرن متفماذفمتذًسمتفمات ذًس ماتذزارمن:صالن مسذؽمي مات:خر جمكقدمركا  ,مذسندمَّنً
مَُاتصم ح.مقًؿمات   ن نمركا ماتذزار,مكر ًتلمر ًؿ,مصم ح

م
                                           

م[.َِٕ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
مسسنًت ؿمذفمسذرال ـمذفمنأسـماألسدم.م-مِ
مح كبمذفمحذ م:ن ن مَّ سًفماتسخ: ًن .م-مّ
متَّرن محذكمتذدماجمنكتَماذفمتذًس.م-مْ
مات ٌذًسمذفمتذدماتنطمبمذفملًإـمذفمتذدمننًؼماتأرإٌ مات ًإنٌ .مم-مٓ
 [.ِّْْٔرقـممَٗ/مٕحذ مإ ذ م]منصنؼماذفمم-مٔ
م[.ٕٔرقـممُِّ/مُ]مسنفماتدارن مم-مٕ
 [.ُِْٗرقـممُِّ/مْ]منسندماتذزارم=ماتذمرماتزخًرمم-مٖ

 [.ُِّٗرقـممُِّ/مْ]منسندماتذزارم=ماتذمرماتزخًرمم-ٗ 
 [.مُِّّْرقـممُِ/مٗ]ن ناماتزكائدمكننذاماتفكائدمم-مَُ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

نمم ري ماآٍلخى ًد ثي مىَمتىًر ش»كىاٍتمى مكىحىنىًمتى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم لمتى َّيٍنتمحسنايمًقرا ةمرسكًؿماتم لمصى
مِ«.ًت مُ

مم(ٓٗٔالحديث رقم )

متـمحت رمتمَم:خر جمتل.

م

نمم مسىٍ دو ًد ثي ًنٍنليممى نمقًم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)لػ(مكى ,ميىأىًؿى جٍّ مني ًك  م ىٍن ىًنىًمتىٍفمنيٍ:  ماٍتمى متىلينمسف   ؿى
مذًت يريش ,مكني ًك  مًَّيره م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى : ٍ نًمنىاىمرىسيكًؿماتم ًلمصى م«.:نى

مسسٍم مذي يك:ي ىً,م ىٍ ًن محن  ـم:ن:  كامقىٍذؿى ٍنايمتىًر ش,محرادىمتيريشمنىَّ  ى,مكىًل ى الـمني ًك  .ات يريشنم ى
مّ

مم(ٔٗٔالحديث رقم )

مسىً   ,مقىًؿى ًن  نًمتىًفماٍتفىزىاًرمٍّ ,م ى محىًذ متينىرى ,مكىاٍذفي منىٍنصيكرو مٍذفي د  ىنىًمسىً  دي دهنمقًؿماإلنًـمنسمـمرمنلماجنمكمى
مٍذفًم ,متىٍفمغينىٍ ـً مات: ٍ ًن ُّ مىٍ نىًفي نىًمسي مني ىًًك ى ى,محىٍخذىرى مٍذفي د  ىنىًمنىٍركىافي مممى ق ًصو محىًذ مكى مٍذفى مسىٍ دى نمسى ىٍتتي ,مقىًؿى قىٍ سو

نم ٍنليمتىًفماٍتنيٍ: ىً ؟ميىأىًؿى ماجيمتى يى ىٍمنىًلىًمكىلىذىا»رىً  ى
منىَّ  ىممْ مًذًٍت يريًش,م ىٍ ًن مذي يكتى مَّىًًيره ًئذو مٓ«. ىٍكنى

 تخريج الحديث:

م:فردمذلمنسمـمدكفماتذخًرم.مم

متفمسم نًفمات: ن ,مذن مل.مٕكسف ًفمكإ ذ ,مٔ,كحخر لمنسمـمنفمطر ؽم م َمذفمس  د

م

م

                                           
 [.ُٖ/مِات كزممتىًر شمت نمحىممسأؼ.م]غر بماتمد ثمالذفمم-مُ
م[.َِٕ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مِ
م[.َِٕ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مّ
م[.ُِِٓرقـممٖٖٗ/مِ ىٍ ًن مني ىًًك ى ىمَّنًم ً مي مركا  منسمـ.]صم حمنسمـمم-مْ
 [.ُِِٓرقـممٖٖٗ/مِم,مَّ:ًبماتمج,مذًبم كازمات:ن:ا,]صم حمنسمـم-مٓ
 [.ُِِٓرقـممٖٖٗ/مِ]صم حمنسمـمم-مٔ
 [.ُِِٓرقـممٖٖٗ/مِ]صم حمنسمـمم-مٕ
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 دراسة رجال اإلسناد:

مُذفمحذ متنرمات دن منز ؿمنَّ منًتمسن م الثمكحرذ  فمكنًئ: ف.ممحمد بن يحيى*م

ممْذَّر ماذفممذًفمي مات أًت,مّكاتدارقطن ,مِك ألماذفمن  ف,

مر النم مًَّف ميأًؿن متنل مس تتمحذ  ممً:ـن محذ  ماذف مذم,صًتمًنممكقًؿ مغفم كًَّف ممد  ًنمم,ل مكرح تمتند 
مٓمدثمذلمتفماذفمت  ن ,مكلكمصدكؽ.منك كتًنم

قًؿممٔسن تمحمندمذفممنذؿمكسئؿمتنفمنَّ:ب؟ميأًؿمحنًمذنَّ ميًذفمحذَمتنر,منكقًؿمحمندمذفمس ؿ
ممٖنمالمذ سمذل.ذفماتأًسـمكقًؿمنسمن مٕاذفمم رنمصدكؽ,

مقًؿماتذًمثنمصدكؽ.

 *مبررات إخراج مسمم لحديثو:

م.ذفمننصكرمس  دم:ًذ ل

م*ذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

م

م

م

م

                                           
 [.ُّٗٔرقـممُّٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُ
 [.مِِّرقـممَٔ/مّركا  ماتدكرممم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مِ
 [.ْٖ]سجاالتماتذرقًن متمدارقطن مصنمم-مّ
 [.ُّٕٗٓرقـممٖٗ/مٗ]ات أًتمالذفممذًفمم-مْ
 [.َٔٓرقـممُِْ/مٖ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٓ
 [.َٔٓرقـممُِْ/مٖ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٔ
 [.ُّٗٔرقـممُّٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٕ
 [.ْٖٗرقـممَِٓ/مٗ]: ذ بمات: ذ بمم-مٖ
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م ًي ًل مكى م)س( ماجن مرمنل ماأل  ر ماذف م:ي ىرٍّشيم»قًؿ مي  ىمىت ن رىةه ممي ً ىٍت ميى ى مك:يظىمٍّؿم« م:ىٍر:ىفا محىٍف ات: ٍ ًر شن
مىَمنىفم:ىٍم:ى ً. ٍ  ًمتى ذ نًمى

مُ

مم(ٕٗٔالحديث رقم )

محىذيكممم ني ىًًك ى ى,مقًؿماإلنًـماذفمحذ مإ ذ مرمنلماجنمحخذرنً
,مِ ,ممّحخذرنىًماتإ ٍ ذىًًن ُّ سىًفمٍذًفمسىٍ دو ًفماٍتمى تى

ٍفمحىًذ ًل, ٍذًدماتم ًل,متى ٍذًدماتر ٍمنىًفمٍذًفمتى تىٍفمتى
مًي ًلمقىٍر ى ىممْ ٍنزالن ٍتنىًمنى ميىنىزى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى نمَّين ًمنىاىماتن ًذ ٍّ قىًؿى

ٍقنىًلىً,م مقىٍدمحىٍمرى م ـىنمنىٍنؿو سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿي ,ميىًشن ليم»يىأىًؿى ماتم ليم:ى ىًتىَمكىتىز  مًسال  ده مًذ ىًمحىمى م ي ىذٍّبي الى
ًًتأي ىً مخى مًذًتن ًًرمًسال  م ي ىذٍّبي ن«الى قىًؿى ن رىةى,م,مكى ًممي مًي  ىًميىًر خى رو ٍرنىًمًذإى ى نىرى كى

ً ىتٍممٓ ٍذنىًلىً,ميى ى مميى ىخى ن رىةيمًستىَماتن ًذ ٍّ مي
ن ميىأىًؿى م:ي ىرٍّشي م ـىمكىًل ى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى اىملىًذً مًذفىٍرًخ ىً صى نم نىٍفميى ى دىٍدنىًلىً.«ميىريدُّكلىًمًستىَمنىٍكً  ى ىً»,مقىًؿى يىرى

ٔ 

 تخريج الحديث:

مممٗ ماألدبماتنفرد,نفمطر ؽمحذ ماسمًؽماتإ ذًن ,مكاتذخًرمميمٖكاتمًَّـ,مٕحخر لمحذكمداكد,مم

منفمطر ؽماتنس كدممَّاللنًنمتفماتمسفمذفمس د,مذلمذنمك .مُِكاتذزار,مُُكحمند,مَُكاتط ًتس ,

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

                                           
م[.َِٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رممم-مُ
.م-مِ  لكنمنمندمذفمخًـز

 لكنمحذكمسسمًؽماتإ ذًن مسم نًفمذفمحذ مسم نًف.م-مّ
 لكنمتذدماجمذفمنس كد.م-مْ
مصا رمًَّت صفكر.م]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٓ ن رىةينمطىًًئره  [.ّْٗ/مُاتمي
 [.ُٔٗرقـممُْْ/مُ]نسندماذفمحذ مإ ذ مم-مٔ
[مكم]مَّ:ػػًبماألدب,مذػػًبميػػ مِٕٓٔرقػػـممٓٓ/مّ]سػػنفمحذػػ مداكد,مَّ:ػػًبمات  ػػًد,مذػػًبمَّرال ػػ ممػػرؽمات ػػدكمذًتنػػًر,ممم-مٕ

 [.ِٖٔٓرقـممّٕٔم/ْق:ؿماتذر,
 [.ٕٗٗٓرقـممِٕٔ/مْ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-مٖ
 [.ِّٖرقـممُّٗ]األدبماتنفردمصنمم-مٗ
 [.ّّْرقـممِّٔ/مُ]نسندمحذ مداكدماتط ًتس مم-َُ
م[.ّّٖٓرقـممّٖٓ/مٔ]نسندمحمندمم-ُُ
 [.ََُِرقـممّٖٕ/مٓ]نسندماتذزارم=ماتذمرماتزخًرمم-مُِ
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 الحكم عمى الحديث:

ممُسسنًدمصم ح,مكَّذتؾمصمملماتمًَّـمكاتذلذ ,

محىذًم ٍأ:ىؿ منى ًد ًث ًي ممى مكى م)لػ( ماجن مقًؿماذفماأل  رمرمنل ن ٍ ؿو ميخيذم» م ى مسى فيؾمَّى ىًـه, ن منىٍس يكدو ماًلٍذًف قىًؿى
مًذًلمرىحس مًنٍفمتيٍرًإ  سىٍ ف ميًٍم:ز 

مّات يٍرشنمًتٍرؽمًي محٍصؿمات ينيؽ.«.مِ

مم(ٖٗٔالحديث رقم )

مكمد ثمنأ:ؿمحذ م  ؿمي ماتصم م ف.م,تـمحت رمتمَماتمد ثمذمفظماذفماأل  ر

د م ,قًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممى د  ىنىًمزيلىٍ ره ,ممى م يكنيسى مٍذفي محىٍمنىدي  ىنىً
محىنىسنً,ممْ ,محىف  مات: ٍ ًن ُّ مىٍ نىًفي د  ىنىًمسي مى

, مزيلىٍ ره د  ىنىً ممى , ًًتدو مخى كمٍذفي د  ىًن متىٍنري م ـىنمحمكمى سى مكى مىٍ ًل م َماجيمتى مصى ماتن ًذ ُّ مقىًؿى ن مقىًؿى ـٍ د  ى ي مممى مسيمىٍ نىًفى تىٍف
مات: ٍ ًن ٍّم ن م ـى سى مكى مىٍ ًل متى م َماجي مصى ماتن ًذ ُّ مقىًؿى ن مقىًؿى ٍنلي, متى ماتم لي مرىً  ى محىنىسو متىٍف محىذيكم», نىاى مصى منىً م ىٍنظيري ٍف نى
ٍ ؿوم ؟مقىً«.م ى ٍ ؿو ,محىذيكم ى نمحىحىٍنتى مذىرىدى,مقىًؿى  َ: ممى ٍفرىا ى ذىليماٍذنىًمتى رى دى يمقىٍدم ى ميىكى ى منىٍس يكدو ماٍذفي ذىميىًٍنطىمىؽى نميى ىخى ؿى

مقى:ىمىليمقىٍكنيلي. ؿو مقى:ىٍم:ينيك ي,محىٍكمرى ي نمكىلىٍؿميىٍكؽىمرى يؿو ًذًمٍم ىً:ًل,مقىًؿى
ممٓ

 متخريج الحديث:

ممٔحخر لماتذخًرمممنفمطر ؽماذفمحذ متدممكن ًذمذفمن ًذ.ممم

منفمطر ؽمسسنًت ؿمذفمتم  م ال : ـمتفمسم نًفمات: ن مذلمذنمك .مٖكنسمـ,مٕكحخر لماتذخًرم,

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

                                           
 [.ٕٗٗٓرقـممِٕٔ/مْتممًَّـم]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمم-مُ
تنػًم ػرذ:لم»تـمحت رمتمَملذاماتمفظمتَّفمقًؿماذفماأل  ػرمذ ػدمحفمذَّػرماتمػد ثنمكيػ مركا ػ مذَّرلػًمرز ػفنمحنػلمقػًؿنمم-مِ

مذلمرحس منفمتيٍرإ ,مت َّكفمحٍن َمتمرقذ  «.مذس ف ,ميمـم يٍاًفمإ ئًنمذىصؽىمي مك   ,مكقًؿنمس فيؾمَّى ىًـ,ميخٍذمس ف ميًٍ :ىز 
 [.َِٖٔرقـممُٔٗ/مٖاألصكؿم] ًنام

م[.َِٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مّ
 لكنمزل رمذفمن ًك  .م-مْ
 [.ِّٔٗرقـممْٕ/مٓ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتناًزم,مذًبمق:ؿمحذ م  ؿ,ممم-مٓ
 [.ّّٔٗرقـممْٕ/مٓ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتناًزم,مذًبمق:ؿمحذ م  ؿ,ممم-مٔ
 [.مََِْرقـممٖٓ/مٓاًزم,مذًبمإ كدماتنالئَّ مذدران,مم]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتنم-مٕ
 [.ََُٖرقـممُِْْ/مّ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبمات  ًد,مذًبمق:ؿمحذ م  ؿ.مم-مٖ
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) مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)تىرىصى

ًًئإى ىم ًد ًثمتى ٍأدىنىلمًنٍفمغىزىاةمخى ذرمحىٍكم:ىذكؾ,مي ى:ىؾمات ىٍرصم»)لػ(مًي ممى ٍ ر: متىذىً ةمنى مىَمذىًًبممي متى ٍذتي نىصى
قىاىمًذًأٍلىٍرضًم مكى  َ: نماتنمدٍّ كفم ىرٍم«ممى ًكمُّ ماٍت ىرى إىذ مقىًؿى مخى ًًدمكىاتسٍّ ًف,مكىليكى مًذًتص  ً ,مكىليكى نى ًًدماٍتنيٍ  ى كيكنىليمًذًت  

ًر. إىبماتًأصى ماتخى مىٍ ًلمحٍطراؼي م:يٍمأَمتى مىَماتذى تمتىٍر ًمًسذىامحراديكام:ىٍسًأ فىل,م يـ  مُ:يك امتى

مم(ٗٗٔالحديث رقم )

مذىأًم مٍذفي د  ىنىًمكىٍلبي ًًتده,قًؿماإلنًـمحذكمداكدمرمنلماجنممى نىًمخى    ى,محىٍخذىرى
,ممِ ًًتحو محىًذ مصى م ىٍ ًن ماٍذفى تىٍفمسي ىٍ ؿو

, ماٍت ي ىًن ٍّ ًًتدو مٍذًفمخى ٍ ًد ,متىٍفمزى ًًرمٍّ ماأٍلىٍنصى م ىسىًرو مٍذًف ممّتىٍفمسىً  ًد نمسىًنٍ تي ,مقىًؿى ًًرمٍّ ماأٍلىٍنصى محىًذ مطىٍممى ى تىٍف
م ىأيكم م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى نماتن ًذ   ؿهم»ؿي مً:ٍن ًى ,مكىالى مًي ًلمَّىٍمبه ًئَّى يمذىٍ :ًن ماٍتنىالى ؿي م:ىٍدخي نماٍنطىًمٍؽمًذنىًمًستىَم«مالى قىًؿى ,مكى

محىذىًمطىمٍم ,مًسف  ٍجًنًن فى ماٍتني ,ميىًٍنطىمىٍأنىً,ميىأيٍمنىًنم ىًمحيـ  ًًئإى ىمنىٍس ىٍت ىًمتىٍفمذىًتؾى متى ٍجًنًن فى ماٍتني د  ىنىًمتىٍفمرىسيكمحيٍـّ ًؿماتم ًلممى ىممى
؟ مذىًتؾى م ىٍذَّيري م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى َّىذىا,ميى ىٍؿمسىًنٍ ًتماتن ًذ   مًذَّىذىا,مكى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى تىًٍَّفممصى ,مكى قىًتىٍتنمالى

م م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿي رىجى ,مخى مًذنىًمرىحىٍ :يليميى ىؿى ـٍ دٍّ يَّي مقيفيكتىلي,مسى يمى محى:ىمى  في َّيٍنتي ًي مذىٍ ًضمنىاىًًز ًل,مكى
م ىم مىٍ ؾى متى ـي ماتس الى ن ميىأيٍمتي ماٍس:ىٍأذىٍم:يلي, ً ى م ى ميىمىن ً مىَماٍت ىرىًض, متى ميىسى:ىٍر:يلي متىنىً, مَّىًفى منىنىطنً ٍذتي ماتم ًلميى ىخى مرىسيكؿى ً

مًتم ًلمات ذًم ٍندي ذىرىَّىً:يلي,ماٍتمى مإىٍ ئنً,مكىرىٍمنى يماتم ًلمكى مى   متى م ىريد  ـٍ مًستىَماٍتذىٍ ًتميىرىحىلماتن نىطى,ميىمى ,ميىنىظىرى مكىحىٍَّرىنىؾى ممحىتىز ؾى
نم مقىًؿى م يـ  ملى:ىَّىلي,  َ: ممى ماتن نىطى ميى ى:َى مًي مكىٍ ً ًل, ماٍتَّىرىاًل ى ى م»كىرىحىٍ تي منىٍَّسيكى محىٍف قىنىً زى مرى مًي نىً م ىٍ نيٍرنىً ـٍ متى ماتم لى ًسف 

ًرىةىمكىاتم ًذفىماتٍم مى  .«مًم ى متى م يٍنًٍَّرمذىًتؾى ـٍ ًمًت فنً,ميىمى إىٍك:ي ينى قىًتىٍتنميىأىطىٍ :يليمكى ى ىٍم:يليمًكسىًدى:ىٍ ًف,مكىمى
مْ

 تخريج الحديث:

ممٔكاذفماتسن منفمطر ؽممنًدمذفمسمن ,مٓحخر لمنسمـمنفمطر ؽم ر ر,

ممٖدد,كاتإًإ منفمطر ؽمنسمٕكحخر لمحذكم  مَمتفمتذدماألتمَ,

                                           
م[.َِٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
مخًتدمذفمتذدماجمذفمتذدماترمنفمذفم ز دماتطمًفماتكاسط .م-مِ
ماتف:ح,مكمد  لمي ماتٌصم م فمكغ رلنً.ز دمذفمخًتدمات  نٌ ,مإ دماتمد ذٌ  م-مّ م,مكًَّفمن لمتكا م   ن م ـك

م[.َِِٗرقـممْٗٗ/مِقًؿماذفماتذرقٌ مكغ ر نمنًتمسن م نًفمكسذ  فمذًتند ن .]اإلصًذ مي م:ن  زماتصمًذ م
 [.ُّْٓرقـممّٕ/مْ]سنفمحذ مداكد,مَّ:ًبماتمذًس,مذًبمي ماتصكر,م-مْ
 [.َُِٕرقـممُٔٔٔ/مّ ـم:صك رمصكرةماتم كاف,م]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتمذًس,مذًبم:مرمم-مٓ
مكاتم م مالذفماتسن مصنمم-مٔ م[.ْٕٗ]تنؿمات ـك
 [.ّْٕٔرقـممُُٖ/مٖ]نسندمحذ م  مَماتنكصم مم-مٕ
 [.َُٗٔرقـممِِ/مّ]اتنسندمتمإًإ مم-مٖ
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مَّاللنًنمتفمخًتدماتطمًفمم ال : ـنم) ر رمكمنًدمكخًتد(متفمس  ؿمذفمحذ مصًتح,مذلمذنمك .

كحخر لماتنسًئ منفمطر ؽمتذداترمنفممِكاتزلرم,مُكحخر لماتذخًرممنفمطر ؽمتذداترمنفمذفماتأًسـ,
مَّاللنًنمتفماتأًسـ,متفمتًئإ ,منريكتًنمذنمك .مّذفماتأًسـ,ا

 دراسة رجال اإلسناد:

مْذَّكافماتسنًفمحذكم ز دماتندن منًتمي مخالي ماتننصكر.مييل بن أبي صالح*س

كذَّر ماذفممذًفمي مات أًت,مكقًؿنمًَّفممٖكات  م ,مٕكسف ًفمذفمت  ن ,مٔكاذفمن  ف,مٓك ألماذفمس د,
مٗ خطئ,

ممفظل,مكقًؿم م:ا ر مً أى  متذدممَُاتذلذ ن مذف مات ال  مك محذَمصًتح مذف مس  ؿ من  فن م م َمذف كقًؿ
كقًؿممُِكقًؿمنرةنملكمصك مح,مكي لمت ف,مُُمد   نًمقر بمنفماتسكا ,مكت سممد   نًمذم  ,ماترمنف

 .ُّحذكممً:ـمنم َّ:بممد  لمكالم م:جمذل
قًؿماذفمحذ ممً:ـنم س تتمحذًمزرت متفمس  ؿمذفمحذ مصًتحمقًؿنمقمتملكمحمبمست ؾمحكمات ال مذفم

مُْ.تذدماترمنف؟ميأًؿنمس  ؿمحإذلمكحإ رمكحذك محإ رمقم النم
مي ماتصم ًح؟ُٓقًؿماتسمن  مسي  ًؿمذًفمحذ مصًتحو ـىم:ىرؾماتذخًرمُّممد ثى ماتدارقطن نمًت منمكس تتي

                                           
ًبملػػؿم[.]مَّ:ػػًبماتنظػػًتـ,مذػػْٓٗٓرقػػـممُٖٔ/مٕ]صػػم حماتذخػػًرم,مَّ:ػػًبماتمذػػًس,مذػػًبمنػػًمكطػػئمنػػفمات:صػػًك ر,مم-مُ

م[.ِْٕٗرقـممُّٔ/مّ:َّسرماتدنًفمات: مي  ًماتخنر,م
م[.َُٗٔرقـممِٕ/مٖ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماألدب,مذًبمنًم  كزمنفماتا بمكاتإدةمألنرماج,مم-مِ
م[.ّٔٓٓرقـممُِْ/مٖ]سنفماتنسًئ ,مَّ:ًبماتز ن ,مذًبمحإدماتنًسمتذاذًن,مم-مّ
م[.ِٕٓٔرقـممِٗٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مْ
 [.َُِٓرقـممِْٔ/مٓذأًتماتَّذرلم]اتطم-مٓ
 [.ُُٖرقـممُِٖ/مّركا  ماتدكرممم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مٔ
 [.ٖٔٔرقـممِّٓ/مْ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مٕ
م[.ّٕٔرقـممَُِ]ات أًتمتم  م مصنمم-مٖ
 [.ّٖٗٔرقـممُْٕ/مٔ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٗ
م[.ُِٗٔرقـممِٖٗ/مُ]اتنان مي مات  فً مم-مَُ

 [.ٗٓٔرقـممُٓٓ/مِ ماتَّذ رمتم أ م م]ات  فًُُ  - 
م[.ٗٓٔرقـممُٓٓ/مِ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م ممُِ -
 [.َُّٔرقـممِْٕ/ْ]ات رحمكات: د ؿمم-ُّ 
 [م.ِّٖرقـممٕٖٗ/مّحذكمزرت ماترازممك  كد مم-]ات  فً مألذ مزرت ماترازممي مح كذ:لمتمَمحسئم ماتذرذت مم-ُْ

 لكنمحذكمتذدماترمنفماتسمن .مُٓ -
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مقًؿنمسي  ؿهم مًتسي  ؿو مذمد ثو مسذامنر  متلمي لمتيذرنا,ميأدمًَّفماتن سًئ ُّ منفمحذ مم-كاجًمم-يأًؿنمالمحىتًرؼي خ ره
من ماتذخًرمٍّ مُفملجالً مناف.ات ىنًًفمك م َمذًفمذيَّى رمكغ ًرلنً,مكَّ:ًبي

ت سمذلمذ س,ممْمكحمندنمّكقًؿماتنسًئ ,مِكقًؿماذفمتدلنملكمتندممنأذكؿماألخذًرم ذتمالمذ سمذل,
ممممٓكقًؿمحمندمح  ًننمنًمحصمحممد  ل.

مممٔ قًؿماذفمم رنمركلمتلماتذخًرممنأركننًمذا ر ,مكتًبمذتؾمتم لماتنسًئ .
متمَمن سمـمسخراجممد  لنمس  ؿمحمدمحرًَّفماتمد ث,مكقًؿماذفمم رنمقًؿماتمًَّـمي مذًبمنفمًت بى

مي ماتإكالد,مكقدمركلمتنلمنًتؾ,م كقدمحَّ رمنسمـماتركا  متنلمي ماألصكؿ,مكاتإكالدمسالمحفمغًتذ ً
كلكماتمَّـمي مإ كخمحلؿماتند ن ماتنًقدمت ـ,م ـمق ؿمي ممد  لمذًت راؽمحنلمنسَماتَّ  رمننل,مكسً م

نمًَّفمتس  ؿمحخمينًتميك دمتم لمينسَمَّ  رنامنفماتمد ث,كقًؿماذفماتند ن مٕمفظلمي مآخرمتنر ,
مٖ

مَُي مآخرمتنر ميذلبمذ ضممد  ل,مٗكقًؿمحذكماتف:حماألزدمنمصدكؽمسالمحنلمحصًذلمًذرسًـ
مُُ كقًؿماذفمم رنمصدكؽم:ا رممفظلمذ خرة.م

م:   ؼمنفم  فلمي كمذسذبم:ا ر مكمسك ممفظلمذ دمقال الباحث نممصدكؽممسفماتمد ث,مكحنً
ميأًؿمي م:ر ن ملإًـمذفمتركةنمخ لمكاجمحتمـ,نكتمح مكحنًمتفما: ًنلمذًالخ:الطميأدمدايامتنلماتذلذ  

كس  ؿمذفمحذ مصًتحمم-حمملإًـمذفمتركةم-المتذرةمذنًمقًتلماتمًيظمحذكماتمسفمذفماتأطًفمنفمحنل
ًنمركلمتنلمإ ذ مكنًتؾ,مكقدمًَّفمات:ؿمذ م مينسَمذ ضممدمُِاخ:مطًمك:اٌ را, ذاممُّ  ل,كقًؿمح  ن كا 

مات الئ , مذ نلماخ:مطميأدمات:ذر  محصالن,مكتـممُْسمننً ي ماتأسـماألكؿنمكلـمنفمتـم ك بمذتؾم  فنً
نًمألٌنلمتـم ركمإ ئنًممًؿماخ:الطلم. رمندةماالخ:الطمكًقم :ل,مكا    مطمنفمنر:ذ: ـ,مسٌنًمًتًأصى

                                           
 [.ُٖٓرقـممُّٖتماتسمن متمدارقطن مصنم]سجاالم-ُ

 [.ٖٔٔرقـممِٔٓ/مّ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-ِ 
 [.ِِٗٔرقـممِِٕ/مُِ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿممّ -
 [.َُُرقـممِٔ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماتنركذممكغ ر ممصنممْ -
 [.َُّٔرقـممِْٕ/ْ]ات رحمكات: د ؿممٓ -
م[.ّْٔرقـممِْٔ/مْبم]: ذ بمات: ذ مٔ -
 [.ّْٔرقـممِْٔ/مْ]: ذ بمات: ذ بمم-ٕ 
م[.َِٓرقـممَْٔ/مٓ]س رمحتالـماتنذال مم-ٖ 

 [.ُْاتًذرسًـمنمتم متأم  م نإ متن ًمات ذ ًف,مإذ   مذًت نكف.م]اتنصذًحماتنن رمتمف كن مصممٗ -
م[.ّْٔرقـممِْٔ/مْ]: ذ بمات: ذ بمم َُ -

م[.ِٕٓٔرقـممِٗٓ:أر بمات: ذ بمصنم]مُُ -مم
 [.َّْٔرقـممَُّ/مْ]ن زافماالت:داؿممُِ -
 [.ِّْ/مِ]ن زافماالت:داؿمممُّ -
 [.مَٓ]اتنخ:مط فمتم الئ مصم-ُْ 
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مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

كحصؿماتمد ثمحخر لماتذخًرممنفمطر ؽممنًمتداماذفمحذ مصًتحميصدكؽ,مسنًد ممسف,مر ًتلم أًتسم
م.َّنًمسذؽمي مات:خر جاتأًسـمذفمنمند,متفمتًئإ ,م

مُكقًؿممس فمسم ـمحسدنمسسنًد مصم ح.

ًي ممد ثمقٌسم ي متىرىصًتم   ًث»مِقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)س(مكى
ٍنايمتىٍرصى ,م«مّ ًتنم ى ات ىرىصى

مكىم منكً او مَّؿُّ مًذنً مًي ًل.كىًل ى مالى مْاًساو

ممالحديث رقم )*(

مٓسذؽم:خر  ل.

) مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)تىًرضى

م ل»)لػ(مًي ًل ًتيلمكًتٍر ي رىاـ,مدىنيلمكنى مىَماتنيٍسمـممى ماتنيٍسمـمتى مقي:ىٍ ذى ىنمًتٍرضماتر  ؿنمنىٍفسيلم«.مَّيؿُّ ماٍذفي قىًؿى كى
. مغ ري كذدىنيلمالى

مٔ

مم(٘ٗٔالحديث رقم )

,متىٍفممقًؿممم مقىٍ سو م ىٍ ًن ماٍذفى دي د  ىنىًمدىاكي ,ممى منىٍسمىنى ىمٍذًفمقىٍ نىبو ماًجمٍذفي ٍذدي د  ىنىًمتى اإلنًـمنسمـمرمنلماجنممى
م م سى مكى مىٍ ًل متى م َماجي ماًجمصى مرىسيكؿي مقىًؿى ن مقىًؿى ٍ رىةى, محىًذ مليرى متىٍف , ٍ زو مَّيرى مٍذًف ٍكتىَمتىًًنًر منى , محىًذ مسىً  دو ن مالىم»ـى
م َّيكنيكا مكى , مذىٍ ضو مىَمذىٍ ًا متى ـٍ َّي مذىٍ  ي م ىًذٍا مكىالى كا, م:ىدىاذىري مكىالى كا, م:ىذىًغى ي مكىالى إيكا, م:ىنىً ى مكىالى ًسىديكا, ماًجم:ىمى ًتذىًدى

م ىٍمًأري يمات: ٍأكىلملىًلينىً م ىٍخذيتيلي,مكىالى م ىٍظًمنيليمكىالى ,مالى كماٍتنيٍسًمـً محىخي ـي مكىم«مًسٍخكىاننًماٍتنيٍسًم منىر اتو ثى ٍدًرً م ىالى مًستىَمصى  يًإ ري
ًتيم» نى رىاـه,مدىنيلي,مكى ممى مىَماٍتنيٍسًمـً متى ماٍتنيٍسًمـً ,مَّيؿُّ ـى ً يماٍتنيٍسًم محىخى محىٍفم ىٍمًأرى ماتإ رٍّ مًنفى ٍسًبماٍنًرئو ليمًذمى مٕ«.لي,مكىًتٍر ي

                                           
 [.ّْٕٔرقـممُُٖ/مٖ]نسندمحذ م  مَماتنكصم مم-مُ
ملكنمقسمٍذفمسىًًتدىة.م-مِ
.م]اتن ً م-مّ ماترٍّ ًح,م:ىٍس:ط ذيلماٍت ىرىبي مطى ٍّبي محٍصفىرمنيرٌّ ره ًثنمإى ى ٍ  ى  [.ِّٗ/مُ مي مغر بماتمد ثمكاأل رمات ى
م[.َِٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مْ
 (ٕٕاتمد ثمرقـم)م-مٓ
م[.َِٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٔ
 [.ِْٔٓرقـممُٖٔٗ/مْ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتذرمكاتصم مكاآلداب,مذًبم:مر ـمات:مًسدمكات:ذًغضمكات:داذر,مم-مٕ
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 تخريج الحديث:

نمك إ رملر رةمذدكفمات ذًرةماألخ رةمتفمحذ مِكلنًـمذفمننذل,مُحخر لماتذخًرممنفمطر ؽماألترج,ممم
م.ستَمصدر 

 دراسة رجال اإلسناد:

مّ*محذكمس  دمنكتَماذفمتًنرماتخزات .

ممٓكقًؿماذفمم رنمنأذكؿ.مْذَّر ماذفممذًفمي مات أًت,

ممٔ كقًؿمذإًرمكإ  بنمصدكؽممسفماتمد ث,ميأدمركلمتنلم نا,مكركلمتلمنسمـمي ماتصم ح.

مقًؿماتذًمثنملكمَّنًمقًال.

مر ًؿماإلسنًدم أًت.مذًق 

م

م

م

م

م

م

م

                                           
س م]صم حماتذخًرمم-مُ ـهمكىالىم:ى ى مًس ٍػ ماتظ ػفٍّ مذىٍ ػضى مًسف  ماتظ ػفٍّ مآنىنيكاماٍ :ىًنذيكامَّىً  رنامًنػفى سيػكا{,م,مَّ:ًبماألدب,مذًبم} ىًمحى ُّ ىًمات ًذ فى
 [.َٔٔٔرقـممُٗ/مٖ
 [.َْٔٔرقـممُٗ/مٖ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماألدب,مذًبمنًم ن َمتفمات:مًسدمكات:داذر,مم-مِ
 [.ُِّٖرقـممْْٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مّ
 [.ُْٓٔرقـممٖٔٓ/مٓ]ات أًتمالذفممذًفمم-مْ
 [.ُِّٖرقـممْْٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٓ
م[ُِّٖرقـممَِْ/مْ]:مر رم:أر بمات: ذ بمم-مٔ
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م ًد ثي ًنٍنليماٍتمى طم«ميىنىًفما: أَماتإُّذي ًًتماس:ىٍذرحمتًد ًنًلمكًتٍرً ل»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمم)لػ(مكى حىًمماٍم:ًى
ٍ نىَماآلذًً مكاألٍسالًؼ. كزمًي ًلمنى م ى ي تنىٍفًسل,مالى

مُ

مم(ٙٗٔالحديث رقم )

د م ,قًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممى ,مِ ىنىًمحىذيكمني ىٍ ـو ًًنرو د  ىنىًمزىَّىًر  ً ي,متىٍفمتى ممّمى مٍذفى ماتنٍُّ نىًفى نمسىًنٍ تي قىًؿى
, ذىٍ نى يممْذىًإ رو مكى , مذى ٍّفه ـي رىا مكىاتمى , مذى ٍّفه الىؿي م اتمى ن م ىأيكؿي م ـى سى مكى مىٍ ًل متى ماجي م َ مصى ماتم ًل مرىسيكؿى مسىًنٍ تي ن نىًم ىأيكؿي

مالىم ىم قىاىمًي ماتإُّذي ىًنيإىذ  ىًته نىٍفمكى ًفما: أىَماتنيإىذ  ىًًتماٍس:ىٍذرىحىمًتًد ًنًلمكىًتٍرً ًل,مكى ماتن ًًس,ميىنى مًنفى ًتنمٍ مىني ىًمَّىً  ره
محىم مًي  ماتم ًل مًمنىَ مًسف  محىالى مًمننَ, منىًمؾو مًتَّيؿٍّ ف  مكىاً  محىالى م يكىاًق ىلي, محىٍف م يكًإؾي ماتًمنىَ, ٍكؿى م ىٍرتىَممى ً ًلمرٍمَّىرىاعو
مَّيم سىدي مات ى ميىسىدىٍتميىسىدى ذىا مَّيمُّلي,مكىاً  سىدي مات ى مىحى ٍتمصى مىمى منيٍ اى ننمًسذىامصى سىًد مًي مات ى ف  ًًرنيلي,محىالىمكىاً  مُّلي,محىالىمنىمى

ماتأىٍمبي . كىًل ى
مٓ

 تخريج الحديث:

مممٔحخر لمنسمـمنفمطر ؽمتذدماجمذفمنن رمتفمزَّر ً مذلمذنمك .

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

مٕحذكم م َماتَّكي م أ مكًَّفم دتس.م,لذ رةمذفمن نكفماتكادت منك أًؿم,*زَّر ًمذفمحذ مزائدةمخًتد

مام:نؿماألئن م:دت س ـ.ممنفكلـممٖقًؿماتذًمثنمذَّر ماذفمم رمي ماتنر:ذ مات ًن  ,

م

                                           
 [.َِٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 لكنماتف ؿمذفمدَّ فماتَّكي .م-مِ
 لكنمتًنرمذفمإرام ؿماتإ ذ محذكمتنركم.م-مّ
مذ نػًفمسػن ف,مكنػًتمسػن ماتن نم-مْ ػم ـى سى مىٍ ػًلمكى ػم َماتم ػليمتى ًفمٍذفمذإ رمٍذفمس دمٍذفم ىٍ مىذى ماألنصًرم,مكتدمقذؿمكيًةماتن ذًػٌ مصى

م[.ُِْٔرقـممُْٔٗ/مْحرذامكس: ف.م]االس:  ًبمي من ري ماألصمًبم
 [.ِٓرقـممَِ/مُ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبمات مـ,مذًبمي ؿمنفماس:ذرحمتد نل,مم-مٓ
م[.ُٗٗٓرقـممُُِٗ/مّ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتنسًقًة,مذًبمحخذماتمالؿمك:رؾماتإذ ًت,مم-مٔ
م[.َِِِرقـممُِٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٕ
م[.ْٕرقـممُّ]طذأًتماتندتس فمصنمم-مٖ
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م ًي ًل م يًمٌؿمتيأيكذى:ىل»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)لػ(مكى ماتكا ًد لمتى ُّ م ىذٌنلم«مكًتٍر ى حىٍممًتصًًمبماتد ٍ فمحىٍف
. ً مُك ىًصفىلمذسيكً ماتأى ى

مم(ٚٗٔالحديث رقم )

ًَّ اه, قًؿماإلنًـماذفمحذ مإ ذ مقًؿمرمنلماجنمحخذرنًمكى
مًنٍفمحىٍلًؿممِ محىًذ مديتىٍ مى ى,مإىٍ  ه مٍذفي ذىري نمحخذرنًمكى قىًؿى

ٍ نيم منى ن ديمٍذفي نمحخذرنًمنيمى ٍفمحىًذ ًل,اتط ًًئًؼ,مقىًؿى ٍنًركمٍذًفماتإ ًر ًد,متى ٍ رنا,متىٍفمتى مىٍ ًلمخى كًفمٍذًفمنيسىٍ َّى ى,ميى ىٍ نىَمتى
مّ

نم م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى مًت مرىسيكؿي نمقىًؿى ليمكىتيأيكذى:ىليممْتى ُّم»قىًؿى مًتٍر ى مٓ«.اٍتكىاً ًدم يًمؿُّ

 تخريج الحديث:

مَّم ـمنفمطر ؽمكَّ ا,مٗكاذفممذًف,مٖكحمند,مٕكاذفمنً  ,مٔحخر لماتنسًئ ,ممم

مُُكاتنسًئ منفمطر ؽماذفماتنذًرؾ.مَُكحخر لمكحذكمداكد,

َّم ـمنفممُٔكاتَّذرل,مُٓكاتذ  أ مي ماتصا ر,مُْكاتمًَّـ,مُّكاألكسط,مُِكحخر لماتطذران مي ماتَّذ ر,
ممُٕل.تفمكذرمذفمحذ مدت م مذلمذنمك .مكتمألماتذخًرممي مصم ممطر ؽمات مًؾمذفمنخمدم ال : ـ

                                           
 [.َِٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رممم-مُ
 كَّ امذفمات راحمحذكمسف ًفماتَّكي مم-مِ
 [.ُُّٗرقـممِٕٓ/مّإ دمذ   ماتٌر كاف.]اإلصًذ مي م:ن  زماتصمًذ مماتٌإر دمذفمسك دمات أف ٌمم-مّ
نماتنطؿ.م]غر بماتمد ثمتمأًسـمذفمسالـمم-مْ م[.ُْٕ/مِتٌ مليكى
م[.ُِٗرقـممَّٗ/مِ]نسندماذفمحذ مإ ذ ممم-مٓ
م[.َْٗٔرقـممُّٔ/مٕ]سنفماتنسًئ ,مَّ:ًبماتذ كع,مذًبمنطؿماتان ,ممم-مٔ
 [.ِِْٕرقـممُُٖ/مِقًت,مذًبماتمذسمي ماتد فمكاتنالزن ,م]سنفماذفمنً  ,مَّ:ًبماتصدمم-مٕ
م[.ُْٔٓٗرقـممَِٔ/مِّ[.مك]ُْٕٔٗرقـممْٓٔ/مِٗ]نسندمحمندمم-مٖ
م[.َٖٗٓرقـممْٖٔ/مُُ]صم حماذفممذًفمم-مٗ
 [.ِّٖٔرقـممُّّ/مّ]سنفمحذ مداكد,مَّ:ًبماألق   ,مذًبمي ماتمذسمي ماتد فمكغ ر ,ممم-مَُ
 [.ْٖٗٔرقـممُّٔ/مٕكع,مذًبمنطؿماتان ,م]سنفماتنسًئ ,مَّ:ًبماتذ م-مُُ
 [.ِْٕٗرقـممُّٖ/مٕ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-مُِ
 [.ِِْٖرقـممْٔ/مّ]اتن  ـماألكسطمم-مُّ
 [.َٕٓٔرقـممُُْ/مْ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-مُْ
 [.َِٔٓرقـممِْٗ/مِ]اتسنفماتصا رمتمذ  أ مم-مُٓ
 [.َُُِٖرقـممٖٓ/مٔ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-مُٔ
 َّ:ًبماالس:أراض,مذًبمتصًمبماتمؽمنأًؿ[.مُُٖ/مّ]صم حماتذخًرممم-ُٕ
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 دراسة رجال اإلسناد:

ذفمن نكفمذفمنيسىٍ َّى ىماتطًئف مكقدم نسبمت د .ممحمد بن عبد اهلل*
مُ

ممّكح نَمتم لمخ رانماتراكممتنلمكذرمذفمحذ مدت م مَّنًمكردمي مسندمحمند,مِذَّر ماذفممذًفمي مات أًت,
مْكقًؿماذفمم رنمنأذكؿ.

مذَّرامي لم رمًنمكالم: د الن.ي مَّ:ًذ  نً,مكتـم مٔكاذفمحذ ممً:ـ,مٓكذَّر ماتذخًرم,

مقًؿماتذًمثنمصدكؽمتـم  رملمحمدمكح نَمتم لمخ رانماتراكممتنلمكذر.م

مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

ممَُكاتمًَّـمكاتذلذ .مٗكصمملمات راق ,مٖكإ  ب.مٕسنًد ممسف,مكَّذتؾمقًؿماذفمم ر,س

متىفًم ًد ثي م يٍركىلملىذىاماٍتمى .مقًؿماتطذران نمالى ذىره ٍسنىًًد,م:ىفىر دىمًذًلمكى مًذ ىذىاماإٍلً مُُاتإ ًر ًدمًسال 

م

م

م

م

                                           
 [.َُٓٔرقـممَْٗ]:أر بمات: ذ بمصنمممُ
 [.َُْْٖرقـممَّٕ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-ِ
م[.ُْٔٓٗرقـممَِٔ/مِّ[.م]ُْٕٔٗرقـممْٓٔ/مِٗ]نسندمحمندمم-ّ
 [.َُٓٔرقـممَْٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-ْ
 [.ّٖٓرقـممُِٗ/مُرمم]ات:ًر  ماتَّذ رمتمذخًم-ٓ
 [.ّّٔرقـممَٖ/مٖ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-ٔ
 [.ِٔ/مٓ]ي:حماتذًرممالذفمم رمم-مٕ
 [.َٖٗٓرقـممْٖٔ/مُُ]مًإ  مصم حماذفممذًفمم-مٖ
م[.ّرقـممَُْٓ]:خر جمحمًد ثماإلم ً مصنمم-مٗ
 [.َٕٓٔرقـممُُْ/مْ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-مَُ
 [.ِِْٖرقـممْٔ/مّسطم]اتن  ـماألكمم-مُُ
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ًي ًلم ٍرن م كًنَّـملىذىا»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)لػ(مكى مَّىمي رىاـه ممى ـٍ مىٍ َّي َّـمتى محىٍترىا ى م نايماتً ٍرضم«مًسف  ًل ى
مىَماخً:الؼماتأىكًؿمًي ًل. متى مُاتنٍذَّيكرمحىك الن

مم(ٛٗٔالحديث رقم )

منيسىد ده,قً د  ىنىً ممى ماجن ماتذخًرممرمنل ماإلنًـ ؿ
,مِ مًذٍإره د  ىنىً ممى ن ,مّقىًؿى متىٍكفو ماٍذفي د  ىنىً ممى ن ماٍذًفممْقىًؿى ًف تى

, ٍفمحىًذ ًل,مًٓس ًر فى ًفمٍذًفمحىًذ مذىٍَّرىةى,متى ٍذًدماتر ٍمنى تىٍفمتى
مىَممٔ متى مقى ىدى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ماتن ًذ   ذىً  ًرً ,مذىَّىرى

م مًذًخطىًًنًل مًسٍنسىًفه مم-كىحىٍنسىؾى ًًنًل مًذًزنى مم-حىٍك ن ملىذىا»قىًؿى م ىٍكـو مًسكىلم«محىمُّ مسى يسىنٍّ ًل محىن لي مظىنىن ً  َ: ممى ميىسىَّىٍ:نىً ,
نم ماتن ٍمرًم»اٍسًنًل,مقىًؿى م ىٍكـى نم«محىتىٍ سى ملىذىا»قيٍمنىًنمذىمىَ,مقىًؿى مإىٍ رو : م«ميى ىمُّ َمظىنىن ًمحىن ليمسى يسىنٍّ ًلمًذاىٍ ًرميىسىَّىٍ:نىًممى
نم ميىأىًؿى مًذًذمماتًم   ًم»اٍسًنًل, م«محىتىٍ سى ن مقىًؿى مذىمىَ, رىاـه,م»قيٍمنىًن ممى ـٍ مذىٍ نىَّي , ـٍ َّي مكىحىٍترىا ى , ـٍ مكىحىٍنكىاتىَّي , ـٍ مًدنىً ىَّي يىًشف 

ملىذىم ـٍ ملىذىا,مًي مذىمىًدَّي ـٍ ملىذىا,مًي مإىٍ ًرَّي ـٍ ً م ىٍكًنَّي ٍرنى ماتإ ًًلدىمتىسىَمحىٍفم يذىمٍّغىمنىٍفمَّىمي ,ميىًشف  ا,مًت يذىمًٍّغماتإ ًًلديماتاىًًئبى
محىٍكتىَمتىليمًنٍنليم مٕ«.ليكى

 تخريج الحديث:

مممٗكتذدماتكلًبمات أف ,مٖحخر لماتذخًرممنفمطر ؽممنًد,ممم

م كب,مَّاللنًم)منًدمكتذدماتكلًبمات أف (تفمحممَُكحخر لمنسمـمنفمطر ؽمتذدماتكلًبمات أف ,

م

                                           
 [.َِٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
منسددمذفمنسرلدمذفمنسرذؿ.م-مِ
 ذإرمذفماتنف ؿ.م-مّ
 تذدماجمذفمتكفمذفمحرطذًف.م-مْ
 نمندمذفمس ر فماألنصًرم.م-مٓ
[.كنػًتمُٖٖٔرقػـممّٗٔ/مٔنف امذفماتمًرثمك أًؿماذفمنسركحمماإ: رمذػ ذ مذَّػرة.م]اإلصػًذ ميػ م:ن  ػزماتصػمًذ مم-مٔ

 [.َُٖٕرقـممٓٔٓذًتذصرةمسن مسمدلمحكما ن: فمكخنس ف.]:أر بمات: ذ بمصنم
ػػم ـنمم-مٕ سى مىٍ ػلمكى ػم َماجمتى ػَمًنػٍفمسىػًًناوم»]صػم حماتذخػًرم,مَّ:ػًبمات مػـ,مذىػػًبمقىػٍكؿماتن ذًػ مصى محىٍكتى منيذىم ػغو رقػػـممِْ/مُ,م«ريب 

ٕٔ.] 
 [.َُٓرقـممّّ/مُمغمات مـماتإًلدماتاًئب,]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبمات مـ,مذًبمت ذم-مٖ
[مكم]َّ:ػػًبماأل ػػًم ,مذػػًبمنػػفمقػػًؿمَْْٔرقػػـممُٕٕ/مٓ]صػػم حماتذخػػًرم,مَّ:ػػًبماتناػػًزم,مذػػًبمم ػػ ماتػػكداع,مم-مٗ

ماتنمر,م  [.َٓٓٓرقـممََُ/مٕاأل مَم ـك
 [.ُٕٗٔرقـممَُّٓ/مّ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتأسًن ,مذًبم:ام ظم:مر ـماتدنً مكاألتراضمكاألنكاؿ,مم-مَُ
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 ال : ـنم)ح كبمكقرةمممِكحخر لمنسمـمنفمطر ؽمتذداجمذفمتكف,ممُكحخر لماتذخًرممنفمطر ؽمقرة.
مكاذفمتكف(متفماذفمس ر فمذلمذنمك .

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

ن ً م مصفى محىٍلًؿماٍت ى ًد ثي ًنٍنليممى متىم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)لػ(مكى م ىٍ ًرممًنٍفمحىٍترىاً  ـمًنٍ ؿمًسن نىًمليكى رىؽه
سىد.«ماتًنٍسؾًم مات ى ماتنىكىاً امات ً: م:ىٍ رىؽمًنفى حىٍممًنٍفمنى ىًًطؼمحٍذدىان ـ,مكىًل ى

مّ

مم(ٜٗٔالحديث رقم )

د  ىنىًمحىذيكمني ىًًك ى ى, قًؿماإلنًـمحمندمرمنلماجنممى
ٍفم ينىًنى ىمٍذًفمتيٍأذى ى,متىممْ ,متى د  ىنىًماأٍلىٍتنىشي ـىممى ٍ ًدمٍذًفمحىٍرقى ٍفمزى

م:ىٍزتيم ,محىتىٍستى نم ىًمحىذىًماٍتأىًًسـً ماٍت ى يكًدميىأىًؿى مًنفى ؿه مرى ي م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ماتن ًذ   نمحى:َى ن ً مقىًؿى ماٍت ى محىٍلؿى محىف  ـي
مًت مًذ ىذًم ًًذًلنمًسٍفمحىقىر  مأًلىٍصمى قىًؿى ؟مكى ذيكفى مىٍ ًلم ىٍ َّيميكًفمًي  ىًمكى ىٍإرى م َماجيمتى ماًجمصى مرىسيكؿي نميىأىًؿى ٍن:يلي.مقىًؿى ً مخىصى

مكىاٍتنىٍإرىًبمكىا مًي ماٍتنىٍط ىـً ؿو مت  ط مقيك ةىمًنًئىً مرى ي ـٍ دىلي محىمى نم ذىمىَمكىات ًذممنىٍفًس مًذ ىًدً ,مًسف  م ـى سى تإ ٍ كىًةمكىاٍتً نىًًع .مكى
نميىشًم متىليماٍت ى يكًدمُّ نميىأىًؿى مىٍ ًلمقىًؿى م َماجيمتى ماًجمصى مرىسيكؿي نميىأىًؿى ً ى ي.مقىًؿى متىليماٍتمى م:ىَّيكفي مكى ىٍإرىبي مات ًذمم ىٍ َّيؿي ف 

نيرى . مقىٍدم ى مًر ًحماٍتًنٍسًؾ,ميىًشذىاماٍتذىٍطفي مًنٍ ؿي ـٍ ميكًدًل مًنٍفم ي متىرىؽهم ىًف ضي ـٍ ًدًل ً ى يمحىمى نم ممى م ـى سى كى
مٓ

 تخريج الحديث:

تفمكَّ ا,مكاتمس فماتنركزممي مز ًدا:لمتمَم اتزلد مالذفماتنذًرؾممٕكحمند,مٔحذ مإ ذ ,محخر لماذفممم
مٗكتذدمذفممن دمتفم  مَ,مٖنفمطر ؽماتف ؿمذفمنكسَمكنمندمذفمتذ د,

                                           
 [.ُُْٕرقـممُٕٔ/مِ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتمج,مذًبماتخطذ مح ًـمننَ,مم-مُ
 [.ُٕٗٔرقـممَُّٔ/مّ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتأسًن ,مذًبم:ام ظم:مر ـماتدنً مكاألتراضمكاألنكاؿ,مم-مِ
 [.َِٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مّ
محذكمن ًك  مات ر ر.م-مْ  نمندمذفمخًـز
م[.ُِٗٔٗرقـممُٖ/مِّندم]نسندمحمم-مٓ
 [.ّّْٗٗرقـممّّ/مٕ]نصنؼماذفمحذ مإ ذ ممم-مٔ
 [.ُُّْٗرقـممٓٔ/مِّ]نسندمحمندممم-مٕ
 [.ُْٗٓرقـممُِٓ/مُ]اتزلدمكاترقًئؽمالذفماتنذًرؾمم-مٖ
 [.ِّٔرقـممُُّ]اتنن:خبمنفمنسندمتذدمذفممن دمصنمم-مٗ
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متكف,م مذف م  فر متف منس ر,مُكاتدارن  مذف متم  مطر ؽ منف ممذًف,مّكاتذزار,مِكاتنسًئ  مْكاذف
نفمطر ؽمي  ؿممٖكحذ من  ـ,مٕن ًك  ,مكاتطذران مي ماألكسطم,منفمطر ؽمحذ مٔكاتذ  أ ,مٓكاتطذران ,

ممَُكتم مذفمصًتح,مٗذفمت ًض,مكاتطذران مي ماتَّذ رمنفمطر ؽم  مَمذفم  ذد,

منفمطر ؽمداكدماتطًئ ,مُِكحذكمن  ـ,مُُكحخر لماتطذران ,

م.نفمطر ؽمكَّ ا,مَّم ـمنفمطر ؽماألتنشمذلمذنمك مُٓكحذكمن  ـ,مُْكحذكماتإ  ,مُّكاتطذران ,م

 دراسة رجال اإلسناد:

األسدمماتًَّلم محذكمنمندماتَّكي ماألتنشم أ ممًيظمتًرؼمذًتأرا اتمكرعمتَّنلممسميمان بن ميران*م
ممُٔ دتسمنًتمسن مسذامكحرذ  فمكنًئ .

مام:نؿماألئن م:دت س ـ.منفكلـممُٕقًؿماتذًمثنمذَّر ماذفمم رمي ماتنر:ذ مات ًن  ,

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

                                           
 [.ِٕٖٔرقـممُٖٓٔ/مّ]سنفماتدارن مم-مُ
 [.ُُُْْرقـممَِٓ/مَُنسًئ م]اتسنفماتَّذرلمتمم-مِ
 [.َُّْرقـممُِْ/مَُ]نسندماتذزارمم-مّ
 [.ِْْٕرقـممّْْ/مُٔ]صم حماذفممذًفمم-مْ
 [.ََٕٓرقـممُٖٕ/مٓ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-مٓ
 [.ُّٕرقـممَِٓ]اتذ ثمكاتنإكرمتمذ  أ مصنمم-مٔ
 [.ٕٖٖٔرقـممُّٔ/مٖ]اتن  ـماألكسطمم-مٕ
 [.ُُٔ/مٖصف ً م]مم  ماألكت ً مكطذأًتماألم-مٖ
 [.ََٓٓرقـممُٕٕ/مٓ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-مٗ
 [.ََٗٓرقـممُٖٕ/مٓ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-مَُ
 [.ََٖٓرقـممُٖٕ/مٓ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران ممم-مُُ
 [ّٔٔ/مٕ]مم  ماألكت ً مكطذأًتماألصف ً ممم-مُِ
 [.ََٔٓرقـممُٖٕ/مٓ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-مُّ
 [.َٖٔرقـممُُُٓ/مّألذ ماتإ  ماألصذ ًن م]ات ظن مم-مُْ
 [.ِّٗرقـممُِٕ/مِ]صف مات ن مألذ من  ـماألصذ ًن مم-مُٓ
م[.ُِٓٔرقـممِْٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُٔ
 [.ٓٓرقـممّّ]طذأًتماتندتس فمصنمم-مُٕ
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 :الحكم عمى الحديث

ممّ.كإ  بمِكاألتذًن ,مُسسنًد مصم ح,مكَّذتؾمقًؿمات راق ,

مْكقًؿمحذكمن  ـنممد ثماألتنشم ًذت,مركا متنلماتنًس.

مٓكقًؿمات   ن نمكر ًؿمحمندمكاتذزارمر ًؿماتصم حمغ رم نًن مذفمتأذ ,مكلكم أ .

م

ًي لًم مكى ماجن مآًنف»منقًؿماذفماأل  رمرمنل مكاتن ًري مات ن  ي م   متى ٍت ًًئطًمتيًر ى ماٍتمى مًي متيٍرًضملىذىا مًن ات يٍرضم«
. مإىٍ  و مكاتنًم ى مًنٍفمَّيؿٍّ ًنبي نمات ى ٍـّ مًٔذًت  

مم(ٓ٘ٔالحديث رقم )

د  ىنىًمحىذيكمات ىنىًًف,ممم قًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممى
,مٕ نىًمإي ىٍ به نمحىٍخذىرى قىًؿى

,مٖ ًفماتزٍُّلًرمٍّ ًن ممٗتى نمحىٍخذىرى قىًؿى
ًتًم منى مٍذفي مىَمحىنىسي متى ـى ,ميىأىً م َماتظٍُّ رى ,ميىصى مزىاغىًتماتإ ٍنسي مًم فى رىجى مخى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿى ,محىف  ؾو

نم مقىًؿى ً,م يـ  مًي  ىًمحينيكرنامًتظىًنن محىف  ماتس ًتى ى,ميىذىَّىرى ميىمٍم»اتًنٍنذىًر,ميىذىَّىرى متىٍفمإىٍ  و محىٍفم ىٍس ىؿى ٍفمحىمىب   ىٍس ىٍؿ,ميىالىمنى
مًي منىأىًًن ملىذىا ,منىًمديٍنتي ـٍ محىٍخذىٍر:يَّي مًسال  نم«م:ىٍس ىتيكًن متىٍفمإىٍ  و محىٍفم ىأيكؿى ممًي ماتذيَّىًً ,مكىحىٍَّ ىرى ماتن ًسي يى ىٍَّ ىرى

ميكًن » نم«مسى نمنىٍفمحىًذ ؟مقىًؿى ,ميىأىًؿى ذىايى ىماتس ٍ ًن ُّ ممي ماتم ًلمٍذفي ٍذدي متى ـى ذىايى يممحىذيكؾىم»,ميىأىً نم«ممي محىٍفم ىأيكؿى محىٍَّ ىرى  يـ 
ميكًن » ميىسىَّىم«مسى منىًذ ًًّ, ن دو ًذنيمى مًد ننً,مكى ًذًإًلٍسالىـً ذًًّ,مكى مرى مًذًتم ًل نمرىً  نىً ميىأىًؿى ٍَّذى:ىٍ ًل, مىَمري متى متينىري م يـ ميىذىرىؾى , تى

نم مآًنفنًمًي متيٍرًضملىذىم»قىًؿى ن  يمكىاتن ًري مات ى مى   ٍتمتى ٍ ًرمكىاتإ رٍّمتيًر ى مَّىًتخى محىرى ـٍ ًًئًط,ميىمى مَُ«.اماتمى

م

م
                                           

 [.ُِٗٗ]:خر جمحمًد ثماإلم ً مصنمم-مُ
 [.ّّٕٗرقـممِٔٔ/مّ]صم حمات:رغ بمكات:رل بمم-مِ
م[.ُِٗٔٗرقـممُٖ/مِّسندمحمندم]مًإ  منم-مّ
 [.ُُٔ/مٖ]مم  ماألكت ً مكطذأًتماألصف ً مم-ْ
 [.ُْٕٖٓرقـممُْٔ/مَُ]ن ناماتزكائدمكننذاماتفكائدمم-ٓ
 [.َُِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٔ
 اتمَّـمذفمنًياماتذ ران محذكمات نًفماتمنص .م-مٕ
 إ  بمذفمحذ ممنزةماألنكم.م-مٖ
 ـمذفمتذ دماجمذفمتذدماجمذفمإ ًبماتأرإ ماتزلرم.نمندمذفمنسمم-مٗ
 [.َْٓرقـممُُّ/مُ]صم حماتذخًرم,منكاق تماتصالة,مذًبمكقتماتظ رمتندماتزكاؿ,مم-مَُ
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 تخريج الحديث:

ماتذخًرم,ممم  ال : ـم)إ  بممّنفمطر ؽمإ  بمكن نر,مكنسمـمنفمطر ؽم كنس,مِكنسمـ,مُحخر ل
مكن نرمك كنس(متفماتزلرممذلمذنمك .

مْكحخر لمنسمـمنفمطر ؽمق:ًدةمتفمحنس.

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.م

م

م ًد ثي ًنٍنليماٍتمى مكٍ ً لمنيٍنسىحوم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمكى ًًنذيل.«ميىًشذىامتيٍرضي مٓحىٍمم ى

مم(ٔ٘ٔالحديث رقم )

مد نًمنمندمذفمتمَمذفمإ  ب,ممد نًماتمسفمذفممٔقًؿماإلنًـماذفمَّ  رمرمنلماجنمقًؿماتطذران نممم
,ممد نًمات ذًسمذفماتف ؿ,متفمت  ن مذفمتذدماترمن ,متفمحذ ل.مقًؿنمقًؿمتذدماجمذفمذإرو فمذفم كإفو

نمذ ننًمنمفم مكسمذاتم كـمذًتند ن مسذمخرجمتم نًمرسكؿماجمصمَماجمتم لمكسمـمتمَميرسم نافؿو
مات:رقتمتم لمينرمذإ رةم نً مكا  مدي  ً مسنً محقذؿ,مكلَم: دكمذل م ـ ميًنطمؽمم:َمخفَمتم نً, , ن ركرو

ميمًدت مطًئر, مرسكممٖيندرمٕيطًرمنن ً مي : نً متن ً ؿماجمصمَماجمتم لمكسمـمتمَمحرضمغم ظ ,
ذ ضمنً محصفر,مقًؿنمي مسنًممكتلممٗنس َ,ميشذاملكمطًئشمكترضمرَّذ: لمكنريأ لمكننَّذ لمننسح

مَُنذََّ.

                                           
:ىَّىمُّؼمنًمالىم ىٍ ًن ل,مم-مُ ًم يٍَّرى مًنفمَّىٍ رىةماتسُّجىاؿمكى م[.ِْٕٗرقـممٓٗ/مٗ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماالت:صًـ,مذىًبمنى
 [.ُّٔرقـممُّّٖ/مْسمـ,مَّ:ًبماتف ًئؿ,مذًبم:كق ر مصمَماجمتم لمكسمـمك:رؾمسَّ ًرمسجاتل,م]صم حمنم-مِ
 [.ِّٗٓرقـممُِّٖ/مْ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتف ًئؿ,مذًبم:كق ر مصمَماجمتم لمكسمـمك:رؾمسَّ ًرمسجاتل,مم-مّ
م[.ِّٗٓرقـممُّْٖ/مْتل,م]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتف ًئؿ,مذًبم:كق ر مصمَماجمتم لمكسمـمك:رؾمسَّ ًرمسجام-مْ
 [.َُِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٓ
متـمح د مي ماتنطذكعمكت ملمي مات ز ماتنفأكد.م-مٔ
َّىػػتماٍت ػػًٌدة.م]اتن ً ػػ ميػػ مغر ػػبماتمػػد ثمكاأل ػػرم-مٕ ػػدىؿ,محرىادىمحىن  ىػػًمنىفىػػرتمك:ىرى ػػًفماتإ ػػٍ ً مكاتط ًر ػػؽم ىًم ػػديمًسذىامتى ػػًدىمتى /مُممى

م[.ْٔٔ
 [.ُْٕ/مّندرنمسأط.م]اتفًئؽمي مغر بماتمد ثمم-مٖ
.م]غر بماتمد ثمتمخطًذ مم-مٗ م[.ِّٓ/مُنيٍنسىحمحمنمنيٍنأىًإره
م[.َٕٕٔرقـممُْٕ/مٓ] ًناماتنسًن دمكاتسنفمم-مَُ
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 تخريج الحديث:

مُحخر لماترك ًن متفمات ذًسمذفمنمندمتفماتمسفمذفمذإرمذلمذنمك مذدكفمتفظماذفماأل  ر.ممم

 

 :دراسة رجال اإلسناد

مِذفمإ  بمذفمتدممذفملنًـمحذكمذَّرماتسنسًرمنًتمي مسن م:س  فمكنًئ: ف.ممحمد بن عمي*

ماتدارقطن نمًَّفم أ .م قىًؿى كى
مّ

مقًؿماتذًمثمنم أ ,متـم :َّمـمي لمحمد.

ٍمـمات ندان ماتذ م محذكمتم ماتَّكي ,منًتمسن مسمدلمكتإر فمكنًئ: ف.مالحسن بن بشر* ممْذفمسى

مٔكذَّر ماٍذفممذًفمي مات أًت.مٓدتس ,ك ألمنسمن مذفمقًسـماألن

ًً:ـنمصدكؽ, قىًؿمحىذيكممى كى
مٖكقًؿماذفمم رنمصدكؽم خطَ .مٕ

قىًؿمحمندنمنًمحرلمذلمذ سًنم ممٗي منفسل,مركلمتفمزل رمحإ ً مننًَّ ر.مكى

قىًؿماٍذفمتىًدٌمنمحمًد  لم:أربمذ   ًمنفمذ ض,مكت سملكمذننَّرماتمد ث. كى
مَُ

قىًؿماتن سىًئ نمت سمذًتأكم. كى
قىًؿماٍذفمخراشنمننَّرماتمد ث.مُُ كى

مُِ

                                           
 [.ٕٖٔرقـممَٗ/مِ]نسندماترك ًن مم-مُ
 [.ُِٕٖرقـممُُُ/مْ]:ًر  مذادادمم-مِ
 اتنر اماتسًذؽ.م-مّ
م[.ُُِْرقـممُٖٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مْ
م[.ّْٕرقـممِٔٓ/مِ]: ذ بمات: ذ بممم-مٓ
م[.ُِٖٕٗرقـممُٗٔ/مٖ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٔ
م[.َُرقـممّ/مّ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٕ
م[.ُُِْرقـممُٖٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٖ
م[.َُرقـممّ/مّ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٗ
م[.ُْٓرقـممُِٔم/ّ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مَُ
ماتنر اماتسًذؽ.م-مُُ
م[.ّْٕٔرقـممِّٗ/مٖ]:ًر  مذادادممم-مُِ
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مقًؿماتذًمثنمصدكؽم خطَ مَّنًمقًؿماذفمم ر.

ممُنًتمس: مستمك نًن فمكنًئ .م,ن:ركؾم,ذفمتنركمذفمتذ دمذفممنظم ماألنصًرممعباس بن الفضل*

مِنًتمي ممدكدماتخنس فمكنًئ .م,ذفم كإفماتاطفًن معيينة بن عبد الرحمن*

من  ف, ماذف مقًؿنمّك أل مركا   مذل,مكي  مذ س ماتند ن ,مٓككَّ ا,مْال مس د,مٔكاذف مٖكات  م ,مٕكاذف
مٗكاتنسًئ ,

مًمذ ًفمي مات أًت.م ممَُكذَّر ماذفي

قىًؿمحىذيكممً:ـ, كى
ًد ث.مُِاذفمم ر,كممُُ ًتحماتمى مًذًلمذىٍ سمصى محمندنمتىٍ سى مُّصدكؽ,مكقىًؿى

مُْ   ب.,مكَّذتؾمقًؿمذإًرمكإكتـمحقؼمتمَمنفم رملم,قًؿماتذًمثنم أ متَّ رةمنفمك أك 

مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

مقًؿماذفمم ر,مماسنًد م   ؼم دانمأل ؿمات ذًسمذفماتف ؿ,م قًؿمات   ن نمركا مكلكمن:ركؾمَّنً
مُٓ.   ؼاتطذران مكي لمات ذًسمذفماتف ؿماألنصًرممكلكم

                                           
م[.ُّّٖرقـممِّٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُ
م[.ّّْٓرقـممُْْ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مِ
 [.مٗٔرقـممْٖ]نفمَّالـمحذ مزَّر ًم م َمذفمن  فمي ماتر ًؿمصنمم-مّ
 [.ُّٖٔرقـممُْْ/مْركا  ماتدكرممم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مْ
 [.ُٖٔرقـممُّ/مٕ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـممم-مٓ
 [.ُّرقـممِٔ]سجاالتماذفمحذ مإ ذ مالذفماتند ن مصنمم-مٔ
 [.َِّٓرقـممَُِ/مٕ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مٕ
 [.ُّّٗرقـممَّٖ]ات أًتمتم  م مصنمم-مٖ
 [.ْٕٓٔرقـممٖٕ/مِّ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مٗ
 [.َُُٕٔرقـممَُّ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-مَُ
 [.ُٖٔرقـممُّ/مٕ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُُ
م[.ّّْٓرقـممُْْ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُِ
 [.ِِٕٓرقـممِٖٔ/مّ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماذنلمتذدماجمم-مُّ
م[ّّْٓرقـممُْٔ/مّ]:مر رم:أر بمات: ذ بم م-ُْ
 [.َّٔٗرقـممِْٔ/مٓ]ن ناماتزكائدمكننذاماتفكائدمم-مُٓ
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م ري ماآٍلخى ًد ثي مًستىٍ لًم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم]لػ[مكىاٍتمى نماٍ رٍبمًذًلمميأد ٍنتي ميىأىًؿى م ىًنشُّ مليكى ميىًشذىا اتإ رىابى
ًئط مِ«.ُتيٍرضماتمى

مم(ٕ٘ٔالحديث رقم )

متـمحت رمتمَم:خر جمتل.

م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

م جٍّ ماٍتمى ًد ثي ًنٍنليممى ٍنرىةىماٍتكىاًدمميًٍس:ىٍ رى ى ً»كى م ى لىًمًنٍفم ًًنذ ًمتىٍر ًن.«ميى ى:َى مّحىٍممحى:ًى

مم(ٖ٘ٔم )الحديث رق

,مم منيٍسً رو نىًماٍذفي ,محىٍخذىرى ًًرًثمات: ًن ًن ُّ ماٍتمى مٍذفي ًبي د  ىنىًمًنٍن ى قًؿماإلنًـمنسمـمرمنلماجنمكمى
ًفماأٍلىٍتنىًش,مْ تى

مٓ
مَّىنىًمحىت م مىَماٍتًنٍنذىًرنمحىتٍّفيكاماٍتأيٍرآفى متى م ىٍخطيبي نمكىليكى ,م ىأيكؿي م يكسيؼى مٍذفى ًجى ماٍتمى   نمسىًنٍ تي ,ماتسُّكرىةيمقىًؿى فىليمً ٍذًر ؿي
مًي  ىًمآؿيم مًي  ىًماتنٍّسىً ي,مكىاتسُّكرىةيمات ً: م يٍذَّىري مًي  ىًماٍتذىأىرىةيمكىاتسُّكرىةيمات ً: م يٍذَّىري ممات ً: م يٍذَّىري نميىمىًأ تي .مقىًؿى ًتٍنرىافى

ـىم ًسٍذرىاًل 
د  ىًن متىذٍممٔ نممى قىًؿى ميى ىٍخذىٍر:يليمًذأىٍكًتًل,ميىسىذ ليمكى ,ميى ى:َى ٍذًدماًجمٍذًفمنىٍس يكدو منىاىمتى م ىًز دى,محىن ليمَّىًفى ًفمٍذفي ديماتر ٍمنى

م يَّىذٍّم , ممىصى ىًتو ماٍتكىاًدممًذسىٍذًا مذىٍطًف مًنٍف ميىرىنىًلىً ميىًٍس:ىٍ رى ى ىً, ماٍتكىاًدم, ميىًٍس:ىٍذطىفى ماٍت ىأىذىً , ٍنرىةى م ى مَّيؿٍّ منىاى ري
محىم م ىً ن ميىأيٍمتي مقىًؿى ًةو, ٍ ري ي,ممىصى مغى مًستىلى مكىات ًذممالى ملىذىا, ن ميىأىًؿى ميىٍكًق ىً مًنٍف م ىٍرنيكنى ىً ماتن ًسى مًسف  ماتر ٍمنىًف ٍذًد متى ذىً

مىٍ ًلمسيكرىةيماٍتذىأىرىةًم» مات ًذممحيٍنًزتىٍتمتى ـي أىً مٕ«.نى

م

م

م

                                           
ًًنذل.م]غر بماتمد ثمالذفمات كزممم-مُ ًًئطمحىمم ى م[.ْٖ/مِاٍ ًربمًذًلمترضماٍتمى
 [.َُِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مِ
 [.َُِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مّ
 تم مذفمنس ر.م-مْ
 لكمسم نًفمذفمن راف.م-مٓ
 سذرال ـمذفم ز د.م-مٔ
 [.ُِٔٗرقـممِْٗ/مًِبماتمج,مذًبمرن م نرةمات أذ منفمذطفماتكادم,م]صم حمنسمـ,ممَّ:م-مٕ
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 تخريج الحديث:

متذداتكامد,ممم مطر ؽ منف ماتذخًرم من مِكسف ًف,مُحخر ل محذ  مطر ؽ منف متفممًّك  ,كنسمـ  ال : ـ
مَّاللنًم)األتنشمكاتمَّـ(تفمسذرال ـمذفم ز د,مذلمذنمك .مْاألتنشمكحخر لماتذخًرممنفمطر ؽماتمَّـ,

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

ًي ًلمم مًكسىًدىؾمتى ىًر صهم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمم)لػ(مكى ً:ـ.مسف  مًت ىًدٌممٍذًفممى ًي م«محىن ليمقىًؿى مكى م»ًركىا ى و ًسن ؾى
.«مىت ىًر ضماتأىفىً مَّ  ره منكنىؾمتىطىًك ؿه ماتن ًًئـم :كس دينمحىٍممسف  ًفماتن ٍكـ,مأًلىف  َّىنَمذًتًكسىًدمتى

مٓ

مم(ٗ٘ٔالحديث رقم )

متىكىانى ى,مم محىذيك د  ىنىً ممى , ًًت ؿى مًسٍسنى مٍذفي منيكسىَ د  ىنىً ممى ماجن ماتذخًرممرمنل ماإلنًـ قًؿ
ٍ فومٔ مميصى تىًفممٕ,تىٍف

, ,مٖاتإ ٍ ًذ ٍّ متىًدمٍّ ممٗتىٍف ـٍ ميىمى منىظىرى ماتم ٍ ًؿ مذىٍ ضي مَّىًفى  َ: ممى دى محىٍسكى مكىًتأىًالن , محىٍذ ىضى مًتأىًالن متىًدمٌّ ذى محىخى ن قىًؿى
نم مًكسىًًدممًتأىًتىٍ ًف,مقىًؿى م:ىٍمتى ماتم ًلنم ى ىٍمتي م ىًمرىسيكؿى مقىًؿى مكًم» ىٍس:ىًذ نىً,ميىمىن ًمحىٍصذىحى محىٍفمًسف  مًسذنامتى ىًر ضه سىًدىؾى

مًكسىًدىً:ؾىم ديم:ىٍمتى ,مكىاألىٍسكى ٍ طيماألىٍذ ىضي ماتخى مَُ«.َّىًفى

م
                                           

 [.َُٕٓرقـممُٖٕ/مِ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتمج,مذًبم َّذرمنامَّؿممصًة,مم-مُ
م[.ُْٕٕرقـممُٕٕ/مِ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتمج,مذًبمرن مات نًرمنفمذطفماتكادم,ممم-مِ
 [.ُِٔٗرقـممِْٗ/مِ منفمذطفماتكادم,م]صم حمنسمـ,ممَّ:ًبماتمج,مذًبمرن م نرةمات أذم-مّ
[كم]َّ:ػًبماتمػج,مذػًبمنػفمُْٖٕرقػـممُٖٕ/مِ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتمػج,مذػًبمرنػ مات نػًرمذسػذاممصػ ًت,مم-مْ

م[.ُْٕٗرقـممُٖٕ/مِرنَم نرةمات أذ مي  ؿماتذ تمتفم سًر ,م
 [.َُِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٓ
ماتكاسط ماتذزازمحذكمتكان .مك ًحمذفمتذدماجمات إَّرمم-مٔ
ممص فمذفمتذدماترمنفماتسمن .م-مٕ
متًنرمذفمإرام ؿماتإ ذ محذكمتنرك.م-مٖ
تدممذفممً:ـمذفمتذدماتم لمذفمس دمذفمانرئماتأ سمذفمتدٌمماتطػًئ .مكتػدمات ػكادماتنإػ كر,محذػكمطر ػؼ.محسػمـميػ مم-مٗ

م دمصٌف فمنامتم .سن م:سا.مكق ؿمسن متإر,مكإ دمي:حمات راؽ,م ـمسَّفماتَّكي ,مكإ
م[.ُْٗٓرقـممّٖٖ/مْكنًتمذ دماتس: ف.م]اإلصًذ مي م:ن  زماتصمًذ م

]صػػم حماتذخػػًرم,مَّ:ػػًبمات:فسػػ ر,مذػػًبمقكتػػلم}كَّمػػكامكاإػػرذكامم:ػػَم :ذػػ فمتَّػػـماتخػػ طماألذػػ ضمنػػفماتخػػ طماألسػػكد{,ممم-مَُ
م[.َْٗٓرقـممِٔ/مٔ
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 تخريج الحديث:

َّاللنًمتفممص فمذلممِكنسمـمنفمطر ؽمتذداجمذفمسدر س,مُحخر لماتذخًرممنفمطر ؽملإ ـ,ممم
مذنمك .

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

ًد ًثمحيمدمقًؿماذفماأل  رمرمنلم ًي ممى متمنين ىًزن فنمتىأىٍدمذىلىٍذ:ـمًي  ىًمتىًر  ى »اجنم)لػ(مكى مّحىٍممكاًس ى .«مقىًؿى

مم(٘٘ٔالحديث رقم )

ماذفممن دممم ممد نً ماجن ماتطذرممرمنل ماإلنًـ مسمن ,مْقًؿ ممد نً مسسمًؽمٓقًؿ, ماذف ميٌرممٔتف قًؿن
,م ـمر  كاممٕماكامات ٍم ىبت نًفمذفمتفًف,مكتأذ مذفمت نًف,مكس دمذفمت نًفمم:َمذ ي قًنكامذلم ال ًن

مٖستَمرسكؿماجمصمَماجمتم لمكسمـميأًؿمت ـنم تأدمذلذ:ـمي  ًمتر   ن .

 تخريج الحديث: 

مٗحخر لماذفماتننذرمنفمطر ؽمسذرال ـمذفمس دمتفماذفماسمًؽمذنمك .ممم

 دراسة رجال اإلسناد:

مَُسن م نًفمكحرذ  فمكنًئ: ف.نًتمم,مًيظم   ؼممحمد بن حميد بن حيان الرازي*م

م
                                           

,مذػػًبمقػػكؿماجم: ػػًتَم}كَّمػػكامكمم-مُ اإػػرذكامم:ػػَم :ذػػ فمتَّػػـماتخػػ طماألذػػ ضمنػػفماتخػػ طم]صػػم حماتذخػػًرم,مَّ:ػػًبماتصػػـك
 [.ُُٔٗرقـممِٖ/مّاألسكد{,م

م مصؿمذطمكعماتف ر,مم-مِ ,مذًبمذ ًفمحفماتدخكؿمي ماتصـك م[.ََُٗرقـممٕٔٔ/مِ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتصـك
 [.َُِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مّ
ملكنمنمندمذفممن دمذفمم ًفمات:ن نَ.مم-مْ
مذفماتف ؿ.ملكنمسمن م-مٓ
ملكنمنمندمذفمسسمًؽ.م-مٔ
م[.َُّٖرقـممِّٗ/مٕات م بنم ذؿ,مذنًم  ماتند ن .م]:فس رماتطذرممم-مٕ
م[.َُّٖرقـممِّٗ/مٕ]:فس رماتطذرممم-مٖ
م[.َُٓٗرقـممْٗٓ/مِ]:فس رماذفماتننذرمم-مٗ
م[.ّْٖٓرقـممْٕٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مَُ
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مُنًتمذ دمات:س  فمكنًئ .م,نكتَماألنصًرمقً  ماترممسممة بن الفضل األبرش*م

د كى  أىليماذكمدىاكي
كقًؿم م َمذفمن  فنم أ ,مقدمَّ:ذنًمتنل,مًَّفمَّ سً,مناًز لمح:ـ,مت سمي ماتَّ:بمح:ـممِ

قىًؿماٍذفمس دنمكًَّفم أ مصدكقنً.مّنفمَّ:ًذل, كى
مْ

مٔكذَّرماذفمخمفكفمحفمحمندمسئؿمتنلميأًؿنمالمحتمـمسالمخ را.مٓفنمت سمذلمذ س.كقًؿماذفمن  

ًتؼمك خطئ. مٕكذَّر ماذفممذًفمي مات أًت,مكقًؿنم يخى

متىًدمنمكتـمح دمي ممد  لممد  ًمقدم ًكزماتمدمي مممٖقًؿماذفمم رنمصدكؽمَّ  رماتخط .كم ماذفي كقىًؿى
مٗاإلنًَّرمكحمًد  لمنأًرذ منم:نم .

ـنمصًتح,منمملماتصدؽ,مي ممد  لمسنًَّر,مت سمذًتأكم,مالم نَّفمحفمحطمؽمتسًن مي لمكقًؿمحذكممً:
مَُذ َّ رمنفملذا,م َّ:بممد  لمكالم م:جمذل.

ممُُكقًؿمحذكمحمندماتمًَّـنمت سمذًتأكممتندلـ

مُِقًؿمحذكمزرت نمًَّفمنفمحلؿماترممالم رغذكفمي لمتن ًفمي لمنفمسك مرح ل,مكظمـمي ل.

ممُْسًئ ,كاتنمُّك  فلماذفمرالك  ,

                                           
 [.َِٓٓرقـممِْٖ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُ
م[.مِْْٓرقـممِٕٓ/مُنان مي مات  فً م]اتم-مِ
م[.ّٕٗرقـممُٗٔ/مْ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مّ
م[.ّّٖٔرقـممِٕٔ/مٕ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مْ
م[.مٖٓٓرقـممَْٓ]سجاالتماذفمات ن دمصنمم-مٓ
م[.ِٓٔرقـممُْٓ/مْ]: ذ بمات: ذ بمم-مٔ
م[.َُّْٖرقـممِٕٖ/مٖ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٕ
 [.َِٓٓرقـممِْٖ ذ بمصنم]:أر بمات:م-مٖ
م[.َّٕ/مْ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-ٗ
م[.ّٕٗرقـممُٗٔ/مْ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-َُ
م[.ِٓٔرقـممُْٓ/مْ]: ذ بمات: ذ بمم-ُُ
/مِحذػػكمزرتػػ ماتػػرازممك  ػػكد ميػػ ماتسػػن ماتنذك ػػ مم-]ات ػػ فً مألذػػ مزرتػػ ماتػػرازمميػػ مح كذ:ػػلمتمػػَمحسػػئم ماتذرذتػػ مم-مُِ

م[.ِّٔ
م[.َِٔٓرقـممِٖٔ/مِ]ات:ًر  ماألكسطمم-مُّ
م[.مُِْرقـممْٕ]ات  فً مكاتن:ركَّكفمتمنسًئ مصنمم-مُْ
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مُكقًؿماتذخًرمنمتند مننًَّ ر,مكي لمنظر.

د  لمقذؿمحىفم خرجمنفماتٌرٌم. ممِكقًؿمتمَمذفماتند ن نمرن نىًمذمى

مّ قًؿماتذًمثنم   ؼم  :ذرمذلمي ماتمد ث,مقكممي ماتناًزم,مكَّذتؾمقًؿمذإًرمن ركؼمكإ  ب.

مات:دت س.مكاتخالص نمصدكؽممسفماتمد ثمتَّنلمَّ  رمْسذأتم:ر ن:ل,ممحمد بن إسحاق،*

 الحكم عمى الحديث:

ٍ دي,مكقدمحرسملماذفمسسمًؽ. نى ماتمد ثمنرسؿم   ؼ,مت  ؼمنمندمذفممي

م

م ًد ثي ًنٍنليماٍتمى ٍس ىتى ىم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)لػ(مكى ماٍتنى محىٍترىٍ تى ٍطذ متىأىٍد ماتخي ٍرتى م«متىًئٍفمحٍقصى حىٍممً ٍئتى
ٍس ىتى ًم ًذًٍتنى ٍطذىً مقىًص رىةن,مكى مٓكاس  مَّ  رة.مًذًٍتخي

مم(ٙ٘ٔالحديث رقم )

,مكىحىذيكمحىٍمنىدى,ممم ـى مآدى د  ىنىًم ىٍم ىَمٍذفي قًؿماإلنًـمحمندمرمنلماجنممى
ٍذًدماتر ٍمنىًفممٔ متى د  ىنىًمًت سىَمٍذفي نممى قىًالى
م نمحىذيكمحىٍمنىدى ,متىٍفمطىٍممى ى,مقىًؿى مىٍ ـو ,مًنٍفمذىًن مذىً  مى ىمًنٍفمذىًن مسي ًم ُّ ٍذًدماٍتذى ى ,متىٍفمتى رٍّؼو منيصى د  ىنىًمطىٍممى يمٍذفي مى

مىٍ ًلمكىم م َماجيمتى مصى مًستىَماتن ًذ ٍّ محىٍترىاًذ ٌّ ً ى نم ى مقىًؿى ًفمٍذًفمتىٍكسى ى ى,متىًفماٍتذىرىاً مٍذًفمتىًًزبو نم ىًماتر ٍمنى ميىأىًؿى م ـى سى
ميىأىم ن  ى, م يٍدًخميًن ماٍت ى مٍٍّنًن متىنىالن متى ماًج, ٍس ىتى ى,مرىسيكؿى ماٍتنى محىٍترىٍ تى متىأىٍد ٍطذى ى, ماٍتخي ٍرتى محىٍقصى مَّيٍنتى متىًئٍف م  ن ًؿى

مًتٍ:ؽىم ,مًسف  نم مالى مًذكىاًمدىةو؟مقىًؿى تىٍ سى:ًى ماًج,محىكى نم ىًمرىسيكؿى ماتر قىذى ىم .ميىأىًؿى ييؾ  ً محىٍفم:ىفىر دىمحىٍتً:ًؽماتن سىنى ى,مكى ماتن سىنى
ماتر م يىؾ  م:يًطٍؽمًذً ٍ:ًأ ىً,مكى ـٍ ,ميىًشٍفمتى ماتظ ًًتـً مىَمًذمماتر ًمـً ,مكىاٍتفىٍ  يمتى َّيكؼي مًي مًتٍ:ًأ ىً,مكىاٍتًنٍنمى يماٍتكى قىذىً محىٍفم:يً  فى

م:يًطٍؽمذىتًم ـٍ ًفماٍتنيٍنَّىًر,ميىًشٍفمتى كًؼ,مكىاٍنلىمتى ,مكىٍحنيٍرمًذًٍتنىٍ ري ًًئاى,مكىاٍسًؽماتظ ٍنآفى ماٍت ى ,ميى ىٍطً ـً ,ميىمذىًتؾى مؾى مًتسىًنىؾى َّيؼ 
ٍ ًر . ماٍتخى مًنفى مًٕسال 

م
                                           

م[.ُِٓرقـممُٕ]ات  فً ماتصا رمتمذخًرممصنمم-مُ
م[.َِٔٓرقـممِٖٔ/مِ]ات:ًر  ماألكسطمم-مِ
م[َِٓٓرقـممٗٓ/مِ]:مر رم:أر بمات: ذ بمم -مّ
 (ٖاتمد ثمرقـم)م-مْ
 [.ُُِ/مّكاأل رم]اتن ً  مي مغر بماتمد ثممم-مٓ
 نمندمذفمتذدماجمذفماتزذ رماألسدممحذكمحمندماتزذ رم.م-مٔ
 [.ُْٕٖٔرقـممََٔ/مَّ]نسندمحمندمم-مٕ
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 تخريج الحديث:

ممٔكاتمًَّـ.مٓكاتدارقطن ,مْكاذفممذًف,مّكاتطمًكم,مِكاترك ًن ,مُحخر لماتذخًرممي ماألدب,مم

مذلممَُكاتذاكم,مٗكاتإ ب,مٖكاتَّذرل,مٕكاتذ  أ مي ماتصا ر, منفمطر ؽمت سَمذفمتذداترمنف َّم ـ
مذنمك .

 دراسة رجال اإلسناد:

مًؿماإلسنًدم أًت.ر 

 الحكم عمى الحديث: 

ممُّكإ  ب.مُِكاألتذًن ,مُُسنًد مصم ح.مكصمملماتمًَّـمكاتذلذ ,س

ممُْكقًؿمات   ن نمر ًتلم أًت.

م

م

م

                                           
 [.ٗٔرقـممّٗ]األدبماتنفردمصنممم-مُ
 [.ّْٓرقـممِّْ/مُ]نسندماترك ًن مم-مِ
 [.ِّْٕرقـممُْٔ/مٕ]إرحمنإَّؿماآل ًرمم-مّ
 [.ّْٕرقـممٕٗ/مِ]صم حماذفممذًفمم-مْ
 [.َِٓٓرقـممْٓ/مّسنفماتدارقطن م]م-مٓ
 [.ُِٖٔرقـممِّٔ/مِ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-مٔ
 [.َُّْرقـممََِ/مْ]اتسنفماتصا رمتمذ  أ مم-مٕ
 [.ُُِّّرقـممُْٔ/مَُ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-مٖ
 [.َِْٔرقـممُٖٕ/مٔ]إ بماإل نًفمم-مٗ
 [.ُِْٗرقـممّْٓ/مٗ]إرحماتسن متمذاكممم-مَُ
 [.ُِٖٔرقـممِّٔ/مِس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـم]اتنم-مُُ
 [.ُٓٗرقـممُِّ/مُ]صم حمات:رغ بمكات:رل بمم-مُِ
 [.ُْٕٖٔرقـممََٔ/مَّ]نسندمحمندمم-مُّ
 [.ِِْٕرقـممَِْ/مْ]ن ناماتزكائدمكننذاماتفكائدمم-مُْ
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ًظ فى ماتفىًر  ى ي,مكتىَّيـمات ىًًرض»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)لػ(مكي لم ات ىًًرضنماتنىًر  ى ي.م«متَّـمي ماتكى
مات : محىصىم نمًل ى ًق ؿى مًُذ ًمَّىٍسر.كى

مم(ٚ٘ٔالحديث رقم )

م ىكٍممم ماٍتذىٍادىاًدمُّ ن ًدمٍذًفمذىٍَّرو منيمى د  ىنىًمحىذيكماٍت ىذ ًًسمحىٍمنىديمٍذفي مقًؿماإلنًـماذفمإٌذ ماتنين رممرمنلماجنممى ًمًذسير  نن
مكىم ًس:ٍّ فى مسىنى ىمًسٍمدىلمكى مٍذًفمإىذ  ىمًي مإىٍ ذىًفى مىَمذىًًبمتينىرى ًًتًدمٍذًفمنىٍفمرىحىلمتى د  ىًن محىًذ ,متىٍفمخى نممى ًنًئى:ىٍ ًفمقىًؿى

مىَمرىسيكًؿماتم ًلمصمٌم ماٍت ىرىًبمتى ييكدي نم مقىًدنىٍتمكي مقىًؿى ٍ ـو كى ,متىٍفمتيٍركىةىمٍذًفمري ٍنًركمٍذًفمكىاًقدو ,متىٍفمتى ذىٍ شو َماجممي
ماتن ٍ ًدمُّم مزيلىٍ رو مًطٍ فى يمٍذفي ـى تم لمكسمـ,ميىأىً

نم ىًمِ مميىأىًؿى مرىسيكؿي مًنٍفمغىٍكرىٍممً: ىًنى ى...ميىأىًؿى ماتم ًل,مً ٍئنىًؾى رىسيكؿى
نمًي م م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مْ.َوَلُكُم اْلَعاِرُض  ٖاْلَوِظيَفِة اْلَفِريَضُة،اتم ًلمصى

 تخريج الحديث:

م:فردمذلماذفمإذ ,مكتممد ثمإكالدمس ذ ن ًمي مات:خر ج.مممم

 دراسة رجال اإلسناد:

ممٓنًتمذ دمات ال  فمكنًئ .م,ن:ركؾم,اتدنإأ محذكممفصمنكتَمقر شمعمرو بن واقدم*

ممٔنًتمسن مخنسمك ال  فمكنًئ متمَماتصم ح.م,اتمخن محذكماتأًسـم* عروة بن رويم

ٍ ـ,مٕك ألماذفمن  ف, ممٗكاتنسًئ ,مٖكديمى

ممَُكذَّر ماذفممذًفمي مات أًت,

م

                                           
 [.ُُِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رممم-مُ
م[.ُّْٖرقـممّْْ/مّ ى   مذًت ً مصمًذ م م ؿ.م]اإلصًذ مي م:ن  زماتصمًذ مطىٍ فى مذفمزل رماتٌن دم.مك يأًؿنمطيمم-مِ
مًي ماتز َّىًًة.م]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مّ ـٍ م:يجىخذمًنٍنَّي ًظ فى ماتفىًر  ى نمات ىًرن ماتنيسن ,م ىٍ ن مالى م[.ِّْ/مّاتكى
م[.ٗٓٓ/مِ]:ًر  ماتند ن مالذفمإذ مم-مْ
م[.ُِّٓرقـممِْٖنم]:أر بمات: ذ بمصم-مٓ
م[.َْٔٓرقـممّٖٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٔ
م[.ِّٔرقـممُْٕركا  ماتدارن مصنمم-]:ًر  ماذفمن  فممم-مٕ
م[.َّْٗرقـممٗ/مَِ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مٖ
ماتنر اماتسًذؽ.م-مٗ
م[.ُْٗٓرقـممُٔٗ/مٓ]ات أًتمالذفممذًفمم-مَُ
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مِنمصدكؽم يرسؿمَّ  رنا.كقًؿماذفمم رمُكقًؿماتدارقطن نمالمذ سمذل,

كقًؿمحذكممً:ـنمتًن محمًد  لمنراس ؿ,مسن تمسذرال ـمذفمنكسَم أكؿنمت تمإ رممسن محتمـمتيٍركةمذفم
ٍ ـمننفمسنا,ميشفمتًن محمًد  لمنراس ؿ, كى ري

مْكقًؿمنرةنم يَّ:بممد  ل.مّ

مقًؿماتذًمثنملكم أ مَّ  رماإلرسًؿ.

مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

م دنا,مكي لمتم:ًفنس مسنًد م   ؼه

متنركمذفمكاقد.من:ركؾ.األكتَنم

اإلرسًؿ.ميشفمتركةمذفمرك ـمنفمصاًرمات:ًذ  ف,متـم درؾماتنذ مصمَماجمتم لمكسمـمَّنًمقًؿمات ًن  نم
مٓحذكممً:ـ.

مكتممد ثمإكالدن

ميكدًم م,متفمنمندماألكؿنمحخر لماذفمات كزممنفمطر ؽمنمندمذفم  فر,متفمتذدمات ز زمذفم م َمات ي
ٍ كىان ,متفمتم مذفمحذ مطًتبمذنمك . ذفمس ؿ,متذدماجمذفمنمندماتذىمىكم,متفمتنًرةماتخى

مٔ

سنًد م   ؼم دنا,مقًؿماذفمات كزمن ملذامالم صح,مكي لمن  كتكف,مك  فً مكحَّذبماتَّؿماتذمكم, ممٕكا 

مٖكقًؿماذفمم رنم   ؼم دنا.

                                           
م[.ُّْقـمرممٕٓ]سجاالتماتذرقًن متمدارقطن مصنمم-مُ
م[.َْٔٓرقـممّٖٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مِ
م[.ُُِِرقـممّٔٗ/مٔ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مّ
م[.َّْٗرقـممٗ/مَِ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مْ
 [.ْْٓرقـممَُٓ]اتنراس ؿمالذفمحذ ممً:ـمصنمم-مٓ
 تف ًئؿمكاتن ًتبمذًبمذَّرماتكيكد[.َّ:ًبمامِْٖرقـممُٖٕ/مُ]ات مؿماتن:نًل  مي ماألمًد ثماتكال  مم-مٔ
 [.ِْٖرقـممَُٖ/مُ]ات مؿماتن:نًل  مي ماألمًد ثماتكال  مم-مٕ
 [.ْْْ/مّ]اإلصًذ مي م:ن  زماتصمًذ مم-مٖ
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ٍذدماتر ٍمنىفمٍذفم ىٍم ىَمٍذفمسىً  دماٍت يٍذًرم,متفمإىًر ؾمات ًن نمركا ماذفماألتراذ مي من  نلمنفمطر ؽمتىم
مًتٍنرىافمٍذفم سىفماٍتذىٍصًرم,متىٍف سىفمٍذفمحىًذ ماٍتمى ٍكإىب,متىفماٍتمى ً  ,متىفماٍت ىك اـمٍذفممى ماتم لماتن خى ٍذد اٍذفمتى

ٍ ف. ممُميصى

مِ:جمذمد  ل.سنًد م   ؼم دانمأل ؿمتذدماترمنفمات ذرم,مقًؿماألزدمنمن:ركؾمالم ما مكم

مّكقًؿماتذلذ نمخذرمذًطؿ.

م

م ًد ثي ًنٍنليماٍتمى رلً»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمكى متى ىًميًٍنمى نمًسٍفمتيًرضى ؿ,ميىأىًؿى حىٍمم«محىن ليمذى ىثمذىدىن نمنىاىمر ي
ًذى ًمنىرىضمحىٍكمَّىٍسر. مًْسٍفمحصى

مم(ٛ٘ٔالحديث رقم )

د  ىنىًمتىمممم ز اًؽ,قًؿماإلنًـمحمندممرمنلماجننممى ماتر  ,مٍٓذدي نىًمنىٍ نىره حىٍخذىرى
دىةى,مٔ ٍفمقى:ًى مىنى ى,ممٕتى ٍفمًسنىًًفمٍذًفمسى تى

ٍ ذنً, مذيجى ,محىف  ذ ًسو ًفماٍذًفمتى ممٖتى منى ىليمًذذىدىنى:ىٍ ًف,مكىحىنىرى يم مًسٍفمتىرىضى مذى ىثى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ماتن ًذ   حىٍخذىرى يمحىف 
مإىٍ  ه, مكىاًمدىةوممتى ينىً مَّيؿٍّ مًذنىٍ ًؿ م ىٍ ًربى م يـ  ,ً ًًئً نى مًدنى مًي  ً مًن ىًتى ينى م ىٍاًنسى م يـ  ,ً رىلينى م ىٍنمى محىٍف متيًطذى:ًى حىٍك

ًًذًل . دهمًنٍفمحىٍصمى محىمى مكىالى مًنٍن ىًمليكى م ىٍ َّيؿى :ى ىً,مكى يٍخًم ى ىًمًتمن ًًس,مكىالى ٍفمى صى
مٗ

 تخريج الحديث:

منفمطر ؽمتذدماألتمَ.مُُأ ,كاتذ  مَُحخر لمنسمـممم

                                           
م[.ُٖٔٗرقـممٗٓٗ/مّ]ن  ـماذفماألتراذ مم-مُ
م[.ُِٖٕرقـممْْْ/مّ]تسًفماتن زافمم-مِ
م[.ّْٔٗرقـممٕٖٓ/مِ]ن زافماالت:داؿممم-مّ
 [.ُُِ/مًّ  مي مغر بماتمد ثمكاأل رم]اتن مم-مْ
 لكنمتذدماترزاؽمذفملنًـم,حذكمذَّرماتصن ًن .م-مٓ
 لكنمن نرمذفمراإدماألزدم.م-مٔ
 لكنمق:ًدةمذفمدتًن مذفمق:ًدةماتسدكس .م-مٕ
ماتخزاتٌ ,مكاتدمقذ ص ,متػًشمستػَمم-مٖ لكنمذج بمذفممممم مك أًؿنماذفممذ بمذفممممم مذفمتنركمذفمَّم بمذفمحصـر

 [.ِْٓٗرقـممُّٓ/مِن ًك  .]اإلصًذ مي م:ن  زماتصمًذ ممزنًف
 [.ُٕٕٓٗرقـممَْٗ/مِٗ]نسندمحمندمم-مٗ
 [.ُِّٔرقـممّٔٗ/مِ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتمج,مذًبمنًم ف ؿمذًت دممسذامتطبمي ماتطر ؽ,مم-مَُ
 [.ُُٓٔٗرقـممْٕٕ/مٗ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-مُُ
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منفمطر ؽمنمندمذفم  فر.مّن  ـ,مككحذمِكاذفمخز ن ,مُكحخر لمحمند,

مممٕ,مكحذكمن  ـ.ٔكاذفمحذ متًصـ,مٓكنفمطر ألماذفمنً  ,مْكحخر لماذفماذ مإ ذ متفمنمندمذفمذإر,

م ال : ـم)تذدماألتمَمكمنمندمذفمذإرمكمنمندمذفم  فر(تفمس  دمذفمحذ متركذ .م

مات ماتصا ر,كحخر ل مي  منند ٗكاتَّذرل,مٖذ  أ  مكاذف مكاتطذران َُ, من  ـُُ, مكحذك متذدممُِ, مطر ؽ نف
ماترزاؽمتفمن نر,مَّاللنً)اذفمحذ متركذ مكن نر(متفمق:ًدةمذلمذنمك 

مُّكحخر لمحذكمداكدمنفمطر ؽمنكسَمذفمسمن متفماذفمتذًسمنريكتًنمذنمك .

مت , ذىً  ٍّ مات ُّ مات:   ًًح محىًذ  مطر ؽ منف منسمـ ماذفمكحخر ل متف مىنى , مسى مٍذف ًسنىًف مكى مىنى ى, مسى مٍذف منيكسىَ ف
مُْتذًس,

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدمَّم ـم أًت.

مالحكم عمى الحديث:

دىةمتىفمسنًفمنيٍرسمى .ميأ:ًدةمتـم سنامنفمسنًف.م,سنًد م   ؼس ًًد ثمقى:ًى قًؿماذفممذًفنمحىمى
مُٓ

                                           
 [.ُْٕٕٗرقـممْٖٖ/مِٗ]نسندمحمندمم-مُ
 [.ِٖٕٓرقـممُْٓ/مْ حماذفمخز ن م]صمم-ِ
 [.ََّٕرقـممَُْ/مّ]اتنسندماتنس:خرجمتمَمصم حمنسمـمألذ من  ـمم-ّ
 [.ممممُّّْٓرقـممََْ/مّ]نصنؼماذفمحذ مإ ذ مم-مْ
 [.مَُّٓرقـممَُّٔ/مِ]سنفماذفمنً  ,مَّ:ًبماتننًسؾ,مذًبمات دممسذامتطب,مم-مٓ
 [.َِّٕمرقـمِٖٔ/مْ]اآلمًدمكاتن ًن مالذفمحذ متًصـمم-مٔ
 [.ََّٕرقـممَُْ/مّ]اتنسندماتنس:خرجمتمَمصم حمنسمـمألذ من  ـمم-مٕ
 [.ُّٕٗرقـممُِٕ/مِ]اتسنفماتصا رمتمذ  أ مم-مٖ
 [.ََُِٓرقـممّٖٗ/مٓ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-مٗ
 [ِٔٓ]ن ري ماتصمًذ مالذفمنند مصنمم-مَُ
 [.ُِِْرقـممِِٗ/مْ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-مُُ
 [.ِٕٗٓرقـممَُِّ/مِصمًذ مألذ من  ـم]ن ري ماتم-مُِ
 [.ُّٕٔرقـممُْٖ/مِ]سنفمحذ مداكد,مَّ:ًبماتننًسؾ,مذًبمي مات دممسذامتطبمقذؿمحفم ذمغ,مم-ُّ
مي ماتطر ؽ,مم-ُْ م[.ُِّٓرقـممِٔٗ/مِ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتمج,مذًبمنًم ف ؿمًذًٍت ىٍدًممًسذىامتىًطبى
 [.ّٖٓرقـممُٖٕ/مّ]ات أًتمالذفممذًفمم-مُٓ
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مسفم م َمذفمس  مقمتمالذفمن  فن متـم سنامنفمسنًفمذفمسمن مكقًؿماذفمات ن دن محفمق:ًدة م زتـ  د
مُمد ثمذج بماتخزات مي ماتذدف,ميأًؿنمكنفمإؾمي ملذا,محفمق:ًدةمتـم سنامننلمكتـم مأل.

منى مكسىن لمنفمًسنىًفمحىذيكمات: ًحم دىةمنفمًسنىًفمذفمسى ًد ثمتـم سن ليمقى:ًى كقًؿماذفمتنًرماتإ  دنمكىلىذىاممى
إلسنًدمغ رمن:صؿمتندم نًت منفمحلؿماتنأؿميشفمق:ًدةمتـم سناملذامكقًؿمح  ًننمكلذامامِات ذً  ,

ماتمد ثمنفمسنًفمذفمسمن .م

كقًؿمإ  بنمسسنًد مصم حمتمَمإرطمنسمـ,متَّفمقًؿماذفمن  فنمسفمق:ًدةمتـم سنامنفمسنًفمذفم
مّسمن ,مكقدمركلمنسمـملذاماتمد ثمي كمتند منمنكؿمتمَماال:صًؿ.

م.مْمكقًؿماألتذًن نمصم ح

اتذًمثمنماتخالص محفماتمد ثمركممن:صالنمذسندمصم حمنفمك لمآخرمتفماذفمتذًسمتندمنسمـمقًؿم
مَّنًمسذؽ.

م

ًد  ى ىم مخى ًد ثي متىليم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)س(مكىمى متيًرضى محٍفم ىَّيكفى ًؼى متىليماتً ٌف,محىٍكم«محىخى حىٍممتىرىضى
. منىسٌّ ـٍ ًذىلمًنٍن ي مٓحصى

مم(ٜ٘ٔالحديث رقم )

ماإلممم ماتكامد,قًؿ متذد م نً مقًؿن محذ ماتإكارب, ماذف ممد نً ماجن ماتطذرممرمنل مسم نًفممٔنًـ م نً قًؿن
اتإ ذًن ,مقًؿنم نًمتذدماجمذفمإٌداد,مقًؿنمح:َم ذر ؿمنمندا,ميأًؿنم ًمنمندماقرح,ميأًؿنم كنًمحقرا؟م م

م ذٍّؾى مرى م)ًذًٍسـً مقًؿن م  محقرح؟ م كنً مقًؿن ماقرح, منمند م ً مقًؿن م ـ مي نل, م ـىمقًؿن مم:َمذمغم)تى مىؽى( ات ًذممخى
(م.مقًؿنمي ً مستَمخد   ,ميأًؿنم  ًمخد   م ـٍ م ىٍ مى ـٍ ًمتى منى  ,مقًتتنمَّالمما أراه إال قد عرض لياإلٍنسىًفى

كاجمنًمًَّفمرذؾم ف ؿمذتؾمذؾ,مكنًمح: تميًمإ مقٌط؛مقًؿنمي :تمخد   مكرق مي خذر:لماتخذر,مقًؿنم
كتى ىٍمأى ٌفمنفمحن:لمإدة,مكتئفمحدرَّ:لمألكننٌفمذل,مقًؿنم ـمحذط متم لمتئفمَّنتمصًدق مسفمزك ؾمتنذٌ ,م

                                           
 [.ِْٖرقـممَّْجاالتماذفمات ن دمصنم]سم-مُ
 [.ُٔرقـممٖٗ]تمؿماألمًد ثمي مصم حمنسمـمصنمم-مِ
 [.ُْٕٕٗرقـممْٖٖ/مِٗ]نسندمحمندمم-مّ
 [.ِٕٔرقـممََّ/مُ]صم حمات ًناماتصا رمكز ًد:لمم-مْ
 [.ُُِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٓ
 لكنمتذدماتكامدمذفمز ًدمات ذدل.م-مٔ
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م د تىؾى َمنىًمكى َمكىاتم ٍ ًؿمًسذىامسى ى  ذر ؿ,ميأًتتمتلمخد   نمنًمحرلمرذؾمسالمقدمقالؾ,مي نزؿماجنم)كىات ُّمى
ًمقىمىَ(. نى مكى ذُّؾى رى

ممُ

 تخريج الحديث:

م:فردمذلماتطذرم.مم

 دراسة رجال اإلسناد:

مِنًتمسن محرذامكحرذ  فمكنًئ: ف.م,ذفمحذ ماتإكاربماألنكممحمد بن عبد الممكم*م

ممٓكقًؿمح  ًننمالمذ سمذل,مْكاتنسًئ ,مّك ألمنسمن مذفماتأًسـ,

, دٍّثي كقًؿماتذلذ نمات ٍّأى يماتنيمى
ٍنليمًسال ممٕكذَّر ماذفممذًفمي مات أًت,مٔ كقًؿمحىٍمنىدمذفممنذؿنمنًمذمان متى

ٍ رنا, خى
مذىٍ سمًذًل,كقًؿمتيممٖ ديكؽمالى ٍ نىًفمذفمحذ مإ ذى نمصى

كقًؿممَُكقًؿمصًتحم زرةنمإ  م م ؿمصدكؽ,مٗ
مُُاذفمم رنمصدكؽ.

مقًؿماتذًمثنمصدكؽ

مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

محمند. ممُِسسنًد م   ؼ,متَّكفمتذدماجمذفمإىد ادمتـم سنامنفماتن ًذ مإىٍ ئًمَّنًمقىًؿى

                                           
 [.ُِٓ/مِْطذرمم]:فس رماتم-مُ
م[.َٖٗٔرقـممْْٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مِ
م[.ِّٓرقـممُّٔ/مٗ]: ذ بمات: ذ بمم-مّ
م[.ِّٓرقـممُّٔ/مٗ]: ذ بمات: ذ بمم-مْ
م[.ِْرقـممُٓ]نإ خ ماتنسًئ مصنمم-مٓ
م[.ُِٕٖرقـممُّْ/مٗ]س رمحتالـماتنذال مم-مٔ
م[.ُُْٕٓرقـممَُِ/مٗ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٕ
م[.ُُُُرقـممٔٗٓ/مّم]:ًر  مذادادم-مٖ
م[.ُِِٕرقـممُُِ]:ًر  محسنً مات أًتمصنمم-مٗ
م[.ُُُُرقـممٔٗٓ/مّ]:ًر  مذادادممم-مَُ
م[.َٖٗٔرقـممْْٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُُ
 [.ِّْٓرقـممّّٓ/مِ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماذنلمتذدماجمم-مُِ
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ً:ًلمقًؿماذفماأل  رمرم ٍك ى ًفمٍذًفماتزُّذ رمكىزى ٍذًدماتر ٍمنى متى ًد ثي ٍن ىً»منلماجنم)س(مكىمى متى ًذىلم«ميًٍت:يًرضى حىٍممحصى
نى لمتىٍفمسٍ: ًن ً. ٍ ًرً منى محىٍكمغى مُتىًًرضمًنٍفمنىرىضو

مم(ٓٙٔالحديث رقم )

ماتص مممم ًًت ؿى مًسٍسنى مٍذفي ن دي منيمى د  ىنىً ممى ماجن مرمنل متكان  محذك ماإلنًـ ,قًؿ ماٍتأىٍ نىًذ ُّ م ىنىً د  ىنىًممًًِئغي, مكىمى ح
,متىم ٍرًدمُّ ماتد رىاكى ن دو منيمى ٍذديماٍت ىًز ًزمٍذفي نم ىنىًمتى ٍنزىةى,مقىًالى ممى ـيمٍذفي ماٍتأىًً  ,م ىنىًمًسٍذرىاًل  ًًت ؿي مٍذًفمتيٍركىةى,مًسٍسنى ٍفمًلإىًـً

مانٍم مًريىًتى ى,مطىم ؽى ٍفمحىًذ ًل,متىٍفمتىًًئإى ى,محىف  ً ىٍتمتى ٍن ىً,ميى ى متى ذىٍ ًرميىًٍت:ىرىضى ماتزُّ ًفمٍذفي ٍذديماتر ٍمنى رىحى:ىلي,ميىنىَّىمى ىًمتى
مًن ٍم ليمنىًمنى ىليمًسال  ٍك ى ىً,ميىأىًتىٍتنمكىات ًذممحىٍَّرىنى ,ميىذىَّىرىٍتمزى م ـى سى مكى مىٍ ًل م َماجيمتى ماتم ًلمصى مات  ٍكًب,مرىسيكؿى مليٍدذىً  ؿي

نم م:ىذيكًق متيسىٍ مى:ىليمكى ىذيكؽىمتيسىٍ مى:ىؾًمتى ىم ًؾم:يم»قىًؿى  َ: ممى ٍكً ًؾ,مالى محىٍفم:ىٍرً ً  مًستىَمزى مّ«.ًر ًد فى

 تخريج الحديث:

سمًؽمذفمننصكر,ممم كاذفممٓكاتنسًئ متفماسمًؽمذفمسذرال ـ,مْحخر لمات:رنذممتفماذفمحذ متنر,مكا 
مَُكاذفمحذ مإ ذ ,مٗدمذفمننصكر,كس  مٖكاتمن دم,مٕكحخر لماتإًي  ,مٔنً  متفماذفمحذ مإ ذ ,

م:س : ـمتفمسف ًفمذفمت  ن .مُِكحمند,مُُكاذفمرالك  ,م

م

م
                                           

 [.ُُِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
م. ذدماجمذفمنسمن ماتأ نذتلكنمم-مِ
 [.ِّْٕرقـممّٗ/مّ]نس:خرجمحذ متكان مم-ّ
/مِ]سنفمات:رنذم,مَّ:ًبماتنًَّح,مذًبمنػًم ػً ميػ نفم طمػؽمانرح:ػلم ال ػًنمي :زك  ػًمآخػرمي طمأ ػًمقذػؿمحفم ػدخؿمذ ػً,مم-مْ

 [.ُُُٖرقـممُْٕ
[.مك]َّ:ػًبماتطػالؽ,مذىػًبمِّّٖرقػـممّٗ/مٔ]سنفماتنسًئ ,مَّ:ًبماتنًَّح,مذًبماتنًَّحمات: م:مؿمذلماتنطمأ م ال ًن,مم-مٓ

م  [.ُُّْرقـممُْٖ/مًٔسمالؿماتنطمأ م ىال ًن
 [.مُِّٗرقـممُِٔ/مُ]سنفماذفمنً  ,مَّ:ًبماتنًَّح,مذًبماتر ؿم طمؽمانرح:لم ال ًن,مم-مٔ
 [.َُُرقـممّْ/مِ]نسندماتإًي  مم-مٕ
 [.ِِٖرقـممُِٕ/مُ]نسندماتمن دممم-مٖ
 [.ُٖٓٗرقـممّٕ/مِ]سنفمس  دمذفمننصكرمم-مٗ
 [.مُّٗٗٔرقـممُْٓ/مّ]نصنؼماذفمحذ مإ ذ مم-مَُ
 [.ُْٕرقـممَِٖ/مِ]نسندمسسمًؽمذفمرالك لمم-مُُ
 [.َِْٖٗرقـممُُٕ/مَْ]نسندمحمندمم-مُِ
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مِكن نر.مُكحخر لماتنسًئ مح  ًننمنفمطر ؽمح كبمذفمنكسَ,

ممٔكن نر,مٓكتأ ؿ,مْكإ  ب,مّكاتذخًرممنفمطر ؽمسف ًفمذفمت  ن ,

م)ح كبمكن نرمكممٗكن نر,مٖك كنس,مٕكحخر لمنسمـمنفمطر ؽمسف ًف, سف ًفمكإ  بمكتأ ؿمس:: ـن
مك كنس(متفماتزلرم.م

ٍن ى ي,مَُكحخر لماذفمكلبمتفم كنسمذفم ز د, ,مكىزى محىًذ مًذٍئبو كاتط ًتس متفماٍذفي
كاذفمات ًركدمتفممُُ

كي ماتصا رمنفمطر ؽمنمندمذفمت سَمكاتمسفممُّكحذكم  مَمتفماسمًؽمذفمرالك  ,مُِاذفماتنأرئ,
ماتسنفمنفمطر ؽماتإًي  مُْذفمنمند, مذفممُٓ,كي من ري  كاتطذران مي ماألكسطمنفمطر ؽمنمند
ممُٔاسمًؽ,

ن دمذفمًت سىَماٍتنىدىاًئًن , نيمى ٍذًدماأٍلىٍتمىَ,مكى مَّم ـمنفمطر ؽمسف ًفمُٕكحذكمتكان متفم كنسمذفمتى

منفمطر ؽمن نر,مَّاللنًنم)سف ًفمكن نر(متفماذفمإ ًبم.مُٗكحمند,مُٖكحخر لمتذدماترزاؽ,

                                           
م[.َّْٖرقـممُْٔ/مٔ]سنفماتنسًئ ,مَّ:ًبماتطالؽ,مذًبماتطالؽمتم: م:نَّحمزك ًنم ـمالم دخؿمذ ً,مم-ُ
م[.َّْٗرقـممُْٔ/مٔبمطالؽماتذ: .م]سنفماتنسًئ ,مَّ:ًبماتطالؽ,مذًم-ِ
 [.ِّٗٔرقـممُٖٔ/مّ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتإ ًدات,مذًبمإ ًدةماتنخ:ذئ,ممم-ّ
 [.ِٕٗٓرقـممُِْ/مٕ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتمذًس,مذًبماإلزارماتن دب,مم-ْ
 [.َِٔٓرقـممِْ/مٕ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتطالؽ,مذًبمنفمح ًزمطالؽمات الث,مم-ٓ
 [.َْٖٔرقـممِِ/مٖخًرم,مَّ:ًبماألدب,مذًبمات:ذسـمكات مؾ,م]صم حماتذم-ٔ
 [.ُّّْرقـممَُٓٓ/مِ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتنًَّح,مذًبمالم:مؿماتنطمأ م ال ًمتنطمأ ًمم:َم:نَّح,مم-مٕ
 اتنر اماتسًذؽ.م-مٖ
 اتنر اماتسًذؽ.م-مٗ
 [.مِْٔرقـممُٔٓ/مُ]ات ًنامالذفمكلبمم-مَُ
 [.ُٕٔٓرقـممَٖ/مّ]نسندمحذ مداكدماتط ًتس مم-مُُ
 [.ّٖٔرقـممُِٕ]اتنن:أَمالذفمات ًركدمصنمم-مُِ
 [.ِّْْرقـممّٕٗ/مٕ]نسندمحذ م  مَماتنكصم مم-مُّ
 [.ُِٕٔكرقـممُِٕٓرقـممُُّ/مّ]اتسنفماتصا رمتمذ  أ مم-مُْ
 [.َُْٖرقـممَُُ/مُُ]ن ري ماتسنفمكاآل ًرمم-مُٓ
 [.ْٕٗٔرقـممِٗٔ/مٕ]اتن  ـماألكسطمم-ُٔ
 [.ُّْٖرقـممُٗم/ّ]نس:خرجمحذ متكان مم-ُٕ
 [.ممُُُُّرقـممّْٔ/مٔ]نصنؼمتذدماترزاؽماتصن ًن مم-ُٖ
 [.َِْٖٓرقـممّٔ/مَْ]نسندمحمندمم-ُٗ
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مْكحذكمن ًك  مات ر ر,مّكحمندمتفم ىٍم ىَماتأطًف,مِك م َ,مُ,كحخر لماتذخًرممنفمطر ؽمحذ من ًك  
 ال : ـمتفملإًـمذفمتركة,مَّاللنًنم)لإًـمكاتزلرم(متفمتركةممٓكاتدارن منفمطر ؽمتم مذفمنس ر,

مذلمذنمك ,مكذدكفمذَّرمتذًرةماذفماأل  ر.م

مٔكحخر لماتذ  أ مي ماتَّذرلمنفمطر ؽمتَّرن متفمتًئإ منريكتًن.

 سناد:دراسة رجال اإل

مٕذفمسًتـماتصًئغماتَّذ رمحذكم  فرماتذادادممنًتمسن مستمكسذ  فمكنًئ: ف.م*محمد بن إسماعيل

مًمذ ًفمات أًت.م ممٗكقىًؿمتذدماترمنفمذفمحذ ممً:ـنمسن تمننلمذنَّ مكلكمصدكؽ.مٖذَّر ماذفي

منفمحلؿماتف ـمكاألنًن .مَُكقًؿماذفمم رمصدكؽ, قىًؿماٍذفمخراشنمليكى كى
مُُ

مكؽ.قًؿماتذًمثنمصد

ذفمسسنًت ؿمذفممنًدمذفمز دمذفمدرلـمحذكمسسمًؽماتذصرمماتأً  ماألزدم.ممإسماعيل بن إسحاق*
مُِكتدمسن منًئ: فمك:كي متفما ن: فمك نًن فمكنًئ: ف.

ماتأ ًًة.مُّقًؿماذفمحذ ممً:ـنم أ مصدكؽ, ,م أ ه,مكلكم:ًجي كقًؿماتدارقطن نمسنًـه,م م ؿه
مُْ

مقًؿماتذًمثنم أ .

                                           
 [.ِٓٔٓرقـممّْ/مٕ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتطالؽ,مذًبمنفمقًؿمالنرح:لنمحنتمتم ممراـ,مم-مُ
 [.ُّٕٓرقـممٔٓ/مًٕنمغ ر ,م]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتطالؽ,مذًبمسذامطمأ ًم ال ًنم ـم:زك تمذ دمات دةمزك م-مِ
 [.مَِٓٔٓرقـممّٕٖ/مِْ]نسندمحمندمم-مّ
 [.َِِٗٓرقـمَٗ/مّْ]نسندمحمندمم-مْ
 [.ُِّْرقـممُْٔٓ/مّ]سنفماتدارن مم-مٓ
 [.َُُّْرقـممُّٕ/مٕ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-مٔ
 [.ُّٕٓرقـممْٖٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٕ
 [.َُِٔٓرقـممُّّ/مٗ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٖ
 [.َُْٖرقـممَُٗ/مٕ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٗ
 [.ُّٕٓرقـممْٖٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-َُ
 [.ُّٖرقـممّّٔ/مِ]:ًر  مذادادمم-ُُ
 [.ِِّرقـممَُِ]ات:أ  دمتن ري مركاةماتسنفمكاتنسًن دمصنمم-مُِ
 [.ُّٓرقـممُٖٓ/مِ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُّ
 [.ْٗرقـممُُْصنمم]سجاالتماتسمن متمدارقطن م-مُْ
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فمنمندمذفممنزةمذفمنص بمذفمتذدماجمذفماتزذ رماتزذ رمماتندن محذكمسسمًؽمذمإبراىيم بن حمزة*
ممُنًتمسن م ال  فمكنًئ: ف.

م.ْكذَّر ماذفممذًفمي مات أًتمّكاذفمس دمكزادنمصدكؽمي ماتمد ث,مِك ألماذفمن  ف,

مٕمنمصدكؽ,مكقًؿماتنسًئ نمالمذ سمذلمتـمحَّ:بمتنل.ٔكاذفمم رمٓكقًؿمحذكممً:ـ,

ممٖ كمصدكؽ,مكَّذتؾمقًؿمذإًرمن ركؼمكإ  ب.قًؿماتذًمثنمل

مكاتخالص محنلم أ .مٗسذأتم:ر ن:ل,,مذفمتذ دمذفمحذ متذ دمعبد العزيز بن محمد*م

مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

متَّكفمسذرال ـمذفممنزةمصدكؽ.اسنًد ممسف,م

ممَُ.سسنًد مصم حمنقًؿمإ  ب

م

م

م

م

                                           
 [.ُٖٔرقـممٖٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُ
م[ََُ/مُركا  ماذفمنمرزمم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مِ
م[.ُْٕٓرقـممَٔٓ/مٓ]اتطذأًتماتَّذرلممم-مّ
م[.ُِِٖٗرقـممِٕ/مٖ]ات أًتمالذفممذًفمم-مْ
م[.ِْٓرقـممّٗ/مِ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٓ
 [.ُٖٔرقـممٖٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٔ
م[.ٕٗرقـممُٔ]نإ خ ماتنسًئ مصنمم-مٕ
م[ُٖٔرقـممٖٔ/ممُ]:مر رم:أر بمات: ذ بمم -مٖ
 (ّٗاتمد ثمرقـم)م-ٗ
م[.َِْٖٗرقـممُُٕ/مَْ]مًإ  منسندمحمندمم-مَُ
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يًم ماٍتً:رىاض» ًلمقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)س(مكى مكىالى نىبى م ى مكىالى مىبى م ى مذفرىسلمًي م«مالى ؿه مر ي محىٍفم ىٍ :ىًرضى ليكى
منىاىماتخى ؿ. ؿى اتسٍّذًؽميى ىٍدخي

مُ

مم(ٔٙٔالحديث رقم )

,مم قًؿماإلنًـمتذداترزاؽمرمنلماجنمتىٍفمنىٍ نىرو
ماتمِ ذى نمحىخى مقىًؿى ًًتؾو ٍفمحىنىًسمٍذًفمنى ,متى ماٍتذينىًًن ٍّ ًذتو ن ًذ ُّمتىٍفم ًى

مًنسىم ماتم ًل,مًسف  نم ىًمرىسيكؿى ,ميىأيٍمفى م ىنيٍمفى محىٍفمالى مذىً ىٍ فى مىَماتنٍّسىًً مًم فى متى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى محىٍس ىٍدنىنىًمًي صى مً ن
نم ؟مقىًؿى ـً ٍسالى مًي ماإٍلً ميىنيٍسً ديليف  ًًلًم  ً  مًسٍس ىًدىم»اٍت ى مًإاىممّالى ,مكىالى ـً ٍسالى ٍأرىمًي ماإٍلً متى ,مكىالى ـً ٍسالى مًي ماإٍلً ًرى

ًي ممْ
نىبىم م ى ,مكىالى مىبى م ى ,مكىالى ـً ٍسالى اإٍلً

مًنن ًمٓ ميىمىٍ سى ًفماٍن:ى ىبى نى مٔ«.كى

 تخريج الحديث:

م:فردمذلمتذداترزاؽمنفمطر ؽمحنس.ممم

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

مسنًد مصم ح.س

م

م

                                           
 [.ُُِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
من نرمذفمراإدماألزدمم.لكنمم-مِ
مًسٍسػػػ ىًديماتنٍّسىػػم-مّ مًسٍسػػ ىًدىنمليػػكى ػػػ .مالى مىػػَماتنٍّ ًمى ػػػًًتديلىًمتى ماتنػػػرحةيميى:ىأيػػكـيمنى ى ىػػًمحيٍخػػػرلمًنػػٍفم ًىرىا: ػػًميى:يسى ًً مًيػػ ماتننىًمػػػًت,م:أػػكـي

م[.ّٔٔ/مِ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رم
كنى ً.م]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكام-مْ ري مىَمقيذيكرماتنىك:ىَنمحىٍمم ٍنمى متى كفماإلذؿى نمَّىًنيكام ىٍ ًأري متىٍأرى م[.ُِٕ/مّأل رمالى
ًمًي ماتسػذًؽمحىفمم-مٓ ات مبنمًذنىٍ نَمات مذ مكىًل مات:صك ت.مكىاٍت نبنمنصدرم نبماٍتفرسمًسذاما: خذ يم ن ذ .مكىاٍتنٍ نىَمي  نى

مىٍ ًلمك ز ر مكىحىفم  نبمًستىَميرسلميرسًمتر ًنميىًشذامإىًرؼماٍتاىً ى ماٍن:أؿمًستىٍ ًلمأًلىن ليمح مىٍ ػًل.م :ذاميرسلمر الم  مبمتى كدعميىسػذؽمتى
م[.ِِْ/مُ]اتفًئؽمي مغر بماتمد ثم

مم[.َٗٔٔرقـممَٔٓ/مّ]نصنؼمتذدماترزاؽماتصن ًن مم-مٔ
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مسيرىاق مقًؿماذفماأل  رمرم ًد ثي ًنٍنليممى مكىحىًذ م»نلماجنم)س(مكى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى مًترىسيكًؿماتم ًلمصى حىن ليمتىرىضى
ماتفىرىس ماتنىًس ر.«مذىٍَّرو مذلماتط ر ؽىم ننى ي ينًمًنفى حىًمماٍت:ىرىضى

مُ

مم(ٕٙٔالحديث رقم )

ماتصم م ف.كقص مسراق مي مم,تـمحت رمتمَماتمد ثمذمفظماذفماأل  رممم

, د  ىنىًمغيٍندىره ,ممى مذىإ ًرو مٍذفي ن دي د  ىنىًمنيمى قًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممى
د  ىنىًمإيٍ ذى ي,مِ ًؽى,مّمى مْتىٍفمحىًذ مًسٍسمى

ماتذىرىا ىم نمسىًنٍ تي قىًؿى
م ممٓ سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتن ًذ ُّمصى نم متىن ًمحىٍقذىؿى ٍنلي,مقىًؿى ماتم ليمتى ًد نىً م:ىًذ ىليمسيرىاقى يمرىً  ى مًستىَماتنى ـى

م ماٍدعي ن مقىًؿى ميىرىسيلي مًذًل ٍت ميىسىًخى م ـى سى مكى مىٍ ًل م َماجيمتى مصى ماتن ًذ ُّ مىٍ ًل متى ميىدىتىً , ٍ إيـو م ي مٍذًف منىًًتًؾ مًت مكىالىمٍذفي اتم لى
م َماجيمتىم ماتم ًلمصى مرىسيكؿي نميى ىًطشى ًمتىلي,مقىًؿى ,ميىدىتى رُّؾى ًمحى ي مقىدىمن ٍذتي نميى ىخى محىذيكمذىٍَّرو ,مقىًؿى مًذرىاعو ميىنىر  م ـى سى مىٍ ًلمكى
مرىً  تي .  َ: ممى ,ميى ى:ىٍ :يليميىإىًربى مًي ًلمَّيٍ ذى نمًنٍفمتىذىفو مىٍذتي مٔيىمى

 تخريج الحديث:

مٕحخر لمنسمـمنفمطر ؽمحذ ماسمًؽماتسذ   مذلمذنمك .مم

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

م

م

م

                                           
 [.ُُِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 لكنمنمندمذفم  فر.م-مِ
 لكنمإ ذ مذفماتم ًج.م-مّ
 لكنمحذكمسسمًؽماتسذ   ,متنركمذفمتذدماجم.م-مْ
  ؿنماتذرا مذفمتًزب.لكماتصمًذ مات مم-مٓ
 [.َّٖٗرقـممُٔ/مٓ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبمننًقبماألنصًر,مذًبمل رةماتنذ مصمَماجمتم لمكسمـمكحصمًذل,مم-مٔ
 [.ََِٗرقـممُِٗٓ/مّ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماألإرذ ,مذًبم كازمإربماتمذف,مم-مٕ
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م محىًذ مسىً  دو ًد ثي ًنٍنليممى مًي م»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)س(مكى م ـى سى مكى مىٍ ًل م َماتم ليمتى م م مصى مخى منىاى َّيٍنتي
ميىرىسًمًي مًترىاضماتأىكـ ؿم يأىٌربي .«مغىٍزكة,مًسذىامرى ي ـٍ مًمذىا لـمني ىًًر ًمتى ي حىٍمم ىًس ري

مُ

مم(ٖٙٔالحديث رقم )

مكقدمحكرد ماتس كط مي م ًن ل.م,لتـمحت رمتمَم:خر جمت

ن ـم قًؿماإلنًـماتس كط مرمنلماجنمتفمحذَمس  دمقًؿنم ًمح  ًماتنًسمسفمذ  َّـمحنرا متمَمذ ضمكا 
ماتأ ًن مم:َمسفماتر ؿمت سئؿمتفم مذًألنرمدكنَّـمكَّمَّـمراعمكَّمَّـمنسئكؿمتفمرت :لم ـك تـم خصكا

س ؿمتفمذ تمزك  ًملؿمحقًنتمي لمحنرماجمكم:َمحلؿمذ :لملؿمحقًـمي  ـمحنرماجمكم:َمحفماتنرحةمت:
ات ذدمكاألن مت سئؿمتفمسًئن منكال م كـماتأ ًن ملؿمحقًـمحنرماجمانَمَّنتمنامخم م محذَماتأًسـمرسكؿم

يَمغزكةميًس:نفرنًمي  ًميننًماتراَّبمكننًماتنًإ ميذ ننًمنمفمنس رمنفمم-صمَماجمتم لمكسمـمم-اجم
كلكم  كؿمتمَمن:نلميذصرماتنذ مصمَممحكمرذًت ًنمميَمتراضماتأكـم ن ًنممًنمات مَمسذامر ؿم أربميرس

ممِ. ممأ ًمذًتأكـم:رذتم ن نؾمحكمقًؿمر النمماجمتم لمكسمـميأًؿم ًمحذًمذردةمحتط ًميًرسًنم

م

م ًد ثي ًنٍنليماٍتمى م م»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)س(مكى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿى نىًزةمحًذ محىف  م ى متىًرىضى ـى
نًزتل.«مطىًًتبوم م ىٍ:ذى لمًنٍفمنى ـٍ تى لىًمنيٍ :ىًر ًنمًنٍفمذىٍ ًضماتط ر ؽمكى حىٍممحى:ًى

مّ

مم(ٗٙٔالحديث رقم )

ٍزنى ى, مٍذًفمحىًذ مرى ندمٍذًفمتىذدماٍت ىًز ًز د  ىنًمنيمى ,ممى ٍ دو نى مٍذًفممي كفى ملىًري ندمٍذفي د  ىنىًمنيمى مقًؿماإلنًـماذفمتدمنممى
,متًفماذٍم رى ج,متىفمتىطىً و مٍذًفمتىذدماتر ٍمنىًف,متًفماٍذًفم ي ـى ٍفمًسٍذرىاًل  متى منيكسىَماتسٍّ نىًًن ُّ مٍذفي د  ىنًماٍتفىٍ ؿي ًفممى

ًز تىم مرىًمـه,مكى ي مىٍ:ؾى نم كىصى ميىأىًؿى مً نًزىةمحىًذ مطىًًتبو متىًرىضى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى ,محىفماتن ذٌ مصى ذ ًسو ٍ رنام ىًممتى خى
ُـّ . مْتى

م

م

                                           
 [.ُُِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
م[.ُْْٕٗرقـممِ/مّٗ] ًناماألمًد ثمم-مِ
 [.ُُِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رممم-مّ
 [.ّٗرقـممِِْ/مُ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿممم-مْ
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 تخريج الحديث:

ممُحخر لم:نًـمنفمطر ؽمحمندمذفمحنسمكتم مذفماتمسفمتفمنمندمذفملًركف.ممم

مَّاللنًم)نمندمذفملًركفمكنمندمذفم م َ(تفمنمندمذفمتذدمات ز ز.مِكنفمطر ؽمنمندمذفم م َ,

كحخر لماذفمات كزممنفمطر ؽماٍذفمحىًذ مديٍجنى ,م
ات ز زمكاٍذفمحىًذ مديٍجنى (متفمَّاللنًم)نمندمذفمتذدممّ

ممْاتف ؿمذفمنكسَ.مكحخر لماتذ  أ منفمطر ؽماذفمتدم.

ٍكرمتفمحذ لمتفمتطً .مٔكاذفمتسًَّر,مٓكحخر لماتخط ب, ن دمذفماتنىٍنصي منفمطر ؽماتنىٍ ًدممنيمى

 دراسة رجال اإلسناد:

تإرةمك الثمنًئ ,ممذفممن دمحذكمذَّرماتذ ام  رؼمذًذفماتن درمنًتمسن ما ن: ممحمد بن ىارون*م
مٕ. كًَّفم أ

 ٛ*إبراىيم بن َعبد الرحمن الخوارزمي.

مٗكحمًد  لمتفمَّؿمنفمركلمت ستمذنس:أ ن .م,قًؿماذفمتدمنمت سمذن ركؼ

مُُكقًؿمحمندنمن  كؿ.مَُكقًؿماتدارقطن نم   ؼ.

مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

                                           
 [.ِّٓرقـممُِْ/مُ]يكائدم:نًـمم-مُ
 [.ِّٔرقـممُِْ/مُ]يكائدم:نًـمم-مِ
 [.َُُٓرقـممِِْ/مِ]ات مؿماتن:نًل  مي ماألمًد ثماتكال  مم-مّ
 [.ّْٗم/ِ]دالئؿماتنذكةمتمذ  أ مم-مْ
 [.ّْْٔرقـممِٗٓ/مُٓ]:ًر  مذادادمم-مٓ
 [.َِٓ/مٗٓ]:ًر  مدنإؽمالذفمتسًَّرمم-مٔ
 [.ممَُّٕرقـممٕٔٓ/مْ]:ًر  مذادادمم-مٕ
 [.ّٗرقـممِِْ/مُ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مٖ
 [.ّٗرقـممِِْ/مُ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مٗ
 [.ِّٔٔرقـممُٖٖ/مّ]سنفماتدارقطن مم-مَُ
 [.ِٔٔرقـممُُْري ماتر ًؿمألمندمركا  ماتنركذممكغ ر مصنم]ات مؿمكن م-مُُ
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 الحكم عمى الحديث:

مر.ننَّمِكاتذلذ ,مُسنًد م   ؼم دان,مكقًؿمحمند,س

م

م ًد ثي ًنٍنليماٍتمى مسىن ومنىر ة,م»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمكى لماتأيرآفمًي مَّيؿٍّ م ي ىًًر ي مَّىًفى ـي مىٍ ًلماتس الى متى مً ٍذًر ؿى ًسف 
:ى ف منىر  ـى لماٍت ىً ماٍتأيٍرآًف,مًنفماتني ىًرى ى نماتنيأًذم .«مكحىنلمتىًرى ى حىٍممَّىًفم يدىاًرسيلم ن اىمنىًمنىزىؿمًنفى

مّ

مم(٘ٙٔلحديث رقم )ا

منيكسىَ,ممم د  ىنىً ممى ماجن ماتذخًرممرمنل ماإلنًـ قًؿ
محىًذ متىكىانى ى,مْ تىٍف

,مٓ ًًنرو متى متىٍف مًيرىاس, د  ىنىً مى
تىٍفممٔ

كؽو, نىٍسري
مىٍ ًلمكىممٕ م َماجيمتى مصى ماتن ًذ ٍّ ,مقىًتىٍتنمًسن ًمَّين ًمحىٍزكىاجى ٍجًنًنً فى ماتني د  ىٍ:ًن متىًًئإى يمحيُـّ ممى ـٍ ًن  نً,متى مًتٍندى يم ى م ـى سى

ًم:ىٍخفىَمًنٍإ ى:ي ىًمًنٍفمنًم م:ىٍنًإ ,مالىمكىاتم ًلمنى ـي مىٍ  ىًماتس الى ٍإ ىً مرىسيكًؿماتم ًلم:ياىًدىٍرمًنن ًمكىاًمدىةه,ميى ىٍقذىمىٍتميىًًطنى يمتى
نم مقىًؿى ,ميىمىن ًمرىآلىًمرىم بى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ذنً»صى ًًتًل,م يـ م«مًذًٍذنىً: منىٍرمى محىٍكمتىٍفمًإنى محىٍ مىسى ىًمتىٍفم ىًن ًنًل  يـ 

م متى ىً ميىأيٍمتي , ؾي م:ىٍ مى مًل ى ميىًشذىا ًن ى ى, مات ً  مسىًر لىً ٍزنى ىً مرىحىلممي ميىمىن ً مإىًد دنا, مذيَّىً ن ميىذىَّىٍت مذىٍ ًفمسىًر لىً, مًنٍف حىنىً
م م ماتم ًلمصى ًؾمرىسيكؿي ماتم ًلمًنسىًًئًلنمخىص  مرىسيكؿي ـى مقىً ميىمىن ً , محىٍنًتم:ىٍذًَّ فى م يـ  مذىٍ ًننىً, مًنٍف مًذًتسٍّرٍّ م ـى سى مكى مىٍ ًل َماجيمتى

م َماجيم مىَمرىسيكًؿماتم ًلمصى متى مأًليٍيًإ ى مسى ىٍت:ي ىًنمتىن ًمسىًر ًؾ؟مقىًتىٍتنمنىًمَّيٍنتي م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى م ـىمصى سى مىٍ ًلمكى متى
محىٍخذىٍرً:ًن ,مقىًتىٍتنمحىم متىن ً ؽٍّ ماتمى مىٍ ًؾمًنفى مىٍ ًؾمًذنىًمًت متى متى متى ىًنمتىزىٍنتي ,مقيٍمتي يٍّ ى ,مًسر  ي,ميىمىن ًم:يكي ـٍ ميىنى ى ن ًماآلفى

ًن نم ًؿ,ميىًشن ليمحىٍخذىرى مسىًر ًن مًي ماألىٍنًرماألىك  ٍ:ًن ,مقىًتىٍتنمحىن ًمًم فى يَل َكاَن ُيَعاِرُضُو ِبالُقْرآِن ُكلَّ َأنَّ ِجْبرِ »يى ىٍخذىرى
نَُّو َقْد َعاَرَضِني ِبِو الَعاَم َمرََّتْينِ  مٖ«....,مَسَنٍة َمرًَّة، َواِ 

م

م

م
                                           

 [.ِٔٔرقـممُُْ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماتنركذممكغ ر مصنمم-مُ
 [.ُّٔرقـممْٓ/مُ]ن زافماالت:داؿمم-مِ
 [.ُِِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مّ
 نكسَمذفمسسنًت ؿماتننأرم.م-مْ
مَّرمماتكاسط ماتذزازمحذكمتكان .ك ًحمذفمتذدماجمات إم-مٓ
متًنرمذفمإرام ؿماتإ ذ محذكمتنرك.م-مٔ
 نسركؽمذفماأل دعمذفمنًتؾمات ندان ماتكادت .م-مٕ
 [.ِٖٓٔرقـممْٔ/مٖ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماالس:ئذاف,مذًبمنفمنً َمذ فم دمماتنًس,مم-مٖ
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 تخريج الحديث:

مَّاللنًمتفمتًئإ منريكتًن,منخ:صران.مِكنسركؽ,مُحخر لماتذخًرممنفمطر ؽمتركة,مم

مّنمك .كحخر لمنسمـمنفمطر ؽمحذ متكان مكزَّر ً متفميراسمذلمذ

 دراسة رجال اإلسناد:

مْنًتمسن م:سامكتإر فمكنًئ .م,ات ندان محذكم م َماتَّكي مفراس بن يحيى*

مَُكات  م ,ممٗكاتنسًئ ,مٖكي مركا  نمًي ًلمإىٍ  منفم  ؼ,مٕكحمند,ممٔكاذفمن  ف,مٓك ألماذفمس د,
ممُّ  لمذ س.كقًؿمحذكممً:ـنم أ منًمذمدمُِكذَّر ماذفمًمذ ًفمات أًت,مُُكاذفمتنًرماتنكصم ,

قىًؿم  أكبمذفمسف ًفنمي ممد  لمت ف,مكلكم أ . كى
مممُْ

ديكؽ, قىًؿماذفمم رنمصدكؽمرذنًمكلـ.مُٓكقًؿمت نًفمذفمحذ مإ ذ نمصى كى
مُٔ

مُٕ قًؿماتذًمثنم أ ,مكَّذتؾمقًؿمذإًرمن ركؼمكإ  ب.

                                           
[كم]َّ:ػػًبمّّْْرقػػـممَُ/مٔككيً:ػػل,مم]صػػم حماتذخػػًرم,مَّ:ػػًبماتناػػًزم,مذػػًبمنػػرضماتنذػػ مصػػمَماجمتم ػػلمكسػػمـم-مُ

 [.ممُّٕٓرقـممُِ/مٓي ًئؿمحصمًبماتنذ مصمَماجمتم لمكسمـ,مذًبمننًقبمقراذ مرسكؿماجمصمَماجمتم لمكسمـ,م
 [.ِّّٔرقـممَِّ/مْ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماألنذ ً ,مذًبمتالنًتماتنذكةمي ماإلسالـ,مم-مِ
 [.َِْٓرقـمَُٓٗ/مْي ًئؿميًطن ,مم]صم حمنسمـ,مَّ:ًبمي ًئؿماتصمًذ ,مذًبم-مّ
 [.ُّٖٓرقـممْْْ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مْ
 [.ِِّٓرقـممّّّ/مٔ]اتطذأًتماتَّذرلممم-مٓ
 [.ُْٓرقـممُٗ/مٕ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٔ
 [.ُّٗٓرقـممْٕ/مِ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماذنلمتذدماجمم-مٕ
 [.ُٓٓرقـممُّٖ/مُركا  ماذنلمتذدماجمم]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندم-مٖ
 [.ُِْٕرقـممُّٓ/مِّ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مٗ
 [.ُّْٔرقـممِّٖ]ات أًتمتم  م مصنمم-مَُ
 [.ُُّّرقـممُٕٖ]:ًر  محسنً مات أًتمصنمم-مُُ
 [.َُِٖٕرقـممِِّ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-ُِ
 [.ُْٓرقـممُٗ/مٕ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-ُّ
 [.ِٗ/مّ]اتن ري مكات:ًر  مم-ُْ
 [.ُُّّرقـممُٕٖ]:ًر  محسنً مات أًتمصنمم-ُٓ
 [.ُّٖٓرقـممْْْ]:أر بمات: ذ بمصنمم-ُٔ
م[ُّٖٓرقـممُْٓ/مّ]:مر رم:أر بمات: ذ بمم-مُٕ



088 
 

مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

م ًي ًل مكى م)لػ( ماجن مرمنل ماأل  ر ماذف ماتنى ىًرًم»قًؿ مًي  ماتَّىًذبًسف  متىًف م ضمتىنٍنديكم ن م نايم« اتنى ىًًر ضن
ًنًلم مًنٍ رىاضمَّىالى مًي  مذىًتؾى متىرىٍيت ن م يأىًؿي ماتأىكًؿ. مًنفى مات: ٍصًر ح مًخالؼي مكىليكى مات: ٍ ًر ض, مًنفى ًنٍ رىاض,

مميم مٍذًف مًتٍنرىاف ًد ًث ممى مًنٍف مكغ ري  متيذىٍ دو محىذيك محىخرى ل ماأٍلىًتًؼ, ٍذًؼ مذمى مكًنٍ رىضمَّالًنل, ًد ثه ممى مكىليكى صى ف
مُنريكعه.

مم(ٙٙٔالحديث رقم )

د  ىنىًمدىاكيمممم ,ممى ًًن ُّ نى مات: ٍر ي ـى مًسٍذرىاًل  مٍذفي ,محخذرنًمًسٍسنىًًت ؿي ديمقًؿماإلنًـماذفماألتراذ مرمنلماجنمحخذرنًمحينىٍ سه
رىارىةىمٍذًفمحىًذ ا دىةى,متىٍفمزي ,متىٍفمقى:ًى ٍذًرقىًًف,متىٍفمسىً  دو ماتزٍّ م َممٍذفي مصى ماتن ًذ   ,محىف  ٍ فو مٍذًفمميصى حىٍكيىَمتىٍفمًتٍنرىافى

نم مقىًؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى ٍنديكمى نم»اتم ليمتى منى مًي ماٍتنى ىًًر ضى ًسف 
مّ«.تىًفماٍتَّىًذبًممِ

 تخريج الحديث:
مممْحخر لماذفماتسن منفمطر ؽمق:ًدةمتفمنطرؼمتفمتنرافمذن مل,ممم

َّم ـمنفمطر ؽمسسنًت ؿممٖكاتَّذرل,مٕكاتذ  أ مي ماآلداب,مٔأ ًت ,كاتإ ًبماتمٓكحخر لمحذكماتإ  ,
مات:ر نًن مذلمذمفظل.

نفممُّكاتإ ب,مُِكاتذ  أ مي ماتَّذرل,مُُكاتخرائط ,مَُكاتذخًرممي ماألدب,مٗكحخر لماذفمحذ مإ ذ ,
مطر ؽمق:ًدةمتفمنطرؼماتإخ رمتفمتنرافمنكقكيًنمتم ل.

                                           
 [.ُِِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
ٍنديٍكمى م ىٍ ًن نمسى ى مكييٍسم .م]غر بماتمد ثمتمأًسـمذم-مِ م[.ِٕٖ/مْفمسالـمنى
 [.ّٔٗرقـممُّٓ/مِ]ن  ـماذفماألتراذ مم-مّ
مكاتم م مالذفماتسن مصنمم-مْ  [.ِْٖ]تنؿمات ـك
 [.َِّرقـممُِٕ]حن ًؿماتمد ثمألذ ماتإ  ماألصذ ًن مصنمم-مٓ
 [.َُُُرقـممُُٗ/مِ]نسندماتإ ًبماتأ ًت مم-مٔ
 [.ِٖٗرقـممَُِ]اآلدابمتمذ  أ مصنمم-مٕ
 [.َِْْٖكرقـممَِّْٖرقـممّّٔ/مَُ  أ م]اتسنفماتَّذرلمتمذم-مٖ
 [.َِٔٗٔرقـممِِٖ/مٓ]نصنؼماذفمحذ مإ ذ مم-مٗ
 [.ُٔٗرقـممِْٔ]األدبماتنفردمصنمم-مَُ
 [.ُٔٔرقـممّٖ]نسًكئماألخالؽمتمخرائط مصنمم-مُُ
 [.َِِْٖرقـممّّٔ/مَُ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-مُِ
 [.ْْٖٓرقـممْْٔ/مٔ]إ بماإل نًفمم-مُّ
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 دراسة رجال اإلسناد:

مَّنًمكردمي مركا  ماتأ ًت .تـمحت رمتم*ُأَنْيٌس: كماٍتنيٍس:ىٍنًم ُّ مَم:ر ن متلمكلكنمحىذيكمتىٍنرو
مُ

مِنًتمذ دمات نًن فمكنًئ .م,اترقًإ ماتذصرممن:ركؾمكَّذذلماألزدممداود بن الزبرقان*م

 مّنًتمسن مستمك ال  فمكنًئ: ف.م,ذفمذسًـماتذادادممحذكمسذرال ـمات:ر نًن مإسماعيل بن إبراىيم*م

مٓكقًؿماتذلذ نمصدكؽ,مًْفمي مات أًت.ذَّر ماذفممذ

مٔقًؿماذفمس دنمكًَّفمصًمبمسن مكي ؿمكخ ر.

دى,مٖك م َمذفمن  ف,مٕكقًؿمحمند, حىذيكمدىاكي
مت سمذلمذ س.ممُِكاذفمم ر,مُُكاذفمإًل ف,مَُكاتن سىًئ ,مٗ

قىًؿمتذدماترمنفمذفمحىذ ممً:ـنمكرح تمسذرال ـم كنًم ً م سمـمتمَمحذ ميَّ:بمتنلمحمًد ث. كى
ممُّ

ممُٓكقًؿماألزدممكاتسً  نمي لم  ؼ.ممُْكقًؿمحذكممً:ـنمإ  .

مت مس شم مدثمقمتم ًمت سمـمتمَمحذ ميىأىًؿى ً ىم ىٍكنن كقًؿمتذدماجمذفمحمندمذفممنذؿنمكىرىحىٍ تمحىذىًمًسٍذرىاًل ـم ى
رىةىم مإى ى ذى رم ًسف  ٍفكىافمتىفمتىطً مٍذفماتس ًًئبمتىفمسىً  دمٍذفم ي ـيماأل  ـ م مدثمتىفمإي ىٍ بمذفمصى مطى ىً ماتز قُّكـً

م
                                           

 [.َُُُرقـممُُٗ/مِتأ ًت م]نسندماتإ ًبمام-مُ
 [.ُٖٕٓرقـممُٖٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مِ
 [.ُِْرقـممَُٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مّ
 [.َُِّْرقـممَُُ/مٖ]ات أًتمالذفممذًفمم-مْ
 [.ّْٔرقـممِِْ/مُ]اتًَّإؼمم-ٓ
 [.ّٕٖٓرقـممِٓٓ/مٕ]اتطذأًتماتَّذرلمم-ٔ
 [.َِّٓرقـممِْْ/مٕ]:ًر  مذادادمم-مٕ
 [.ّٖٗٔرقـممَّٔ/مِاتر ًؿمألمندمركا  ماذنلمتذدماجمم]ات مؿمكن ري م-مٖ
 [.َِّٓرقـممِْْ/مٕ]:ًر  مذادادمم-مٗ
 [.َِّٓرقـممِْْ/مٕ]:ًر  مذادادمم-مَُ
 [.ِّرقـممِٗ]:ًر  محسنً مات أًتمصنمم-مُُ
 [.ُِْرقـممَُٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُِ
 [.ِٔٓرقـممُٕٓ/مِ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُّ
 [.ِٔٓرقـممُٕٓ/مِرحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـم]ات م-مُْ
 [.َٖٓرقـممِّٕ/مُ]: ذ بمات: ذ بمم-مُٓ
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ًًد ث. َّ:بمنى ىلمحىمى نماأل  ـمحىذيكم  ؿميىَّى:ذليمكى قىًؿى
مُ

مات منً .محَّ رقًؿماتذًمثنمت سمذلمذ سمَّنًمقًؿم

مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

مِتندماذفماتسن مذسندممسف.مإًلدسنًد م   ؼم دان,مداكدمذفماتزذرقًفمن:ركؾ,مكتممد ثمس

م  د.قً مسنل ماتسن ن ماذف مسند متف مكقًؿ ماتمد ث, ملذا مات راق  ممسف مكقد ماتسخًكمن مقًؿممّؿ كَّذتؾ
ممْات  مكن .

محفمركا م ماتذ  أ مذ د مكقًؿ مذسندمصم ح, منكقكيًن مكاتذخًرممي ماألدب, ماذفمحذ مإ ذ , َّذتؾمحخر ل
ٍكقيكينً. منى ًم حي ماتص  نريكتًنمكنكقكيًننملىذىامليكى

ممممٔكَّذتؾمقًؿماألتذًن .مٓ

م ًد ثي ًنٍنليماٍتمى متىر ٍ نىًمتىليم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)لػ(مكى مذًتأىٍذًؼمتىر ٍ نىًمم-نىفمتىر ضى حىٍممنىٍفمتىر ضى
م ىذميغيماتمد م دىٍدنً م-تىليمذ: ًد بمالى مٕ«.كنىفمصر حمذًتأٍذؼممى

مم(ٚٙٔالحديث رقم )

كٍّ نىًمتىٍفمممم ٍفمحىًذ ًل,مقًؿماإلنًـماتذ  أ مرمنلماجنمكىري مٍذًفم ىًز دىمٍذًفماٍتذىرىاً ,متى ,متىٍفمًتٍنرىافى ًًزـو مًذٍإًرمٍذًفممى

دًٍّ , نىٍفمغىر ممٖتىٍفم ى ٍقنىً ي,مكى رى رىؽىممى نىٍفممى متىرىٍ نىًمتىلي,مكى نم منىٍفمتىرىضى مقىًؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ماتن ًذ   ؽىمحىف 
ًمحىنٍم مًي نى ٍقنىً ي .مكىليكى ,مغىر  كرو مٍذًفمنىٍنصي كفى ملىًري مٍذفي ن دي ًت ًد,م نًمنيمى ًزىةن,محنذ محىذيكماٍتكى ًًيظيمًس ى ٍذًدماًجماٍتمى ذى ىًن ًلمحىذيكمتى

,ميىذىَّىرى ي. ,م نًمًذٍإره ماٍتنيأىد ًن ٍّ ن ًدمٍذًفمحىًذ مذىٍَّرو ,متىٍفمنيمى مسىً  دو مٍذفي  نًمتيٍ نىًفي
مٗ

م
                                           

 [.ّٖٗٔرقـممَّٔ/مِ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماذنلمتذدماجمم-ُ
مكاتم م مالذفماتسن مصنمم-ِ  [.ِْٖ]تنؿمات ـك
 [.ِِٕرقـممُٓٗ]اتنأًصدماتمسن مصنمم-مّ
 [.ُِٕرقـممِٓٔ/مُ]َّإؼماتخفً مم-مْ
 [.َِِْٖرقـممّّٔ/مَُ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-مٓ
 [.ِٔٔرقـممُّٗ]صم حماألدبماتنفردمصنمم-مٔ
 [.ُِِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٕ
 لكماتصمًذ مات م ؿنماتذرا مذفمتًزب.م-مٖ
 [.ُّٗٗٓرقـممٕٗ/مٖ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-مٗ



094 
 

 تخريج الحديث:

 دراسة رجال اإلسناد:

,مقًؿماتذ  أ من  كؿ. ًًزـو مُ*ًذٍإًرمٍذًفممى

مقًؿماتذًمثنمن  كؿ.

م*تنرافمذفم ز دمذفماتذرا 

مقًؿماتذًمثنمتـمحت رمتمَم:ر ن متل.

مٍذًفمنىٍنصيكروم كفى ملىًري ن ديمٍذفي م*نيمى

مقًؿماتذًمثنمتـمحت رمتمَم:ر ن متل.م

م ممَأُبو اْلَوِليدِ * ماتأرإ  ملًركف مذف محمند مذف منمند مذف ممسًف م:ساملكن م:كيَمسنل ماتفأ ل ماتكت د حذك
ممِمكحرذ  فمك ال نًئ .

ممّقًؿماذفماتذ انمسنًـمحلؿماتمد ثمذخراسًفمي متصر .م

متىم مًسٍسنىًدي يمني:ىأىًًرذنً َّىًفى مكى ـي, ًًَّ ماٍتمى مىٍ ًل محىٍ نىَمتى , منيٍسًمـو ًب مىَمًَّ:ًى متى ن ؼى ًـه,مصى مًسنى مً أى ه, مًي مقًؿماتخم م ن ًَّن لي
ًًتـه.منىٍفًسًلمً أى هم تى

ممْ

رىاسىًفمات ًذد. مخي ًًيظيماتنيٍفً: مإىٍ  ي ـيماألىٍكمديماتمى ً كقًؿماتذلذ نماإًلنى
ممٓ

مقًؿماتذًمثنم أ .

مٔذفمتًزبماألنصًرمماتَّكي .ميزيد بن البراء*

مٕقًؿمات  م نم أ .

                                           
 [.ُِِٗرقـممْْٗ/مْ]:نأ حمات:مأ ؽمالذفمتذدمات ًدممم-مُ
م[.ممَُٕٗرقـممٕٖ]:ًر  من سًذكرمصنمم-مِ
 [.ممَُٕٗرقـممٕٖ]:ًر  من سًذكرمصنمم-مّ
 [.ِْٖ/مّ]اإلرإًدمي من ري متمنً ماتمد ثمتمخم م مم-مْ
 [.ُِّْرقـممٕٕ/مُِ]س رمحتالـماتنذال مم-مٓ
 [.ٕٓٗٔرقـممََٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٔ
 [.ََِٓرقـممَّٔ/مِ]ات أًتمتم  م مم-مٕ
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محىًن رانم مًمذ ًفمي مات أًتمكقًؿنمَّىًفى مَّخ رماأٍلينىرىا مذَّر ماذفي َّىًفى تمَمتنًفمكى
مُ

مّكقًؿماذفمم رنمصدكؽ.مًِؿماتذلذ نمك ؽ,كق

مقًؿماتذًمثنمصدكؽمَّنًمقًؿماذفمم ر.

مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

,مكتنرافمذفم ز دمكنمندمذفملًركفمتـمحت رمت نًمتمَم:ر ن اسنًد م   ؼمت  ًت م م.ذإرمذفممًـز

ممْقًؿماتذ  أ نمكي ملذاماإلسنًدمنفم:  ؿممًتل,مَّذإرمكغ ر .

,مسننًمقًتلمز ًدمي مخطذ:ل. م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى ممٓقًؿماذفمات كزمنمكلذامالم  ذتمتفمرسكؿماجمصى

مٕكاألتذًن .مٔك  فلمَّذتؾنمذدرماتد فمات  ن ,

م

ًي لًم ٍ لًم»منقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)س(مكى ماتمٍٍّم ىً ن«مًنٍفمسى ًدًةماتنرً مًخف  يمتىًًر ى ًم ىٍنذيتممات ىًًرضمًنفى نى
ميكؽىماتذ قىف. ًَ مىَمتيٍرضماتمٍم مٖتى

مم(ٛٙٔالحديث رقم )

د  ىنًمممم ممى , محىٍت ىفو مٍذًف مقيدىانى ى مٍذفي ند منيمى د  ىنً ممى , مًسنىًفو مٍذفي متينىر د  ىنىً ممى ماجن ماذفمتدممرمنل ماإلنًـ قًؿ
ًفماٍتنياًم متى ماٍتاىًرًؽمتىٍفمسيَّىٍ ًفمٍذًفمحىًذ مًسرىاجو مٍذفي م َم يكسيؼي مقىًؿمرىسيكؿماًجمصى ,متًفماٍذًفمتىذ ًسو ٍ دو  رىًةمٍذًفمسيكى
مًنٍفمسى ىًدىًةماتنر مخف متًر  ل.  نم ًسف  سم ـى مى ًلمكى اتم ليمتى
مٗم

                                           
 [.َْٗٔرقـممّْٓ/مٓ]ات أًتمالذفممذًفمم-مُ
 [.ِٖٓٔرقـممَّٖ/مِ]اتًَّإؼمم-مِ
 [.ٕٓٗٔرقـممََٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مّ
 [.ِِِٗرقـممْْٗ/مْ]:نأ حمات:مأ ؽمالذفمتذدمات ًدممم-مْ
 [.ُِِٗرقـممْْٗ/مْ]:نأ حمات:مأ ؽمالذفمتذدمات ًدممم-مٓ
م[.ٖٗ/مُّ]اتذنً  مإرحمات دا  مم-مٔ
م[.ِِّّرقـممِْٗ/مٕ ماتام ؿمي م:خر جمحمًد ثمننًرماتسذ ؿم]سركام-مٕ
 [.ُِِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٖ
 [.َِّٕرقـممَٔٓ/مٖ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مٗ
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 تخريج الحديث:

ماتَّالذًذممنفممّكاتخط ب,مِكاتطذران ,مُحخر لماذفممذًف,ممم مكحخر ل نفمطر ؽم كسؼمذفماتارؽ,
ممَّْاللنًم) كسؼمكتذدماترمنف(تفمسَّ فمذلمذنمك .طر ؽمتذدماترمنفمذفمق سم

مدراسة رجال اإلسناد:

ذفمحمندمذفمس  دمذفمسنًفمحذكمذَّرماتطًئ ماتننذ  منًتمي مسن ما ن: فمكتإر فممعمر بن سعيد*م
مٓك ال نًئ .

,ماتأيٍدكىةيمات ىًًذدي, دٍّثي ماتنيمى ـي قًؿماتذلذ نماإًلنىً
ممٕككصفلماتسن ًن ,مذًتمًيظ,مٔ

مٖؼماتننصكرمنمصدكؽمتًذدميأ ل.كقًؿمنً 

مقًؿماتذًمثنمصدكؽ,متـمح دمي لم رمًن,مكقدمركلمتنلمَّذًرماألئن مًَّذفمتدممكغ ر .م

ممٗذفمتنًزةمقً  ماأللكاز.ميوسف ْبن الغرق*

ممَُذَّر ماذفممذًفمي مات أًت,

مُِكقًؿمحذكممً:ـنمت سمذأكم.مُُكقًؿماذفمتدمنمكنًم رك لم م:نؿ,

ممُّكتـماَّ:بمتنلمإ ئً,مكقًؿمامندمذفممنذؿنمرح :ل

                                           
م[.ْْٕرقـممَّٔ/مُ]اتن ركم فمالذفممذًفمم-مُ
م[.َُِِٗرقـممُُِ/مُِ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-مِ
 [.ّْٕٕرقـممّْٔ/مُٔ]:ًر  مذادادمم-مّ
 [.ْٗ]ذمرماتفكائدماتنسنَمذن ًن ماألخذًرمتمَّالذًذممصنمم-مْ
 [.ُِْٓرقـممٗٓ/مْٓ]:ًر  مدنإؽمالذفمتسًَّرمم-مٓ
 [.َِْٕرقـممُٕٗ/مُُ]س رمحتالـماتنذال مم-مٔ
 [.ُْْ/مُِ]األنسًبمتمسن ًن مم-مٕ
 [.ْْٖ]سرإًدماتأًص مكاتدان مستَم:را ـمإ كخماتطذران مصنمم-مٖ
م[.َِّٕرقـممَٖٓ/مٖتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿم]ام-مٗ
م[.ُِْٖٔرقـممِٕٗ/مٗ]ات أًتمالذفممذًفمم-مَُ
م[.َِّٕرقـممَٖٓ/مٖ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مُُ
م[.ٓٓٗرقـممِِٕ/مٗ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُِ
م[.ٓٓٗرقـممِِٕ/مٗ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُّ
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ًد ث. كؾماتمى ٍ:ري ماتدارقطن نمنى كقىًؿى
مُ

كقًؿماتخط بماتذادادمنمنينَّرماتمد ث.
محىذيكماتف:حماأٍلٍزًدٌمنمَّذاب.مِ مّكقىًؿى

ممْكقًؿمنمنكدمذفمغ الفنم ربمحمندمك م َمذفمن  فمكحذكمخ  ن متم ممد  لمكحسأطك .

مقًؿماتذًمثنمن:ركؾمَّنًمقًؿماتدارقطن .

ًد ث,م٘ن َأِبي سراج.سكين بْ * كؾماتمى ٍ:ري منى ماتدارقطن ن قىًؿى
من  كؿمنينَّرممٔ كقًؿماتخط بماتذادادمن

ممٗكَّذتؾمقًؿمحذكمتم ماتن سًذكرم,مٖكقًؿماتذخًرممننَّرماتمد ث.مٕاتمد ث,

مُُكَّذتؾمقًؿماذفماتأ سران .مَُكقًؿماذفممذًفنم ىٍرًكمماتنك كتًتمتىفماأٍلىٍ ذىًتمكاتنمزقًتمتىفمات ٍّأىًت,

مًؿماتذًمثنمن:ركؾمَّنًمقًؿماتدارقطن .ق

 * المغيرة بن سويد.

مممُّكَّذتؾمقًؿمحذكمتم ماتن سًذكرم.مُِقًؿماتخط بماتذادادمنمن  كؿ,

مقًؿماتذًمثنماتنا رةمن  كؿ.

مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

                                           
م[.ُْْرقـممُِٕاتن ركم فمالذفممذًفمصنم]: م أًتماتدارقطن متمَمم-مُ
م[.َٕٔٓرقـممّْٔ/مُٔ]:ًر  مذادادمم-مِ
م[.َٕٔٓرقـممّْٔ/مُٔ]:ًر  مذادادمم-مّ
م[.ُُٓٔرقـممِّٕ/مٔ]تسًفماتن زافمم-ْ
م[.ْْٕرقـممَّٔ/مُ]اتن ركم فمالذفممذًفمم-مٓ
م[.ُْْرقـممُِٕ]: م أًتماتدارقطن متمَماتن ركم فمالذفممذًفمصنمم-مٔ
م[.َٕٔٓرقـممّْٔ/مًُٔر  مذادادم]:م-مٕ
م[.ُِْرقـممٔٓ/مّ]تسًفماتن زافمم-مٖ
م[.ّٖٔٓرقـممُِِ/مّ]ات  فً مكاتن:ركَّكفمالذفمات كزممم-مٗ
م[.ْْٕرقـممَّٔ/مُ]اتن ركم فمالذفممذًفمم-مَُ
م[.ُٖٕرقـممُٖٗ]ن ري مات:ذَّرةمصنمم-مُُ
م[.َٕٔٓرقـممّْٔ/مُٔ]:ًر  مذادادمم-مُِ
م[.ُِٕٖرقـممُّٔ/مْ]ن زافماالت:داؿمم-مُّ
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 الحكم عمى الحديث:

ممد ثمنك كع.

, منك كعهمذًطؿه مِقًؿمحصمًبماتمد ثنمالمحصؿمتل.كقًؿماذفمق: ذ نممُقًؿمحذكممً:ـنملىذىاممد ثه

قًؿماتننًكمنمسسنًدمكا مذؿمق ؿنمنىٍك يكع.
مٓكَّذتؾمقًؿماألتذًن .مْكقًؿماتس كط نمنك كع,مّ

مٔكقًؿماتخط بماتذادادمنمالم صحملذاماتمد ث,

مٕقًؿمات   ن نمركا ماتطذران ,مكي لم كسؼمذفماتارؽمقًؿماألزدمنمَّذاب.

م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن
ًي لًم)لػ(مم نمإنٍّ متىكىاًر ى ً»منكى مسيمى ـمت:ٍنظيرماٍنرىحةن,ميىأىًؿى ـ  مات ً: مًي متيٍرضم«محىن ليمذى ثمح ات ىكىاًرضناألٍسنًفي

مًت:ىذيكرمًذًلمنىٍَّ ى:ى ً. ًمذىٍ فمات  نً ًمكاألٍ راس,مكامديلًمتىًًرض,محنرىلىًمًذذىًتؾى منى ,مكىًل ى اتفىـً
مٖ

مم(ٜٙٔالحديث رقم )

,قًؿماإلنًممم ًذتو د  ىنىًمتينىًرىةي,متىٍفم ًى ,ممى منىٍنصيكرو مٍذفي ًؽي د  ىنىًمًسٍسمى ـمحمندمرمنلماجنممى
,مٗ ٍفمحىنىسو ممَُتى حىف 

مكىم متىكىاًر ى ىً, م إينٍّ  ن ميىأىًؿى ًًر ى و, م ى مًستىَ م:ىٍنظيري مىٍ ـو مسي محيـ  محىٍرسىؿى م ـى سى مكى مىٍ ًل متى ماجي م َ مصى مًستىَماتن ًذ   اٍنظيًرم
  ٔٔ.قيكذىٍ  ىً تيرٍم

 تخريج الحديث:

                                           
م[.ِِٖٔرقـممِٕ/مٔ]تمؿماتمد ثمالذفمحذ ممً:ـمم-ُ
م[.ُِٗ]: ك ؿمنخ:مؼماتمد ثمصنمم-ِ
م[.ِّٖ/مِ]ات: س رمذإرحمات ًناماتصا رمم-مّ
م[.ِّٓٔرقـممّْْ/مِ]َّإؼماتخفً مم-مْ
م[.ُّٗرقـممّْٔ/مُ]سمسم ماألمًد ثمات   ف مكاتنك كت مكح رلًماتس ئمي ماألن مم-مٓ
م[.َٕٔٓرقـممّْٔ/مُٔادادم]:ًر  مذم-مٔ
م[.ُّٖٖرقـممُْٔ/مٓ]ن ناماتزكائدمكننذاماتفكائدمم-مٕ
 [.ُِِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٖ
 [.َُٖرقـممُِّ ًذتمذفمحسمـماتذنًن منًتمسن مذ امكتإر فمكنًئ .م]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٗ
محنسمذفمنًتؾماتصمًذ ماتنإ كر.م-مَُ
 [.ُِّْْرقـممَُٓ/مُِ]نسندمحمندمم-مُُ
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مُحخر لمتذدمذفممن دمنفمطر ؽمسسمًؽمذفمننصكرمذلمذمفظل.ممم

منفمطر ؽمنكسَمذفمسسنًت ؿ,متفممنًد,متفم ًذت,مذلمذنمك .مّكاتذ  أ ,مِكحخر لماتمًَّـ,

مْكحخر لمحذكمداكدمي ماتنراس ؿمتفمنكسَمذفمسسنًت ؿ,متفممنًد,متفم ًذتمنرسالن.

 اد:دراسة رجال اإلسنم

 ٓحذكمسمن ماتذصرم.معمارة بن زاذان الصيدالني*م

من  ف,م ماذف مذىٍ س,مٔك أل مًذًل ً منى مكزادن كحمند,
مات  م ,مٕ مي ممٗكاتفسكم,مٖكك أل ممذًف ماذف كذَّر 

مممُُكقًؿماذفمن  فمي مركا  محخرلنمصًتح.مَُات أًت,
مًذًلمننفم َّ:بممد  لمُِكقًؿمحذكمزرت نمالمذ سمذل, كقًؿماتذخًرمنمرذنًممُّ,كقًؿماذفمتدمنمالمذىٍ سى

ممد  ل, مًي  مننًَّ ر,مُْ  طرب محمًد ث محنس متف م ركم منرةنن محمند مت سممُٓكقًؿ مداكدن محذك كقًؿ
ممُٖك  فلماذفمإًل ف,مُٕكقًؿمحذكممً:ـنم َّ:بممد  لمكالم م:جمذل,مت سمذًتن: ف,مُٔذذاؾ,

م

                                           
 [.ُّٖٖرقـممَْٖ]اتنن:خبمنفمنسندمتذدمذفممن دمصنمم-ُ
 [.ِٗٗٔرقـممَُٖ/مِ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-مِ
 [.َُُّٓرقـممُّٗ/مٕ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-مّ
 [.ُٖٔ]اتنراس ؿمألذ مداكدمصنمم-مْ
م[.ْْٕٖرقـممَْٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٓ

م[.ّْٖٕرقـممُِِ/مْ ماتدكرمركا م-]:ًر  ماذفمن  فمٔ - 
م[.َُٓرقـممَِّ/مُ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماذنلمتذدماجمم-مٕ
م[.ُُِّرقـممّّٓ]ات أًتمتم  م مصنمم-مٖ
م[.ُُٗ/مِ]اتن ري مكات:ًر  مم-مٗ
م[.ِٖٗٗرقـممِّٔ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-مَُ
م[.ُْْٖرقـممِْٓ/مُِ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مُُ
م[.َُٓرقـممُْٗ/مّ]ات  فً مألذ مزرت ماترازممي مح كذ:لمتمَمحسئم ماتذرذت مم-ممُِ
م[.ُِٕٓرقـممُِٓ/مٔ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-ممُّ
م[.ُِّٖرقـممَٓٓ/مٔ]ات:ًر  ماتَّذ رممم-ممُْ
م[.َُِٔرقـممّٔٔ/مٔ]ات رحمكات: د ؿمم-ممُٓ
م[.ِّٔرقـممِْٗ]سجاالتمحذ متذ دماآل رممحذًمداكدماتس س:ًن مصنمم-ممُٔ
م[.َُِٔرقـممّٔٔ/مٔ]مات رحمكات: د ؿمم-مُٕ
م[.ْٗٓرقـممُْْ]:ًر  محسنً مات  فً مكاتَّذاذ فمصنمم-مُٖ
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ت سمذإ  ,مكالمكاتسً  مكقًؿنمي لم  ؼممِكاذفمتنًرماتنكصم ,مُكاتدارقطن مكقًؿنمالم  :ذرمذل,
مّ يأىكلمي ماتمد ث,مكقًؿماذفمم رنمصدكؽمَّ  رماتخط .

 صدكؽ.قال الباحث: 
مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

م.اَّكفمتنًرةمصدكقًنممسنًد ممسف,س

مٕكقًؿمات   ن نمركا محمندمكر ًتلم أًت.مٙكإ  ب,مٓكمسنلماذفماتأطًف,مْكصمملماذفماتنمأف,

منلماجنمقًؿماذفماأل  رمرم

نم ًدو متى ًد ًثمقىٍكـً ًي ممى منيٍنًطرينً»كى ًً .«مقًتيكانملىذىامتًًرضه مٖات ىًًرضنماتس مًبمات ًذمم ىٍ :ىًرضمًي محييؽماتس نى

مم(ٓٚٔالحديث رقم )

,ممم مكىٍلبو ماٍذفي د  ىنىً مًت سىَ,ممى مٍذفي محىٍمنىدي د  ىنىً قًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممى
نىًمتىنٍممٗ ك,حىٍخذىرى محىذىًممَُره حىف 

م ممُُاتن ٍ ًر, سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ٍكًجماتن ًذ ٍّ ٍن ىً,مزى ماتم ليمتى ,متىٍفمتىًًئإى ىمرىً  ى مٍذًفم ىسىًرو مىٍ نىًفى د  ىليمتىٍفمسي ـىممى
محىرىلمًننٍم  َ: ًًمَّنًممى م ـىم ى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿى ـي.قىًتىٍتنمنىًمرىحىٍ تي م ى:ىذىس  مليمتى ىكىاً:ًل,مًسن نىًمَّىًفى

مًسذىامرىحىكٍم ماتن ًسى ماتم ًلمًسف  مًي مكىٍ ً ًل,مقىًتىٍتنم ىًمرىسيكؿى ًمتيًرؼى ٍ ننًمحىٍكمًر من مًسذىامرىحىلمغى َّىًفى كامقىًتىٍتنمكى ميىًرمي ـى اماتاىٍ 
مًسذىامرىحىٍ :ىليمتيم ,مكىحىرىاؾى مًي ًلماتنىطىري محىٍفم ىَّيكفى ً ى ًم يٍجًننٍّ محىٍفمرى ى ًًئإى يمنى نم م ىًمتى ماتَّىرىاًل ى ي,ميىأىًؿى مًي مكىٍ ً ؾى ًرؼى

نىً . منيٍنًطري ,ميىأىًتيكانملىذىامتىًًرضه قىٍدمرىحىلمقىٍكـهمات ىذىابى مقىٍكـهمًذًترٍّ ًح,مكى ؟متيذٍّبى مًي ًلمتىذىابه  ىَّيكفى
مُِ

                                           
م[.ّٕٓرقـممّٓ]سجاالتماتذرقًن متمدارقطن مصنمم-مُ
م[.ٕٔٔرقـممُْٕ/مٕ]: ذ بمات: ذ بمم-مِ
م[.ْْٕٖرقـممَْٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مّ
 [.َٕٓ/مٕ]اتذدرماتنن رمم-مْ
 [.َٗٓ/مٕدرماتنن رم]اتذم-مٓ
 [.ُِّْْرقـممَُٓ/مُِ]مًإ  منسندمحمندمم-مٔ
 [.ْْٕٓرقـممِٕٔ/مْ]ن ناماتزكائدمكننذاماتفكائدمم-مٕ
 [.ُِّ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٖ
 تذدماجمذفمكلبمذفمنسمـ.م-مٗ
 تنركمذفماتمًرثمذفم  أكب.م-مَُ
 سًتـمذفمحذ محن  محذكماتن ر.م-مُُ
{,م]صم حماتم-مُِ ًمنيٍس:ىٍأًذؿى  [.ِْٖٗرقـممُّّ/مٔذخًرم,مَّ:ًبمات:فس ر,مذىًبمقىٍكتلنم}يىمىن ًمرىحىٍك يمتىًًر ن
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متخريج الحديث:

مُذمفظل.محخر لمنسمـمتفملًركفمذفمن ركؼمتفماذفمكلبمذل

منفمطر ؽماذفم ر جمتفمتطً متفمتًئإ منريكتًنمذنمك .مّكنسمـ,مِكحخر لماتذخًرم,

 دراسة رجال اإلسناد:

مْنًتمسن م الثمكحرذ  فمكنًئ: ف.م,اتنصرمم  رؼمذًذفمات:س:رممأحمد بن عيسى بن حسان*م

من:أنًنم َّىًفى مٓ.كذَّر ماذفمًمذًفمي مات أًتمكقًؿنمى

نىًمتمنتمًي ًلمكىلنً.كقًؿماتذلذ نمً أى مم   م ًًفمكى اٍم:جمًذًلماتإ ٍ خى
مٔ

مٕكقًؿمح  ًننم أ م ذت,مًَّفم م َمذفمن  فم َّذذل,مكمًإً ,مذؿملكمصًدؽمن:أف.

مٗكقًؿماتنسًئ نمت سمذلمذ س,مٖكقًؿماذفمم رنمصدكؽ.

كقًؿمس  دماتذرذت نم إ دتمحذًمزرت مذَّرمتند مصم حمنسمـميأًؿنم ركممتفمحمندمذفمت سَمي م
ممَُح.منًمرح تمحلؿمنصرم إَّكفمي محنلمكحإًرمستَمتسًنلمَّ نلم أكؿماتَّذب اتصم 

مُُقًؿماذفمحذ ممً:ـنمَّ:بمتنلمحذ مكحذكمزرت مكسن : نًم أكالفمذتؾمكركلمتنلمحذكمزرت .

                                           
 [.ٖٔٔرقـممُٔٔ/مِ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبمصالةماالس:سأً ,مذًبمات: كذمتندمرج  ماتر حمكاتا ـ,مم-مُ
مات ًذممحىم{]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبمذد ماتخمؽ,مذًبمنًم ً مًي مقكتلنمم-مِ ً:لًمكىليكى م ىدىٍممرىٍمنى منيإيرنامذىٍ فى ماترٍّ ىًحى  }ٍرسىؿى
 [.َِّٔرقـممَُٗ/مْ
 [.ٖٗٗرقـممُٔٔ/مِ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبمصالةماالس:سأً ,مذًبمات: كذمتندمرج  ماتر حمكاتا ـ,مم-مّ
م[.ٖٔرقـممّٖ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مْ
م[.ََُِٔرقـممُٓ/مٖ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٓ
م[.َّّٓمـمي  ـمذنًمالم ك بمردلـمصنم]اتركاةمات أًتماتن:م-مٔ
م[.ُٗرقـممٖٔ]نفم:َّمـمي لمكلكمنك ؽمصنمم-مٕ
م[.ٖٔرقـممّٖ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٖ
م[.ُٗرقـممُٖ]نإ خ ماتنسًئ م=م:سن  ماتإ كخمصنمم-مٗ
م[.ّرقـممَُٔ/مُحذكمزرت ماترازممك  كد مم-]ات  فً مألذ مزرت ماترازممي مح كذ:لمتمَمحسئم ماتذرذت مم-مَُ
م[.َُٗرقـممْٔ/مِ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُُ
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مكاإ:رلمَّ:بماذفمكلبمكَّ:ًبم ميأًؿمق ؿمت مذنصرمحنلمقدن ً قًؿماذفمحذ ممً:ـنمكس تتمحذ متنل
ادادميس تتملؿم مدثمتفماتنف ؿ؟مقًتكامن ـ,مي نَّرتمذتؾمكذتؾمحفماتنف ؿمذفمي ًت م ـمقدنتمذ

ممُاتركا  متفماذفمكلبمكاتنف ؿمالم س:ك ًف,

مِقًؿمحذكممً:ـنم:َّمـماتنًسمي ل.

قًؿمحىذكمداكدنمسن تم م َمذفمنىً  فم ممؼمذًجماتذممالمستلمسالملكنمسنلمَّذاب.
مّ

محىذيكمزٍرتى متمَمنيسمـم:ىٍخرًم قدماٍم:جمًذًلماتن سىًًئٌ منىاىمقًؿماذفمم رنمتىًبى تـم ذ فمسىذىبمذىًتؾمكى ًد  لمكى  جممى
مْ: ن:ل.

د  ل. ًجمذمى ًط بمتـمحرمتنفم:َّمـمًي ًلمم   م:ك بم:رؾمااًلٍمً: ى ماٍتخى قىًؿى كى
مٓ

مقًؿماتذًمثنمصدكؽ.

مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)س(م

ٍ رىةىم ًد ًثمحىًذ مليرى ًي ممى رىمنم»كى كضمآخى ذىمًي متىري .«مي خى ـً ماٍتَّىالى مًنفى رى محىٍممًي مطىر ؽمآخى

كضنمطىًر ؽهمًي متيٍرضمات ذىؿ,مكاتنىًَّفماتذمم ي ىًًر ؾمسذامًسٍرت. كات ىري
مٔ

مم(ٔٚٔالحديث رقم )

متـمحت رمتمَم:خر جمتل.

م

م
                                           

م[.َُٗرقـممْٔ/مِ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُ
م[.َُٗرقـممْٔ/مِ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مِ
م[.ِِِٗرقـممَْٓ/مٓ]:ًر  مذادادمم-مّ
م[.ّٕٖ/مُ]ي:حماتذًرممالذفمم رمم-مْ
م[.ِِِٗرقـممَْٓ/مٓ]:ًر  مذادادمم-مٓ
 [.ُِّ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٔ
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متىًإيكرىا ىم ًد ثي ًنٍنليممى محٍفم يجٍم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)س(مكى كضي نىرى حرىادىمنىفمذ ٍَّنًًؼم«مًذنيكامحٍلؿمات ىري
كض. ًفنمات ىري متنَّ  مكىاٍتنىًد نىً مكىاٍت ىنى ًد نىً .م يأىًؿي نىَّ  ىمكىاٍتنى

مُ

مم(ٕٚٔالحديث رقم )

, ٍ فو ,متىٍفمميصى ٍ ؿو ميي ى ماٍذفي د  ىنىً ,مِقًؿماإلنًـماذفمحذ مإ ذ مرمنلماجنممى ماتإ ٍ ًذ ٍّ ًف مٍذفًممّتى ن ًد منيمى متىٍف
, ٍ ًف ٍّ متىًإيكرىا ىنممْصى م ىٍكـى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى متىنىًمرىسيكؿي نمقىًؿى ماٍت ىٍكـى؟»قىًؿى ـى مطىً  ده محىمى ـٍ يىأيٍمنىًنم«محىًنٍنَّي

نم نميىأىًؿى ,مقىًؿى ـٍ م ىٍط ى ـٍ ًنن ًمنىٍفمتى مكى ـى م»ًنن ًمنىٍفمطىً  منىٍفمَّىًفى ـٍ مكىحىٍرًسميكامًستىَمحىً:نُّكامذىًأ   ىم ىٍكًنَّي ـٍ م ىٍط ى ـٍ نىٍفمتى مكى ـى طىً 
كًضميىٍم يً:نُّكامذىًأ   ىم ىٍكًنً ـٍم مٓ«.حىٍلًؿماٍت ىري

 تخريج الحديث:

كاذفممٖكحمند,مٕنفمطر ؽمنمندمذفمي  ؿ,مكاتنسًئ منفمطر ؽمتذ رمذفماتأًسـ,مٔحخر لماذفمنً  ,
ممُُران منفمطر ؽمخًتد,كاتطذمَُنفمطر ؽملإ ـ,مكاذفممذًفمنفمطر ؽمسف ًف,مٗخز ن ,

 نًن : ـم)نمندمذفمي  ؿمكلإ ـممُِكحىذ مني ىٍ ـ,مك ر ر,مكتذ ر,مكنمندمذفمي  ؿ,مكسم نًفمذفمَّ  ر,
مكسف ًفمكخًتدمكحىذيكمني ىٍ ـمك ر رمكتذ رمكسم نًفمذفمَّ  ر(متفممص فمذلمذنمك .

 دراسة رجال اإلسناد:

ممُّنًتمسن مخنسمك:س  فمكنًئ .م,نفذفمغزكافمات ذ منكاللـمحذكمتذدماترمممحمد بن فضيل*م

                                           
م[.ُِْ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
م.مص فمذفمتذدماترمنفماتسمن محذكمات ذ ؿماتَّكي م-مِ
متًنرمذفمإرام ؿماتإ ذ محذكمتنرك.م-مّ
م[.ٕٕٓٗقـمرممُٓ/مٔنمندمذفمص ف ممذفمس ؿمذفماتمًرثماتخط ماألنصًرٌم.م]اإلصًذ مي م:ن  زماتصمًذ مم-مْ
 [.ِّٓٗرقـممَُّ/مِ]نصنؼماذفمحذ مإ ذ مم-مٓ
متًإكرا ,مم-مٔ م[.ُّٕٓرقـممِٓٓ/مُ]سنفماذفمنً  ,مَّ:ًبماتص ًـ,مذًبمص ًـم ـك
,مذًبمسذامط رتماتمًئض,مم-مٕ م[.َِِّرقـممُِٗ/مْ]سنفماتنسًئ ,مَّ:ًبماتصـك
م[.ُُْٓٗرقـممََِ/مِّ]نسندمحمندمم-مٖ
م[.َُِٗـمرقمِٖٗ/مّ]صم حماذفمخز ن مم-مٗ
م[.ُّٕٔرقـممِّٖ/مٖ]صم حماذفممذًفمم-َُ
م[.ُّٓرقـممِّٖ/مُٗ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-مُُ
م[.َّٓرقـممِّٕ/مُٗ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-مُِ
 [.ِِٕٔرقـممَِٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُّ
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محقؿمممِكات  م مكزادمًَّفم :إ ا,مُك ألماذفمن  ف, ً نى ًد ثمكى مًي ماتمى مً أى م ذ:ً ًد ًنٌ ن مذفماٍتنى مٌ  متى قىًؿى كى
ًد  ل. مْمكقًؿماذفمس دنمًَّفم أ مصدكقًن,مَّ  رماتمد ث,من:إ  ًن,مكذ   ـمالم م:جمذل.مّسأطممى

مي  ذىليمنفمحكًؿممكقًؿماتدارقطن نمًَّفم ىذى:ًن محذً م رى مذمان محف  اتمد ًث,مسالمحن لمًَّفمنينمًرينًمتفمت نًفى
,ميمـم ىف ٍؿ. ـىمتمَمت نًفى اتم ًؿمستَمآخًر ؛مًت ى:رم 

مٓ

م امكمًي مات: إى ُّا. َّىًفى كذَّر ماذفممذًفمي مات أًتمكقًؿنمكى
مٔ

قىًؿم  أكب, كى
ممٗ أ مإ   ,مكقًؿمي ماتن زافنمصدكؽمنإ كر,مٖكاتذلذ ,مٕ

ٍرتى نمصدكؽمنفمحلؿمات مـ,مَُكقًؿمحمندمذفممنذؿنمًَّفم :إ ا,مكًَّفممسفماتمد ث, قىًؿمحذكمزي كى
مُُ

قىًؿماتن سىًئ نمت سمذلمذ س, كى
ممُِ

مُّقًؿماذفمم رنمصدكؽمتًرؼمرن مذًت:إ ا.

ٍكنىل. ًذىنىًم ىٍر ى محىرىلمحىٍصمى ماٍتنيذىًرىًؾنمالى ماٍذفى قىًؿى
مُٓكقًؿمات كز ًن نمزائغمتفماتمؽمُْ

مُٔذإًرمن ركؼمكإ  ب.مكك ألمنفماتن ًصر فنؿماتذًمثنم أ مرن مذًت:إ ا,مقً

ممذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.
                                           

 [.ُٓٓرقـممُٔٓركا  ماتدارن مصنمم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مُ
 [.َُْٗمرقـمُُْ]ات أًتمتم  م مصنمم-مِ
 [.ُِٔٓرقـممَِٖ]:ًر  محسنً مات أًتمصنمم-مّ
 [.َِّٕرقـممُّٔ/مٔ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مْ
 [.ُّْرقـممِّٖ]سجاالتماتسمن متمدارقطن مصنمم-مٓ
 [.َُِّٖرقـممِْْ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٔ
 [.ُُِ/مّ]اتن ري مكات:ًر  مم-مٕ
 [.َٕٗٓرقـممِْٔ/مِ[مك]اتنان مي مات  فً مُُٓٓرقـممُُِ/مِ]اتًَّإؼممم-ٖ
 [.َِٖٔرقـممٗ/مْ]ن زافماالت:داؿمم-ٗ
 [.ِّٔرقـممٕٓ/مٖ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مَُ
 [.ِّٔرقـممٕٓ/مٖ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُُ
 [.ْٖٓٓرقـممِٖٗ/مِٔ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مُِ
 [.ِِٕٔرقـممَِٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُّ
 [.ُٖٕٔرقـممُُٖ/مْتَّذ رمتم أ م م]ات  فً مام-مُْ
 [.ّٔرقـممٕٖ]حمكاؿماتر ًؿمصنمم-مُٓ
م[ِِٕٔرقـممَّٔ/مّ]:مر رم:أر بمات: ذ بمم- ُٔ
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 الحكم عمى الحديث:

ممْكإ  ب.مّكاألتذًن ,مِكاتذكص رم,مُسنًد مصم ح,مكَّذتؾمقًؿماذفمم ر,س

م

ًي ًلمم ماتذرَّ ي,منٍن يفماتذى ايمسًم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)س(مكى مي  ف  ؿ,مكاتني ىًرى   ىالثه حىٍممذى ايم«متىَمح ى
مًسذىام متىٍر ً ماتسٍّم   ملىًذً  ٍذتي محخى ن م يأىًؿي مًي ًل. منىٍأد مالى ًع مًذًٍتنى:ًى :ًعي ماتنى مذًتسَُّّكفن مكىليكى ات ىٍرضمذًت ىٍرض,

مًي منيأًذىمً: ًمًسٍم ى محيٍخرىل. حٍتط تى
مٓ

مم(ٖٚٔالحديث رقم )

د  ىمممم نمقًؿماإلنًـماذفمنً  مرمنلماجنممى مقىًؿى ماٍتذىز اري ًذتو م ًى مٍذفي د  ىنىًمًذٍإري نممى مقىًؿى ؿي ال  ماٍتخى ًم ٍّ متى مٍذفي سىفي نىًماٍتمى
ٍذًدماتر ٍمنىًفم ,متىٍفمتى ماٍتأىًًسـً مٍذفي د  ىنىًمنىٍصري مم-مى ٍذًدماتر ًم ـً ,متىٍفمحىًذ ًل,م-تى ًًتًحمٍذًفمصي ىٍ بو دى,متىٍفمصى ٍذًفمدىاكي

مٔ
م مرىسيكؿي نمقىًؿى نمقىًؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى طيم»اتم ًلمصى ,مكىاٍتنيأىًرى ى ي,مكىحىٍخالى ؿو ماٍتذىرىَّى ي,ماٍتذىٍ ايمًستىَمحى ى مًي ً ف  ثه  ىالى

مًتٍمذىٍ اًم مًذًتإ ً  ًر,مًتٍمذىٍ ًتمالى مٕ«.اٍتذيرٍّ

 تخريج الحديث:

ٍذدماتم ل,ممم ن دمٍذفمتى حخر لمات أ م منفمطر ؽمنيمى
كاذفمتسًَّرمنفممٗنفمطر ؽمات أ م ,مكاذفمات كزممٖ

منمندمك ًس ف(تفمنصرمذفماتأًسـمذلمذنمك .مم(َّاللنًمَُطر ؽم ًس فمذفم ًذتم,

م

م

                                           
م[.ٕٕٓٗرقـممُٓ/مٔ]اإلصًذ مي م:ن  زماتصمًذ مم-مُ
م[.ِٖٔرقـممٕٔ/مِ]نصذًحماتز ً  مي مزكائدماذفمنً لمم-مِ
م[.ِِْٔرقـممِْٔ/مًٔم]سمسم ماألمًد ثماتصم م مكإ  منفميأ  ًمكيكائدلم-مّ
م[.ُُْٓٗرقـممََِ/مِّ]نسندمحمندمم-مْ
م[.مُِْ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٓ
 لكنمص  بمذفمسنًفماتركن .م-مٔ
 [.ِِٖٗرقـممٖٕٔ/مِ]سنفماذفمنً  ,مَّ:ًبمات: ًرات,مذًبماتإرَّ مكاتن ًرذ ,مم-مٕ
 [.َٖ/مّ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-مٖ
 [.ِْٖ/مِذفمات كزمم]اتنك كتًتمالم-مٗ
 [.ِِْٓرقـممِّٔ/مُِ]:ًر  مدنإؽمالذفمتسًَّرمم-مَُ
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 دراسة رجال اإلسناد:

مُاتذصرممحذكمنمندماتذزار.مبشر بن ثابت*م

د  ىنىًمذإرمٍذفم ًذت,مكًَّفم أ , مّكذَّر ماٍذفممذًفمات أًت.مِقىًؿمذإرمٍذفمآدـنممى

مصدكؽ.مٓكاذفمم ر,مْكقًؿماتذلذ ,

مًذًلمذىٍ س ماتدارقطن نمتىٍ سى ًبمإيٍ ذى .م,قىًؿى مذًأل ذًتمنفمحىٍصمى تىٍ سى اس:انَمتىنليمنيسمـمًذاىٍ ًرً مكى
مٔ

نمن  كؿ. مٕقًؿمتذدماترمنفمٍذفمحىذ ممً:ـنمسئؿمحذ متنل,ميأىًؿى

مكآخرم مكتذًسماتدكرم, مكاتدارن , ماتخالؿ, ماتمسف متنل مركل مقد ميأًؿن ماتذلذ  محذًمك: أذل مكسنا كف,
مٖخمدة,مكركلمتنلمذإرمذفمآدـ,ميك أل.

مقًؿماتذًمثنمخالص ماتأكؿنمحنلمصدكؽمَّنًمقًؿماذفمم ر.

مٗن  كؿ.م,متـمحقؼمتمَم:ر ن متلمكقًؿماذفمم رنك أًؿمنص رمنصر بن القاسم*م

مَُن  كؿ.م,متـمحقؼمتمَم:ر ن متلمكقًؿماذفمم رنكق ؿماسنلمتذدماترمنفمعبد الرحيم بن داود*م

مُُن  كؿماتمًؿ.م,متـمحقؼمتمَم:ر ن متلمكقًؿماذفمم رنذفمسنًفماتركن مالح بن صييبص*

مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

                                           
 [.ٖٕٔرقـممُِِ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُ
 [.َٖٔرقـممٖٗ/مْ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مِ
 [.ُُِْٔرقـممُُْ/مٖ]ات أًتمالذفممذًفمم-مّ
 [.ِٕٓرقـممِٕٔ/مُ]اتًَّإؼمم-مْ
 [.ٖٕٔرقـممُِِ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٓ
 [.ِِٗرقـممُُٗ]سجاالتماتمًَّـمتمدارقطن مصنمم-مٔ
 [.ُّّٖرقـممِّٓ/مِ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٕ
 [.ُُٕٖرقـممُّْ/مُ]ن زافماالت:داؿمم-مٖ
 [.ُِّٕرقـممُٔٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٗ
 [.َْْٓرقـممّْٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مَُ
 [.َِٕٖرقـممِِٕ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُُ
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ممالحكم عمى الحديث:

مسنًد م   ؼم دان,مت  ًت منصرمكإ خلمتذدماترم ـمكصًتح.س

. ً  ؼو مُقًؿماتصن ًن نمًسٍسنىًد م ى

مقىًًسـوم مٍذفي ًف,مكقًؿماتإكًَّن نمًي مسٍسنىًًدً منىٍصري دمكىلينىًمنىٍ  يكالى مٍذًفمدىاكي ٍذًدماتر ًم ـً تىٍفمتى
ممِ

ملىذىام ًد  ل ممى ًًرٌم ماتذيخى مقىًؿى ماٍتأىًًسـ مذف منص ر ق ؿن مكى منصر مًنٍن يـ ًًل ؿ منى ى مسىنىد  ًي  مكى ماتنمأفن ماذف كقًؿ
نىٍك يكع.

مّ
ً  ؼ مًسٍسنىًدم ى ملىذىا ماتذكص رمن ًتحمذفمصي ىٍ بمنىٍ  يكؿم,قًؿ ماتر مٍمم,صى ًد  لمغ رمكىتذد ممى د نىفمذفمدىاكي

ًد  لمنىٍك يكع. ًًرٌمنمى ماتذيخى نصرمذفماٍتأىًًسـمقىًؿى نىٍمفيكظمقىًتىلماٍت أ ًمٌ .مكى
مْ

مكا وم ًد ثه ممى نمليكى ماتذ لىًذ ُّ مٓ.كقىًؿى
مكم ًف مكىتينىرمٍذفمذسطىًـمنىٍ  يكالى دى مٍذفمدىاكي ًف ماتر ٍمنى مكىتذد ًد ثمنىٍك يكعه, ممى ملىذىا مد   نًمكقًؿماذفمات كزم.

غ رمنىٍمفيكظ.
مٔ

مٕكقًؿماألتذًن نمننَّر.
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

                                           
 [.ُٖٓرقـممَُُ/مِاتسالـمم]سذؿم-مُ
 [.ُّٗ/مٓ]ن ؿماألكطًرمم-مِ
 [.ِٖٖ/مِ]:مف ماتنم:ًجمستَمحدت ماتنن ًجمم-مّ
 [.َُٖرقـممّٕ/مّ]نصذًحماتز ً  مي مزكائدماذفمنً لممم-مْ
 [.ُّرقـممُْٖ]اتفكائدماتن نكت مصنمم-مٓ
 [.ِْٗ/مِ]اتنك كتًتمالذفمات كزممم-مٔ
 [.ََُِرقـممُُٗ/مٓ كت مكح رلًماتس ئمي ماألن م]سمسم ماألمًد ثمات   ف مكاتنكمم-مٕ
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م
ًي ًلم ماتًانىَمتىٍفمَّى رةمات ىرىض,مسن نًماتًانىَمًغنىَماتن فس»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)لػ(مكى ات ىرىضم«متىٍ سى

ًذًت: ٍمًر ًؾنمنى:ًعيماتدٍُّن ىًمكميطًني ً.
مُ

مم(ٗٚٔالحديث رقم )

,قًؿماإلنًـماتذخًرممرمممم د  ىنىًمحىذيكمذىٍَّرو ,ممى م يكنيسى د  ىنىًمحىٍمنىديمٍذفي منلماجنممى
,مِ ًص فو د  ىنىًمحىذيكممى تىٍفمحىًذ ممّمى

, ًًتحو نممْصى مقىًؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ٍ رىةى,متىًفماتن ًذ ٍّ ٍفمحىًذ مليرى م»تى تىًَّف  مات ىرىًض,مكى ماتًانىَمتىٍفمَّىٍ رىًة تىٍ سى
مٓ«.نىَماتن ٍفسًماتًانىَمغًم

 تخريج الحديث:

مٔحخر لمنسمـمنفمطر ؽمحذ ماتزنًدمتفماألترجمتفمحذ ملر رةمنريكتًنمذمفظل.مم

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

م

م

م

م

م

                                           
م[.ُِْ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
محذكمذَّرمذفمت ًشمذفمسًتـماألسدمماتَّكي .م-مِ
مت نًفمذفمتًصـمذفممص فماألسدمماتَّكي محذكممص فم.م-مّ
مذَّكافمحذكمصًتحماتسنًفماتز ًت.م-مْ
م[.ْْٔٔرقـممٓٗ/مٖنَمغنَماتنفس,م]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماترقًؽ,مذًبماتام-مٓ
م[.َُُٓرقـممِٕٔ/مِ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتزًَّة,مذًبمت سماتانَمتفمَّ رةمات رض,مم-مٔ
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م ًد ثي ًنٍنليماٍتمى مكاتفىً ريم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)لػ(مكى مًنٍنليماتذىرُّ م  َّؿي ممًً ره مكىم«ماتدُّن ًمتىرىضه رى قىٍدم:ىَّىر 
ًد ًث. مًُي ماٍتمى

مم(٘ٚٔالحديث رقم )

د  ىنىًمحىذيكم ىًز دىممممم مسىً  ديممِقًؿماإلنًـماتطذران نممى ,م نًمحىذيكمنىٍ ًدمٍّ ًًظ ُّ ماٍتكيمى ًًتحو مصى ,م نًم ىٍم ىَمٍذفي ٍكًط ُّ اٍتمى
رىةىمَّىً  ًرمٍذفًم ٍفمحىًذ مإى ى ٍفمحىًذ ماتز اًلًر  ً ,متى ,متى مًسنىًفو ماًجممٍذفي مرىسيكؿى نمسىًنٍ تي ,مقىًؿى نير ةى,متىٍفمإىد اًدمٍذًفمحىٍكسو

نم م ىأيكؿي م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماآٍلًخرىةىم»صى ف  ,مكىاً  مكىاٍتفىًً ري مًنٍن ىًماٍتذىرُّ م ىٍ َّيؿي ًً ره ممى ماتدٍُّن ىًمتىرىضه مًسف  حى ُّ ىًماتن ًسي
مًي  ىًمنىمًم ـي م,م ىٍمَّي ًًدؽه مصى ماآٍلًخرىًة,مكىتىده مَّيكنيكامحىٍذنىً ى ,محى ُّ ىًماتن ًسي ماٍتذىًًطؿى م,مكى يٍذًطؿي ؽ  مًذ ىًماٍتمى ,م يًمؽُّ مقىًًدره ؾه

تىديلىً م ىٍ:ذى ي ىًمكى محيٍـّ مَّيؿ  م:ىَّيكنيكامحىٍذنىً ىمديٍن ىً,ميىًشف  مّ«.كىالى

 تخريج الحديث:
نفمطر ؽمتم مذفمت ًشممٔكاتذ  أ ,مٓ,كاذفمتدممْحخر لمحذكمن  ـمنفمطر ؽماتطذران مذلمذن مل,ممم

متفمس  دمذفمسنًفمذلمذنمك .م
 دراسة رجال اإلسناد:

ماتمنص مميحيى بن صالح الوحاظي*م
مكاتخالص محنلم أ منذ:دع.ممٕسذأتمدراس:ل,

مذًتك اممسعيد بن سنان*مم ماتدارقطن مكغ ر  اتمنف محكماتَّندممحذكمن دمماتمنص من:ركؾمكرنً 
مٖكس: فمكنًئ .نًتمسن م الثمحكم نًفم

ٌي مسن م:سامكتإر فمكنًئ .مُحَدْيُر ْبُن ُكَرْيبٍ *م م:يكي ٍ رىًن ٍّ مٗحىذيكماتز اًلًر  ً ماٍتمى

م

                                           
م[.ُِْ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
ماتصكابمحذكمز دمَّنًمكردمي م ن اماتركا ًت.م-مِ
م[.ُٖٕٓرقـممِٖٖ/مٕ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-مّ
م[.ِْٔ/مُت ً مكطذأًتماألصف ً م]مم  ماألكمم-مْ
م[.َِْ/مْ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مٓ
 [.َٕٖٓرقـممَّٓ/مّ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-مٔ
م(ْٗاتمد ثمرقـم)م-مٕ
 [.ِّّّرقـممِّٕ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٖ
م[.ّْْٖرقـممُّّ/مٕ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مٗ
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كذَّر ماذفممذًفممٔكاتذلذ ,مٓك  أكبمذفمسف ًف,مْكات  م ,مّكاتنسًئ ,مِكاذفمن  ف,مُك ألماذفمس د,
مٖكقًؿماذفمم رنمصدكؽ.مٕي مات أًت,

نمالمذ سمًذًلمسذامركلمتنلم أ .مٗمس.كقًؿمحذكممً:ـنمت سمذلمذً قيٍطًن ُّ قىًؿماتد ارى كى
مَُم

مقًؿماتذًمثنممد رم أ .

.مَأْحَمُد بُن َعْبِد الرَِّحْيمِ *م ٍكًط ُّ ماتمى مُُذًفم ىًزٍ دىمذًفميىًصٍ ؿو

. دٍّثي قًؿماتذلذ نماتنيمى
مُّكقًؿماذفماتأطًفنمالم  رؼممًتل.مُِ

ذ نلمنمدثمنامتدـمات ًرحمًَّؼمي م:ك  ألمتكالمكقًؿمصالحماتننصكرمنمصدكؽمككصؼماتذلذ متلم
:كساماتذلذ مرمنلماجمي مسطالؽمذتؾ.مكالم ردمتمَمنًمسذؽمَّالـماذفماتأطًف,مألنلم طمؽمذتؾمح  ًم

مُْي نفمتـم صرحمذ:ك  أل,مكت سملذامذن:  ف,مكاجمحتمـ.

ماألتذًن ن ماتطذمُٓقًؿ مي مإ كخ مكت سملك محتريل, متـ ملذا ماتمكط , م ز د مذف مي من  نلمحمند ران 
مكاجمحتمـ.مُٔاتصا رم أ ننً,مكالمي ماتن  ـماألكسطمغًتذنً,

                                           
م[.ّْْٖرقـممُّّ/مٕ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مُ
م[.ِٓٗرقـممِّٕركا  ماتدارن مصنمم-ذفمن  فم]:ًر  مام-مِ
م[.ُُْْرقـممِْٗ/مٓ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مّ
م[.ِِٔرقـممَُُ]ات أًتمتم  م مصنمم-مْ
م[.ْْٖ/مِ]اتن ري مكات:ًر  مم-مٓ
م[.ٖٓٗرقـممُّٓ/مُ]اتًَّإؼمم-مٔ
م[.ِّْٗرقـممُّٖ/مْ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٕ
 [.ُُّٓقـمرممُْٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٖ
م[.ُُّّرقـممِٓٗ/مّ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-ٗ
م[.ُُْْرقـممِْٗ/مٓ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-َُ
 [.ْٖرقـممُّٓ/مُّ]س رمحتالـماتنذال مم-ُُ
 [.ْٖرقـممُّٓ/مُّ]س رمحتالـماتنذال مم-ُِ
 [.َُٖرقـممّٕ]ذ ؿمن زافماالت:داؿمصنمم-ُّ
 [.ُِٔرقـممُِٕتَم:را ـمإ كخماتطذران مصنم]سرإًدماتأًص مكاتدان مسم-مُْ
 [ِّٔ/مُِ]سمسم ماألمًد ثمات   ف مكاتنك كت مكح رلًماتس ئمي ماألن مم-مُٓ
ػػدمذػػفمتذػػدمم-مُٔ قمػػتنمذػػؿمركلمتنػػلميػػ ماتصػػا رمكاألكسػػطمكاتَّذ ػػرمكتَّػػفمنسػػذلمستػػَم ػػد ,مقػػًؿماذػػفمنأطػػ نمكىحىذيػػكمز ػػدماٍمنى

نػليماتط ذىم ػدمذػفم ًز ػدماتمػكط ميػ ظفمحىنػلمآخػر.ماتر ًم ـمذفم ًز دماتمػكط ممػدثمتى ػد نىًماٍمنى ممى ػًمنسػذلمًستىػَم ػد ميىأىػًؿى رىانًػٌ مكىريذنى
 [.َُّٖرقـممّٕٓ/مِ]سَّنًؿماإلَّنًؿمالذفمنأط م
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مقًؿماتذًمثنمتـم :ذ فمت ممًتل.

مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

م,مأل ؿمس  دمذفمسنًفمكلكمن:ركؾمكقدم:فردمذلم.سنًد مكا ومس

مُسنًفمكلكم   ؼم دا.مقًؿمات   ن نمركا ماتطذران مي ماتَّذ رمكي لمحذكمن دممس  دمذف

ممِقًؿماذفماتأ سران نم:فردمًذًلمس  دمذفمًسنىًفمحىذيكمنٍ دم.

م

مم ًد ثي ماٍتمى ًنٍنلي مكى م)س( ماجن مرمنل ماأل  ر ماذف متىل»قًؿ محٍلدىٍ: نً ًف متىًر  ى منى ى ىً مانرحةه مي:ىمىأ ٍ:ل كى يأىًؿيم«
مذىَّرا. مًسال  م ىَّيكفي ً,مكىالى كضمحىٍ  ن ًتكىاًمًدلىًنمتىري

مّ

مم(ٙٚٔلحديث رقم )ا

متـمحت رمتمَم:خر جمتل.ممم

م

م

م

م

م

م

م

                                           
م[.ُُّٓرقـممُٖٗ/مِ]ن ناماتزكائدمكننذاماتفكائدمم-مُ
م[.ِِّٔرقـممَُْ/مّ]حطراؼماتارائبمكاأليرادمم-مِ
م[.ُِْ/مّأل رم]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكام-مّ
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م ًد ًثمتىدمٍّ ًي ممى اتًنٍ رىاضمًذًٍتَّىٍسًرنم«مسنٍّ محٍرن مذًتًنٍ رىاضمي ىٍخًزؽيم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)لػ(مكى
ًم يًص بمذ ىٍر لمديكفممدٍّ . ن نى منىٍصؿ,مكىاً  مكىالى مر شو سى ـهمًذالى

مُ

مم(ٚٚٔالحديث رقم )

ماممم ,قًؿ ٍ ؿه ميي ى د  ىنىً ممى منىٍسمىنى ى, مٍذفي ماتم ًل ٍذدي متى د  ىنىً ممى ماجن مرمنل ماتذخًرم إلنًـ
,مِ كرو منىٍنصي تىٍف

تىٍفممّ
ـى, ًسٍذرىاًل 

,مْ مًَّالىًذ ممٓتىٍفملىن ًـو نمحيٍرًسؿي مقيٍمتي م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ماتن ًذ   نمسى ىٍتتي ,مقىًؿى ًً:ـو مٍذًفممى تىٍفمتىًدمٍّ
ما ن مقىًؿى مًذًٍتًنٍ رىاًضم»تني ىم نى ى؟ مرىنىٍ تى ذىا مكىاً  ميىَّيٍؿ, ميى ىٍنسىٍَّفى ماتم ًل, ـى ماٍس ذىَّىٍرتى مكى ماتني ىم نى ى, مًَّالىذىؾى ٍمتى محىٍرسى ًسذىا

زىؽىميىَّيؿٍم مٔ«.يىخى

 تخريج الحديث:

مَّاللنًمتفمننصكر,مذلمذنمك .ممٖكنسمـمنفمطر ؽم ر ر,مٕحخر لماتذخًرممنفمطر ؽمسف ًف,مم

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

م

م

م

م

م
                                           

 [.ُِٓ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
ملكنمي  ؿمذفمت ًضمذفمنس كدمات:ن ن .مم-مِ
ملكنمننصكرمذفماتن :نرمذفمتذدماجماتسمن ماتَّكي .م-مّ
ملكنمسذرال ـمذفم ز دمذفمق سمذفماألسكدماتنخ  .م-مْ
ملكنملنًـمذفماتمًرثمذفمق سمذفمتنركماتنخ  .م-مٓ
م[.ّٕٕٗرقـمُُٗ/مٗتذخًرم,مَّ:ًبمات:كم د,مذًبماتسجاؿمذ سنً ماجم: ًتَ,مكاالس: ًدةمذ ً,م]صم حمام-مٔ
م[.ْٕٕٓرقـممٖٔ/مٕ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتذذًئحمكاتص د,مذًبمنًمحصًبماتن راضمذ ر ل,مم-مٕ
م[.ُِٗٗرقـممُِٗٓ/مّ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتص دمكاتذذًئح.مذًبماتص دمذًتَّالبماتن من ,مم-مٖ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمم

ًي ًلم مىٍ لًم»]لػ[مكى م:ىٍ ًر يكنىلمتى تىٍكمذ كدو كامآن ى:َّـمكى نٍّري مىٍ ًلمذًت ىٍرض.«مخى مُحىٍمم:ى  كنلمتى

مم(ٛٚٔالحديث رقم )

منىٍنصيمممم ًؽيمذفي د  ىنىًمًسٍسمى ,قًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممى ٍ جو رى م ي نىًماٍذفي متيذىًدىةى,محىٍخذىرى مٍذفي ٍكحي نىًمرى ,محىٍخذىرى كرو
مِ

ًن متىطىً ه, نمحىٍخذىرى قىًؿى
م َماجيممّ ماتم ًلمصى مرىسيكؿي نمقىًؿى ٍن ينىً,م ىأيكؿي ماتم ليمتى ٍذًدماتم ًلمرىً  ى متى مٍذفى ًًذرى حىن ليمسىًناىم ى

نم م ـى سى مىٍ ًلمكى ماتم م»تى ٍنحي م ي مًسذىامَّىًفى ,ميىًشذىامذىلىبى مًم نىًئذو م:ىٍن:ىًإري ماتإ  ىًًط فى ,ميىًشف  ـٍ ,ميىَّيفُّكامًصٍذ ىًنىَّي ٍ ًؿ,محىٍكمحىٍنسىٍ :يـٍ
مذىم م ىٍف:ىحي مالى ماتإ ٍ طىًفى ميىًشف  ماتم ًل, ـى ماٍس كا مكىاٍذَّيري ماألىٍذكىابى ميى ىٍغًمأيكا , ـٍ مُّكلي ميىمي ماتم ٍ ًؿ مًنفى مكىحىكٍمسىًتى ه منيٍامىأنً, َّيكامًذنً

ذىَّيـٍم ًقرى
مآًن ى:ىَّيـٍممْ كا نٍّري مكىخى ماتم ًل, ـى ماٍس كا كىاٍذَّيري

مكىحىٍطًفئيكاممٓ مإىٍ ئنً, مىٍ  ىً متى كا م:ىٍ ري ي محىٍف تىٍك مكى ماتم ًل, ـى ماٍس كا كىاٍذَّيري
َّيـٍم ًًذ مى مٔ«.نىصى

 تخريج الحديث:
مٖكنفمطر ؽمحذ مصًتحمكحذ مسف ًف.مٕحخر لماتذخًرممنفمطر ؽمَّ  رمتفمتطً ,ممم
حرذ : ـم)تطً مكحذكمصًتحمكحذكمسف ًفمكحذكماتزذ ر(متفم ًذرممٗحخر لمنسمـمنفمطر ؽمحذ ماتزذ ر,كم

منريكتًنمذنمك .
 دراسة رجال اإلسناد:

م*ر ًؿماإلسنًدم أًت.

مَُ أ ميأ لميً ؿمكًَّفم دتسمك رسؿم,ذفم ر جماألنكممنكاللـماتنَّ معبد الممك بن عبد العزيز*

                                           
 [.ُِٓ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 تذدماتنمؾمذفمتذدمات ز زمذفم ر ج.م-مِ
ملكنمتطً مذفمحذ مرذًح.م-مّ
 [.ِّٗ/مُكحكَّكانماإل ًَّ ماتإدمكىاسـماتٌسٍ:رمكاٍتخى طمات ًذمم إدمًذًلماتسأً ماتكًَّ ,م]غر بماتمد ثمتمأًسـمذفمسالـمم-مْ
م[.ّٓٗ/مُبماتمد ثمات:خن رنمات:اط  .م]اتفًئؽمي مغر م-مٓ
م[.ِّٔٓرقـممُُُ/مٕ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماألإرذ ,مذًبم:اط  ماإلنً ,مم-مٔ
[مك]َّ:ًبماالس:ئذاف,مذًبمُّّٔرقـممُِٗ/مْ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبمذد ماتخمؽ,مذًبمخنسمنفماتدكابميكاسؽ,مم-مٕ

,م م[.ِٓٗٔرقـممٓٔ/مٖالم::رؾماتنًرمي ماتذ تمتندماتنـك
م[.َٔٔٓكرقـممَٓٔٓرقـممَُٖ/مَّٕ:ًبماألإرذ ,مذًبمإربماتمذف,م]صم حماتذخًرم,مم-مٖ
م[.َُِِرقـممُْٗٓ/مّ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماألإرذ ,مذًبمي مإربماتنذ ذمك:خن رماإلنً ,مم-مٗ
 تذدماتنمؾمذفمتذدمات ز زمذفم ر جم.م-مَُ
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مُالمي نًمسن لمنفمن ركح.س سماذفم ر جميشنلمقذ حمات:دت سمالم دتسمقًؿماتدارقطن مإرمات:دت سم:دت
مات ًت  . ماتنر:ذ  مي  ماذفمم ر مام:نؿممِكذَّر  ماتذ ف مكلـ مات ًن   مي  ماتذممذَّر  مات الئ  مذذتؾ نخًتفً

فمتـم صرمكامذًتسنًع. مّات منً م:دت س ـ,مكا 

مد  نًمألسذًبنقًؿماتذًمثنمكنام: ن ماذفم ر جمذًت:دت س,مسالمحن ًمنن:ف  مي مم

:صر حماذفم ر جمذًتسنًعمنفمتطً ميأًؿنمحخذرن متطً ,مقًؿمحمندنمسذامقًؿماذفم ر جمحخذرن م* 
مْي مَّؿمإ  مي كمصم ح.

كتىًزنىلمحَّ رمنفم نًن متإرةمسن ,مٓ ذتماتنًسمي متطً ,حكقًؿمح  ًننماذفم ر جم
كذَّرم م َمذفممٔ

فمتـمحقؿمسن ت.س  دماتأطًفمتفماذفم ر جمحنلمقًؿنمسذامقمتنمقًؿم كلذ ممٕتطً نمي نًمسن :لمننل,مكا 
مم:ف دمحفمركا  ماذفم ر جمتفمتطً منمنكت متمَماتسنًعمنطمأنً.

م

م

م

م

م

م

م

                                           
ملكنمتذ دماجمذفمتنرمذفممفصمذفمتًصـمذفمتنرمذفماتخطًب.مم-مُ
م[.ّٖرقـممُْصنم]طذأًتماتندتس فمم-مِ
م[ُُّ] ًنامات:مص ؿمصنمم-مّ
 [.َِِرقـممُِّ]سجاالتمحذ مداكدمتإلنًـمحمندمصنمم-مْ
 [.ُٕٖٔرقـممّٕٓ/مٓ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٓ
 [.ُٕٖٔرقـممّٕٓ/مٓ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٔ
 [.ٖٖٓرقـممَِٓ/مُاتسفرمات ًتثمم-]ات:ًر  ماتَّذ رم=م:ًر  ماذفمحذ مخ  ن مم-مٕ
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ذى ف م ًد ًثممي ًي ممى ًص رًم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمم)س(مكى ماٍتمى مىَماٍتأيميكًبمتىٍرضى متى حىٍمم«م:يٍ رىضماتًف:ىفي
م يم ً مك:يٍذسىطمَّىنى مىٍ  ىً امتى ماتسُّمطًفمإلٍظ ًرًلـم:يك ى م ىدىًم مذىٍ فى ٍند متىٍرضماٍت ي مًنٍف مليكى ن ًق ؿى مكى ًص ر. ٍذسىطماتمى

مُكاٍخً:ذًًرمحٍمكات ـ.

مم(ٜٚٔالحديث رقم )

مىٍ نىًفىمممم ,م ىٍ ًن مسي ًًتدو محىذيكمخى د  ىنىً ,ممى ٍ رو ماًجمٍذًفمنينى ٍذًد متى مٍذفي ن دي د  ىنىًمنيمى ممذٍمقًؿماإلنًـمنسمـمرمنلماجنممى فى
, ٍفمًرٍذً  ٍّ ,متىٍفمسىٍ ًدمٍذًفمطىًًرؽو,متى ذىٍ فى ى,مِمى  ًفى ماًجممّتىٍفممي مسىًناىمرىسيكؿى ـٍ نمحى َُّّي ,ميىأىًؿى متينىرى نمَّين ًمًتٍندى قىًؿى

م:ى ٍم ـٍ متى ىم َّي ن ميىأىًؿى مسىًنٍ نىً ي, منىٍمفي مقٍكـهن ميىأىًؿى ؟ ماٍتًف:ىفى م ىٍذَّيري م ـى سى مكى مىٍ ًل متى م َماجي مًي محىٍلًمًلمصى ًؿ ماتر  ي مًيٍ:نى ى نيكفى
مسىًناىماتن م ـٍ تىًٍَّفمحى َُّّي دىقى ي,مكى مكىاتص  ـي ةيمكىاتصٍّ ىً م:يَّىفٍّريلىًماتص الى نمً:ٍمؾى ٍؿ,مقىًؿى ًًرً ؟مقىًتيكانمحى ى مىٍ ًلمكى ى م َماجيمتى مصى ًذ  

ذى ٍم ممي مقىًؿى ماٍتذىٍمًر؟ منىٍكجى م:ىنيكجي مات ً:  م ىٍذَّيري م ـى سى مكى مقىًؿى محىذيكؾى مًتم ًل محىٍنتى ن مقىًؿى محىنىً, ن ميىأيٍمتي ماٍتأىٍكـي, ميى ىٍسَّىتى فى ين
م ن م ىأيكؿي م ـى سى مكى مىٍ ًل متى م َماجي مصى ماًج مرىسيكؿى مسىًنٍ تي ذىٍ فى ين متيكدنام»مي ًص ًر مَّىًٍتمى مىَماٍتأيميكًب متى ماٍتًف:ىفي :يٍ رىضي

محيٍإًرذى ىً,منيًَّتىم مقىٍمبو ممتيكدنا,ميى ىمُّ م:ىًص رى  َ: ً ي,ممى مًي ًلمنيٍَّ:ى همذىٍ  ى محىٍنَّىرىلىً,منيًَّتى مقىٍمبو ًي ًلمنيٍَّ:ى همسىٍكدىا ي,مكىحىمُّ
محىم ري ,مكىاآٍلخى مكىاأٍلىٍرضي ًمدىانىًتماتس نىًكىاتي رُّ يمًيٍ:نى همنى م:ى ي فىًميىالى مًنٍ ًؿماتص  مىَمحىٍذ ىضى مىَمقىٍمذىٍ ًف,متى منيٍرذىًدًّامتى دي ٍسكى

خٍّ نًَّىًٍتَّيكم ًز,مني ى
مًنٍفملىكىا يممْ ًمحيٍإًربى منى منيٍنَّىرنا,مًسال  م يٍنًَّري كينً,مكىالى منىٍ ري م ىٍ ًرؼي مٓ«.الى

 تخريج الحديث:

َّاللنًممٕكنفمطر ؽمن  ـمذفمحذ ملند,مٔحخر لمنسمـمنفمطر ؽمنركافماتفزارممتفمسىٍ دمٍذفمطىًًرؽ,
متفمرذ  مذل.

 دراسة رجال اإلسناد:

مٖزدممحذكمخًتدماألمنرماتَّكي منًتمسن م:س  فمكنًئ .األمسميمان بن حيان*

                                           
 [.ُِٓ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
مرذ  مذفممراشمحذكمنر ـمات ذس .م-مِ
ممذ ف مذفمات نًفماتصمًذ ماتنإ كر.م-مّ
مم-مْ ًًتدو محىذيكمخى نم-حمدمركاةماتمد ث-قىًؿى ديمنيٍرذىًدٌّ؟مقىًؿى ًمحىٍسكى ,منى ًًتؾو نم ىًمحىذىًمنى مًتسىٍ دو قيٍمتي نم«مًًضمًيػ مسىػكىادومًإد ةيماٍتذى ىم»نمى ,مقىػًؿى

نم خٍّ نً؟مقىًؿى مني ى ًماٍتَّيكزي نميىنى ٍنَّيكسنً»قيٍمتي  [.ُْْرقـمممُِٖ/مُصم حمنسمـم«.]نى
م[.ُْْرقـممُِٖ/مُ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماإل نًف,مذًبمذ ًفمحفماإلسالـمذدحمغر ذًنمكس  كدمغر ذًن,مم-مٓ
م[.ُْْرقـممَُّ/مُ]صم حمنسمـمم-مٔ
م[.ُْْرقـممَُّ/مُ]صم حمنسمـمم-مٕ
م[.ِْٕٓرقـممَِٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٖ
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م ىٍ ذيت,مِكاذفمن  فمكقًؿنمت سمذلمذ سم أ م أ ,مُك ألماذفمس د, تىٍ سى كقًؿمي منك امآخرنمً أى مكى
مّ

ماتن:أف, مًذًلمذىٍ سمتـم َّفمًذذىاؾى مٔكك ألماذفماتند ن ,مٓكقًؿمح  ًننمصدكؽمكت سمذم  ,مْكقًؿمنرةننمتىٍ سى
ممٗكقًؿمي منك امآخرنمنفمن:أن محلؿماتَّكي مكًَّفم ذ:ًن,مٖكذَّر ماذفممذًفمي مات أًت,مٕكات  م ,

مصدكؽ,مُّكاتذلذ نمُِكاذفمخراش,مُُكقًؿمحذكممً:ـ,َُ كك ألماتذلذ .
مت سمذلمذ س.مُٓكاذفمإًل فنمُْكقًؿماتن سىًئ ,م
ننًمح:َمنفمسك ممفظلمي امطمك خطئ,مكلكميًمم  ماألصؿمَّنًمكقًؿماذفمتدمنمتلمحمًد ثمصًتم ,مكا 

قًؿماذفمنىً  فنمصدكؽمكت سمذم  ,
مُٕكقًؿماذفمم رنمصدكؽم خطَ .مُٔ

مُٖات ًن  .مي مركا  منسمـنىٍركىافماٍتفىزىاًرم,مم:ًذ لكم أ م خطئ,مممقال الباحث:

مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

م

م
                                           

م[.ُُِٕرقـممّّٔ/مٔ]اتطذأًتماتَّذرلمم-ُ 
م[.ٔٗ/مُركا  ماذفمنمرزمم-]:ًر  ماذفمن  فممِ -
م[.َْٔرقـممُِْ/مِ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م ممّ -
م[.ُُُ]نفمَّالـمحذ مزَّر ًم م َمذفمن  فمي ماتر ًؿ,مركا  نمحذ مخًتدماتدقًؽمصنممْ -
م[.ُّّرقـممُُٖ/مْ]: ذ بمات: ذ بممٓ -

م[.ْٕٕرقـممَُٕ/مْ]ات رحمكات: د ؿم]مم-مٔ
م[.َٕٔرقـممَُِ]ات أًتمتم  م مصنمم-مٕ

م[.ِٖٔٔرقـممّٓٗ/مٔ]ات أًتمالذفممذًفمم-ٖ 
م[.ُُّٔرقـممَِٕ]نإًل رمتمنً ماألنصًرمصنممٗ -

م[.ّٗرقـممَُُ]اتركاةمات أًتماتن:َّمـمي  ـمذنًمالم ك بمردلـ,مصنممَُ -
م[.ْٕٕرقـممَُٕ/مْ]ات رحمكات: د ؿممُُ -
م[.ْٖٔٓرقـممِٖ/مَُ]:ًر  مذادادممُِ -

م[.ََِٖرقـممْٖٓ/مُ]اتًَّإؼمم-مُّ
م[.َِْٓرقـممّٕٗ/مُُ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿممُْ -
م[.مَْٔرقـمََُ]:ًر  محسنً مات أًتمصنمم-ُٓ 

م[.َٕٓرقـممِِٖ/مْ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿممُٔ -
م[.ِْٕٓرقـممَِٓات: ذ بمصنم]:أر بمم-ُٕ 
م[.ُْْرقـممَُّ/مُ]صم حمنسمـمم-مُٖ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

ًي ًلنم ًرماٍتنيٍسًمًن »)لػ(مكى ٍَّذًنمًنٍفم:ي   مرى ًحىف  مً  ًذًمًذ  ن مكىحىذىًمذىٍَّرو م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى ماتم ًلمصى كامرىسيكؿى متىر  ي «مفى
ملىًدٌ  ماتأىًًدـمًنٍفمسىفىر . ًنٍنليمات يرىا ى ,مكىًل ى متىلي.مكى ؿمًسذىامحٍلد تى ماتر ي نمتىرىٍ تي حىٍممحٍلدىٍكامتى ينً.م يأىًؿي

مُ

مم(ٓٛٔالحديث رقم )

منكسَمممم مقًؿماإلنًـ متىًأ ى ذىٍ رى ماتزُّ مًسف  مقىًؿى ذىٍ ًر ماتزُّ مٍذفى متيٍركىةى مًإ ىًبمحىف  ماٍذفي ـى مكىزىتى ماجن مرمنل ذفمتأذ 
مًستىَمنَّ مي ًر كام مقىًًيًم فى مًذًتإ ًـً ًرنا م:ي   مَّىًنيكا ماٍتنيٍسًمًن فى ماتم ًلمصمَماجمتم لمكسمـمي مرَّبمًنفى رىسيكؿى

مىم م َماتم ليمتى مكىحىذىًمذَّرم  ًذًمذ  ً.رسكؿماتم ًلمصى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿى ذىٍ ري ميىَّىسىَماتزُّ م ـى سى ٍ ًلمكى
مِ

ممتخريج الحديث:

حخر لماتمًَّـمنفمطر ؽمنىٍ نىرمٍذفمرىاًإدمتفماذفمإ ًبمذلمذنمك .ممم
ّ 

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

مْم ح,مكَّذتؾمقًؿماتمًَّـمكاتذلذ .اسنًد مص

م

م

م

م

م

                                           
 [.ُِٓ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
م[.ْرقـممٖٔ]حمًد ثمنن:خذ منفمناًزممنكسَمذفمتأذ مصنمم-مِ
م[.ِْٕٕرقـممُِ/مّ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-مّ
م[.ِْٕٕرقـممُِ/مّ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-مْ
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مكىحىٍ  ىًًيًلم ًد ًثمحىًذ مذىٍَّرو ًي ممى كامي ذىٍكا»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنممكى مىَمنىًم«مقىٍدمتيًر ي مذ:ىٍخف ؼماتر اً متى ليكى
ميًًتمل,مكن نىً نمحيٍطً نيكامكقيدٍّـمتى يـيماتط  ًـ. م يسـ  ـٍ تى

مُ

مم(ٔٛٔالحديث رقم )

د  ىنىًمحىًذ ,قًؿماإلممم نممى ,مقىًؿى مىٍ نىًفى مسي مٍذفي د  ىنىًمنيٍ :ىًنري نممى ًًف,مقىًؿى د  ىنىًمحىذيكماتنٍُّ نى نًـماتذخًرممرمنلماجنممى
مِ

, محىذيكمتيٍ نىًفى د  ىنىً مى
مكىممّ مييأىرىا ى محينىًسنً ف ً ,مَّىًنيكا ماتصُّ ًبى محىٍصمى محىف  , محىًذ مذىٍَّرو مٍذًف ًف ماتر ٍمنى ٍذًد ماتن ًذ  متىٍفمتى حىف 

نم مقىًؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى محىٍكمسىًًدسهم»صى ًًنسه ٍفمحىٍرذىاهميىخى ,مكىاً  ًتثو ماٍ نىٍ ًفميىٍم ىٍذلىٍبمًذ ًى ـي مًتٍندى يمطى ىً «منىٍفمَّىًفى
مذًم م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ماتن ًذ ُّ مًذ ىالى ى و,ميىًٍنطىمىؽى ً ى م ى محىذىًمذىٍَّرو محىنىًمكىحىًذ مكىحينٍّ مكىحىف  نميى يكى يىالىمم- ىإىرىةو,مقىًؿى

ًًدـهم نمكىاٍنرىحىً: مكىخى مىٍ ًلمم-حىٍدًرممقىًؿى م َماجيمتى مصى ماتن ًذ ٍّ م:ى ىإ َمًتٍندى مذىٍَّرو محىذىً ف  ,مكىاً  مذىٍ ًتمحىًذ مذىٍَّرو ذىٍ فى مكى ذىٍ نىنىً
مٍّ ىًتماتً إىً ي,م مصي ٍ ثي ممى متىًذثى ,م يـ  م ـى سى ً ىمذىٍ دىمكى ,ميى ى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى م:ى ىإ َماتن ًذ ُّ  َ: ممى اى,ميىمىًذثى مرى ى  يـ 

م متىٍفمحىٍ  ىًًيؾى ذىسىؾى نىًممى ماتم ٍ ًؿمنىًمإىً ىماتم لي,مقىًتىٍتمتىليماٍنرىحى:يلينمكى َمًنفى مم-نىًمنى ى ٍ ًفؾى نمم-حىٍكمقىًتىٍتنم ى قىًؿى
منىًمتىإ ٍ ً: ً ـٍم كاميى ىذىٍكا... .حىكى م:ىً   ى,مقىٍدمتيًر ي  َ: مْ؟مقىًتىٍتنمحىذىٍكاممى

 تخريج الحديث:

ًًت ؿ, حخر لماتذخًرممتفمنيكسىَمذفمًسٍسنى
ن دمٍذفممٓ نيمى ًًندمٍذفمتينىرم,مكى كنسمـمتفمتيذىٍ دماًجمٍذفمني ىًذ,مكىمى

ٍذًدماأٍلىٍتمىَ, مفمطرخًف.حرذ : ـمتفمن :نرمذفمسم نًفممتفمحذ لمسم نًفمذمٔتى

مَّاللنًنم)سم نًفمكات ر رم(متفمحذ مت نًفماتن دم,مذلمذنمك .ممٕكحخر لمنسمـمنفمطر ؽمات ر رم,

 دراسة رجال اإلسناد:

م أ م ذتم:ا رمي مآخرمتنر .م*محمد بن الفضل السدوسي ممٖحذكماتن نًفماتذصرممتأذلمتًـر

                                           
 [.ُِٓ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
مسم نًفمذفمطرخًفمات: ن .م-مِ
متذدماترمنفمذفمنٌؿمحذكمت نًفماتن دم.م-مّ
م[.َِٔرقـممُِْ/مُ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماألذاف,مذًبماتسنرمنامات  ؼمكاأللؿ,مم-مْ
 [.ُّٖٓرقـممُْٗم/ْ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتننًقب,مذًبمتالنًتماتنذكةمي ماإلسالـ,مم-مٓ
 [.َِٕٓرقـممُِٕٔ/مّ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماألإرذ ,مذًبمسَّراـمات  ؼمكي ؿمس  ًر ,مم-مٔ
 [.َِٕٓرقـممُِٖٔ/مّ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماألإرذ ,مذًبمسَّراـمات  ؼمكي ؿمس  ًر ,مم-مٕ
 [.ِِٔٔرقـممَِٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٖ



346 
 

مي مآخرمتنر مكزاؿمتأمل قذؿماالخ:الطميسنًتلمصم حممينفمسنامتنلم,قًؿمحذكممً:ـنماخ:مطمتًـر
ينفمَّ:بمتنلمقذؿمسن متإر فم,مسنامننلمذ دنًماخ:مطحرذامتإرةمكتـمحكَّ:ذتمتنلمقذؿماالخ:الطمسن م

ممُكنًئ: فميسنًتلم  د.

مِكقًؿماتدارقطن نم:ا رمذ خرة,مكنًمظ رمتلمذ دماخ:الطلممد ثمننَّر.

ثم ًًرٌممسن م ىالى طلمًذند ة.قًؿماذفمم رنمًسن نىًمسنامًنٍنليماتذيخى تإرىةمقذؿماٍخً:الى
مّ

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

ًي ًلم ماٍت ىنىًنى ًم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمم)س(مكى متىًًرضي م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى م«محىن ليمريًيامًترىسيكًؿماتم ًلمصى ليكى
. كؼه نىٍكً اهمنىٍ ري

مْ

مم(ٕٛٔالحديث رقم )

 تـمحت رمتمَم:خر جمتل.ممم

 

 

(قًؿماذ مفماأل  رمرمنلماجنمم)تىرىؼى

م مًذٍَّري رى م:ىَّىر  كؼ»قىٍد مًستىٍ ًلم«ماتنىٍ ري مكىات: أىرًُّب ماتم ًل مطىًتىً  مًنٍف متيًرؼى منىً متَّيؿٍّ م ًناه ماٍسـه مكىليكى ًد ًث, ًي ماٍتمى
سٍّنًتمكاتنيم ماتنيمى ًمندىبمًستىٍ ًلماتإ رعمكنى َمتىٍنليمًنفى فًتمكاإلٍمسىًفمًستىَماتن ًس,مكَّيٌؿمنى ماتصٍّ مًنفى أىذٍّمًت,مكىليكى

كنل. م ينَّري ماتن ًسمسذىامرىحٍك مالى كؼمذ فى منىٍ ري اتاىًتذ نمحىٍممحٍنره
مٓ

 

 
                                           

 [.ِِٔٔرقـممَِٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُ
 [ُُٕمط فمتم الئ مصنم]اتنخ:م-مِ
 [.ِٕٔرقـممٗٓ/مٖ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مّ
م[.ُِٔ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مْ
م[.ُِٔ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٓ
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مم(ٖٛٔالحديث رقم )

د  ىنىًمحىذيكمني ىًًك ى ى,ممم قًؿماإلنًـماذفمحذ مإ ذ نممى
,مُ ,مِتىٍفمتىًًصـو ٍفمحىًذ متيٍ نىًفى تى

ماتم ًلممّ مرىسيكؿي نمقىًؿى قىًؿى
م َم م ـىنمصى سى مىٍ ًلمكى ماٍتنيٍنَّىًرمًي ماتدٍُّن ىًم»اجيمتى كًؼمًي ماآٍلًخرىًة,مكىحىٍلؿي ماٍتنىٍ ري محىٍلؿي ـٍ كًؼمًي ماتدٍُّن ىًملي ماٍتنىٍ ري حىٍلؿي

ماٍتنيٍنَّىًرمًي ماآٍلًخرىةًم محىٍلؿي ـٍ مْ«.لي

 تخريج الحديث

مٓحخر لماتخرائط منفمطر ؽمسف ًفمات كرممتفمتًصـمذلمنرسالن.ممم

كنفمطر ؽممٔر لماتطذران منفمطر ؽمسف ًفمتفمتًصـمتفمحذ مت نًفمتفمحذ منكسَمنريكتًن,كحخ
مٕلإًـمذفمالمؽمتفمتًصـمتفمحذ مت نًفمتفمسمنًفمنريكتًن.

مدراسة رجال الحديث:   

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

مس صالنمنفمطر ؽمتًصـمتفممسنًدمر ًتلم أًت,متَّنلمنرسؿميًتن دممنفمَّذًرمات:ًذ  ف,مكركممن:لذا
مَّنًمتندماتطذران .ممٗكسمنًف,مٖاتن دممتفمحذ منكسَ,

م

م

م

                                           
مات:ن ن .م-مُ  لكنمنمندمذفمخًـز
 لكنمتًصـماألمكؿ.م-مِ
 لكنمتذدماترمنفمذفمنؿم-مّ
 [.ِِْٗٓرقـممُِِ/مٓ م]نصنؼماذفمحذ مإ ذم-مْ
ماألخالؽمتمخرائط مصنمم-مٓ  [.ُُْرقـممْٓ]نًَّـر
 [.ُٗٗرقـممُّّ/مُ]اتن  ـماتصا رمتمطذران مم-مٔ
 [.ُُِٔرقـممِْٔ/مٔ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-مٕ
 [.ُٗٗرقـممُّّ/مُ]اتن  ـماتصا رمتمطذران مم-مٖ
 [.ُُِٔرقـممِْٔ/مٔ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-مٗ
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نم ًد ثي ًنٍنليماٍتمى كًؼمًي ماآٍلًخرىةًم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم]لػ[مكى ماٍتنىٍ ري محىٍلؿي ـٍ كؼمًي ماتدٍُّن ىًملي «محٍلؿماتنىٍ ري
كيىلمًتمن ًًسمًي ماتدٍُّن ىًمآ:ًى ٍفمذىذىؿمنىٍ ري كيلمًي ماآٍلًخرىًة.حىٍمنمنى زىا منىٍ ري  يماتم ليم ى

مُ

ممالحديث رقم )*(

مِسذؽم:خر  ل.

م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

ًةمم ًي ًلمحىن ليمقىرىحمًي ماتص الى كؼمكاإلٍمسىًف.«مكىاٍتنيٍرسىالًتمتيٍريًنم»كى  ىٍ ًن ماتنالئَّ ىمحيٍرًسمكامتمنىٍ ري
مّ

مم(ٗٛٔالحديث رقم )

,متىٍفمتيذىٍ ًدمقًؿماإلنًـماتذخًرممرم ًفماٍذًفمًإ ىًبو ,متى ًًتؾه نىًمنى نمحىٍخذىرى ,مقىًؿى م يكسيؼى ٍذديماتم ًلمٍذفي د  ىنىًمتى منلماجنممى
ماتفىٍ ًؿم محيـ  نمًسف  ً,محىن ليمقىًؿى ٍن ينى ماتم ليمتى مرىً  ى ًفماٍذًفمتىذ ًسو ٍذًدماتم ًلمٍذًفمتيٍ:ذى ى,متى م ىماتم ًلمٍذًفمتى ٍأرىحينمسىًن ىٍ:ليمكىليكى

مُ{م]اتنرسالتنَوالُمْرَساَلِت ُعْرًفا} ,مكىاتم ًلمتىأىٍدمذىَّ ٍر:ىًن مًذًأرىا ىً:ؾى منىًم»[ميىأىًتىٍتنم ىًمذينى   ًخري لىًذً ماتسُّكرىةى,مًسن  ىًمآلى
م ىٍأرىحيمًذ ىًمًي ماتنىٍاًربًم م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مًنٍفمرىسيكًؿماتم ًلمصى مْ«.سىًنٍ تي

 ج الحديث:تخري

مٓمحخر لمنسمـمتفم م َمذفم م َمتفمنًتؾمذلمذمفظل.

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

م

                                           
م[.ُِٔ/مًّ  مي مغر بماتمد ثمكاأل رم]اتن م-مُ
 (.ُّٖاتمد ثمرقـم)م-مِ
م[.ُِٕ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مّ
 [.ّٕٔرقـممُِٓ/مُ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماألذاف,مذًبماتأرا ةمي ماتنارب,مم-مْ
 [.ِْٔرقـممّّٖ/مُ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتصالة,مذًبماتأرا ةمي ماتصذح,مم-مٓ
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ًي ًلم ن  ًم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمم)س(مكى ماٍت ى م ىً ٍدمتىٍرؼى ـٍ َّىذىامتى ٍفميى ىؿمَّىذىامكى مُحىٍممًر مى ًماتط  ٍّذ .«منى

. مكات ىٍرؼنماترٍّ حي

مم(٘ٛٔالحديث رقم )

ماتم م ٍذًد متى محىًذ مًطكىاتى ى ٍف متى , مييمىٍ حه د  ىنىً ممى ن مقىًؿى ماتنٍُّ نىًًف, مٍذفي ٍ جي مسيرى د  ىنىً ممى ماذفمحذ مإ ذ ن مٍذًفمقًؿماإلنًـ ًل
م َماجيم ماتم ًلمصى مرىسيكؿي نمقىًؿى ٍ رىةى,مقىًؿى ,متىٍفمحىًذ مليرى ,متىٍفمسىً  ًدمٍذًفم ىسىًرو ًفمٍذًفمنىٍ نىرو ٍذًداتر ٍمنى م ـىنمتى سى مىٍ ًلمكى متى

ماتدٍُّن ىً,م» ًمًنفى مًذًلمتىرى ن مًت يًص بى م ى:ى ىم نيليمًسال  ًمًنن ًم يٍذ:ىاىَمًذًلمكىٍ ليماتم ًلمالى مًتٍمنن ٍفم:ى ىم ـى ن ً منى ماٍت ى م ىً ٍدمتىٍرؼى ـٍ تى
ماٍتًأ ىًنى ًم مِ«. ىٍكـى

 تخريج الحديث

ممٕحذكمذَّرماتد نكرم,كممٔكم  مَماتنكصم ,كحذمٓكحمند,مْكاذفمنً  ,مّحخر لمحذكمداكد,

ممذًف, ماتنأرئ,مٖكاذف ماتَّذرل,مَُكاتمًَّـ,مٗكاذف مي  ماتذر,مُِكاتإ ب,مُُكاتذ  أ  متذد مُّكاذف
 مُٓكات أ م .مُْكاتخط ب,

مَّم ـمنفمطر ؽميم حمذلمذنمك .

م
                                           

م[.ُِٕ/مّغر بماتمد ثمكاأل رمم]اتن ً  مي م-مُ
م[.ُِِٕٔرقـممِٖٓ/مٓ]نصنؼماذفمحذ مإ ذ مم-مِ
 [.ّْٔٔرقـممِّّ/مّ]سنفمحذ مداكد,مَّ:ًبمات مـ,مذًبمي مطمبمات مـمتا رماج,مم-مّ
 [.ِِٓرقـممِٗ/مُ]سنفماذفمنً  ,ماتنأدن ,مذًبماالن:فًعمذًت مـمكات نؿمذل,مم-مْ
م[.ْٕٖٓرقـممُٗٔ/مُْ]نسندمحمندمم-مٓ
 [.ّّٕٔرقـممَِٔ/مُُ]نسندمحذ م  مَماتنكصم مم-مٔ
 [.ممٕٔٗرقـممّْٗ/مّ]اتن ًتس مك كالرمات مـمم-مٕ
 [.ٖٕرقـممِٕٗ/مُ]صم حماذفممذًفمم-مٖ
 [.ٔٓرقـممْٗ]ن  ـماذفماتنأرئمصنمم-مٗ
م[.ِٖٖرقـممَُٔ/مُ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-مَُ
 [.ْٕٕرقـممْٕٕرقـممُُّ]اتندخؿمستَماتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مصنمم-مُُ
 [.ُّْٔرقـممِٖٔ/مّ]إ بماإل نًفمم-مُِ
 [.ُُّْرقـممٖٓٔ/مُ] ًنامذ ًفمات مـمكي ملمم-مُّ
 [.ُٕرقـممْٖ/مُ]ات ًنامألخالؽماتراكممكآدابماتسًنامتمخط بماتذادادممم-مُْ
م[.ْٔٔ/مّ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-مُٓ
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 دراسة رجال اإلسناد:

 مك أًؿميم حمتأبمكاسنلمتذدمذفمحذ ماتنا رةماتخزات محكماألسمن محذكم م َماتندنمفميح بن سميمان*م
مُاتنمؾمنًتمسن م نًفمكس: فمكنًئ .

ماٍذفمنً  فنمً أى , ممممّكذَّر ماذفممذًفمي مات أًت,مِقىًؿى

مْكقًؿماتدارقطن نم خ:مفكفمي ل,مكالمذ سمذل.

م,ممٓكقًؿماتمًَّـمحذكمحمندمت سمذًتن: فمتندلـمكقًؿماتمًَّـمحذكمتذدماجما:فًؽماتإ خ فمتم لم أكممحنر 

مٔصًمبممد ثمكنًملكمذًتن: فمكمد  لمي مر:ذ ماتمسف.متًتنًنممًؿماتذلذ نمكًَّفمصًدقًنمق

مٖمكقًؿماذفمم رنمصدكؽمَّ  رماتخط .مٕكقًؿمحذكممً:ـنمت سمذًتأكل.

مًذًٍتأىًكٌم, مَُكي مركا  نم   ؼ,مٗكقًؿماتنسًئ نمتىٍ سى

مممُُقًؿماذفمن  فنمت سمذأكلمكالم م:جمذمد  ل,

ًد ثمنس:أ ن مكغرائبمكقدمات:ند ماتذيخًًرٌممًي مصم ملمكركلمتنلماتَّ  ر,مكقًؿماذفمتدمنم ركممحم
كىلكمتندممالمذ سمذل.

ممُِ

ممُّكقًؿماتدارقطن م خ:مفكفمي لمكالمذ سمذل

                                           
م[.ّْْٓرقـممْْٖ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُ
م[.ّٓرقـممَٖاخ:مؼمات منً مكنأًدماتمد ثمي لمصنمم]ذَّرمنفم-مِ
م[.َُِِٖرقـممِّْ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-مّ
م[.ِٖٕٔرقـممّٔٔ/مّ]ن زافماالت:داؿممم-مْ
م[.ّٓٓرقـممَّْ/مٖ]: ذ بمات: ذ بمم-مٓ
م[.َِٗرقـممُْٔ/مُ]:ذَّرةماتمفًظمم-مٔ
م[.ْٕٗرقـممٖٓ/مٕ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٕ
م[.ّْْٓرقـممْْٖ بمات: ذ بمصنم]:أرمم-مٖ
م[.ْٖٔرقـممٕٖ]ات  فً مكاتن:ركَّكفمتمنسًئ مصنمم-مٗ
م[.ْٕٕٓرقـممُِّ/مِّ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مَُ
م[.ْٕٗرقـممٖٓ/مٕ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُُ
م[.ُٕٓٓرقـممُْْ/مٕ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مُِ
م[.ِٖٕرقـممُِٓ]نفم:َّمـمي لمكلكمنك ؽمصنمم-مُّ
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ممّكحذكمزرت ,مِكاذفماتند ن ,مُك  فلماذفمن  ف,

م مَّىًفى ن م ىأيكؿي منىً  فو مٍذفى م ىٍم ىَ مسىًنٍ تي محىٍمنىدىن مٍذفي ماتم ًل ٍذدي متى مقًؿ مٍذفي مطىٍممى ي ن ـٍ ًد  ي ي ممى م ي: أىَ م ىالى ى ه ن  يأىًؿي
نمسىًنٍ :يليمًنفٍم ملىذىا؟مقىًؿى متىلينمًنن ٍفمسىًنٍ تى ,مقيٍمتي مىٍ نىًفى مسي مٍذفي ييمىٍ حي متيٍ:ذى ى,مكى مٍذفي ,مكىحى ُّكبي رٍّؼو ممنيصى حىًذ مَّىًًنؿو

ٍنليملىذىاماتإ م ذيمتى مآخي َّيٍنتي ,مكى .اٍتنيظىف ًرمٍذًفمنيٍدًرؾو مٍْ فى

مٓمكقًؿمحذكمداكدنمالم م:جمذفم ح.م

مىٍ نىًفىم ًًدٍ ًثمييمىٍ ًحمذًفمسي مًنٍفمحىمى م ىأإىً رُّ نمحىن ليمَّىًفى دىنمذىمىاىًن متىٍفم ىٍم ىَمذًفمنىً ٍ فو محىذيكمدىاكي قىًؿى مٔ.كى

نم ً ٍ فو منى م ىٍم ىَمذفي دىنمقىًؿى مألىًذ مدىاكي نمقيٍمتي ماآل يرٍّمُّ محىذيكمتيذىٍ دو قىًؿى ييمىٍ حهمكى ,مكى ًأٍ ؿو متى متيذىٍ ًدماًج,مكىاٍذفي مذفي تىًًصـي
دىؽى. نمصى ًدٍ ً ً ـ.مقىًؿى مًذمى مٕالىم يٍم:ىجُّ

فمًَّفمنفمحلؿماتصدؽ,مكحص بمنًمرنَمذلمنًمذَّرمتفماذفمن  ف,متفمحذ م كقًؿماتسً  نم  ـمكا 
مًَّٖفم :نًكؿمنفمحصمًبماتنذ مصمَماجمتم لمكسمـ.مألنلًَّنؿ,مقًؿنمَّنًمن: نل,م

مي مَّ:ًًذل,مكحىخرجمتفماذًفم مسي  ًؿمذًفمحذ مصًتحو ممد ثى ماتذخًرمُّ مسسنًت ؿى نم:رؾمنمن ديمذفي كقًؿماتن سًئ ُّ
متلمي لمتيذرنا. متلمك  نً,مكالمحىتًرؼي ,مالمحىتًرؼي مكحذ مات ىنًًفمكييمى ًحمذًفمسيم نًفى ذيَّ رو

مٗ

قُّؼمًي  ماذفمإًل فنمكىلىذىاماٍتخالؼم يك بمات: كى ًد  لم  دمقىًم ؿماٍتنينَّرمكىاٍتأىٍكؿمكقىًؿى مًستىَمات ٍّأى محقربمكىمى ًلمكىليكى
ًي ًلمقىكؿم م َمتىفمنىفسلمذ:ك  ألمكىاجمحتمـ,

مَُ

مقًؿماتذًمثنمصدكؽ.

م*ذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

                                           
م[.مُٕٖرقـممّْٕ]سجاالتماذفمات ن دمصنمم-ُ
م[.ُّٕرقـممُُٕ]سجاالتماذفمحذ مإ ذ مالذفماتند ن مصنمم-ِ
م[.ّٔٔ/مِحذكمزرت ماترازممك  كد مم-]ات  فً مألذ مزرت ماترازممي مح كذ:لمتمَمحسئم ماتذرذت مم-ّ
م[.ُِِٓرقـممْٔٔ/مّ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-مْ
م[.ِٖٕٔرقـممّٔٔ/مّالت:داؿم]ن زافمام-مٓ
م[.ُُّّرقـممْٕ/مٕ]س رمحتالـماتنذال مم-مٔ
م[.ُُّّرقـممْٕ/مٕ]س رمحتالـماتنذال مم-مٕ
م[.ِٖٕٔرقـممّٓٔ/مّ]ن زافماالت:داؿمم-مٖ
م[.ُْٖ]سجاالتماتسمن متمدارقطن مصنمم-مٗ
م[.ّٓرقـممَٖ]ذَّرمنفماخ:مؼمات منً مكنأًدماتمد ثمي لمصنمم-مَُ
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 الحكم عمى الحديث:

مممممِكقًؿماألتذًن نمصم حمتا ر ,مُسنًد ممسف,مر ًتلم أًتمنًمتداميم ح,مكمسنلمإ  ب,س

ً ي, رٍّ ى م يخى ـٍ تى ٍ ًفمكى مىَمإىٍرًطماتإ ٍ خى كىا:يليمتى مري مسىنىدي ي,مً أىًته ًم حه مصى ًد ثه ممّكقًؿماتمًَّـمكاتذلذ نممى

لمًذًشٍسنىًدم  د. دمكىاٍذفمنىً ى كقًؿمات راق نمحخر لمحىذيكمدىاكي
مْ

م

ًي ًلم حىًمماٍ  ىملم ىٍ ًرٍيؾم«مر خًً م ىٍ ًرٍيؾمًي ماتإٍّدة:ى ىر ٍؼمًستىَماتم ًلمًي مات»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمم)لػ(مكى
ًًز ؾمًتٍندىماتإٍّدةمكاتمً ً مًستىٍ ًلمًي ماتدُّن ًمكىاآٍلًخرىةًم مًنٍفمًنٍ نى:ل,ميىًشن ليم ي ى ًمحٍكالؾى ً:لمكات ىنؿمًي نى مٓ.ذطًتى

مم(ٙٛٔالحديث رقم )

مذٍمممم ماًج ٍذدي متى د  ىنىً ممى ماجن مرمنل محمند مٍذًفمقًؿماإلنًـ ًًج ماٍتمى   ًف متى سىًف, ماٍتمى مٍذفي مَّىٍ نىسي د  ىنىً ممى م ىًز دى, في
م  ً ًذ ٌّ م-اٍتفيرىاًيصى مصى مكىحىنىً , مى   متى م ـى ميىسى مًي مطىًر ؽو, مرىٍح ى:يلي مقىٍد مكىحىنىً ماتر ٍمنىًفن ٍذًد محىذيكمتى مًستىَماٍذًفمم-قىًؿى يى ىلي رى

ذ م ,محىٍكمحىٍسنىدى يمًستىَماٍذًفمتى ذ ًسو ,محىٍسنىدى يمتى ماٍتذىٍصًرمٍّ ًًمبي ٍذًدماًج,مصى م ىٍم ىَمحىذيكمتى مٍذفي ـي د  ىنىًملىن ً نمكىمى ,مقىًؿى ًسو
ماتٍم مقىٍ ًسمٍذًف ٍف م ىًز دى,ماٍتًنٍصًر  ًًف,متى مٍذفي نىًًياي متىً   ى ى,مكى ماًجمٍذفي د  ىًن متىٍذدي ,مكىمى ًًج,متىٍفمًستىَماٍذًفمتىذ ًسو مى  

ٍن ىم ماتص  نىشو ممى ًفماٍذًفمتىذ ًسو ,متى مم-ًًن ٍّ مًنٍفمذىٍ ضو ـٍ مذىٍ ً ً  ًد ثى محىٍمفىظيممى مرىسيكًؿمم-كىالى ًد ؼى مرى نمَّيٍنتي حىن ليمقىًؿى
ماجيم م ىٍنفى يؾى مَّىًمنىًتو مٍّنيؾى ـي,محىالمحيتى مى ٍّ م ىًمغيالـي,محىٍكم ىًمغي نم  ,ميىأىًؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ؟م ميىمماًجمصى نمًذً ف  أيٍمتي
ميًم ًً ,م ىٍ ًرٍيؾى ,م:ى ىر ٍؼمًستىٍ ًلمًي ماتر خى ,ماٍمفىًظماجىم:ىً ٍد يمحىنىًنىؾى نم ماٍمفىًظماجىم ىٍمفىٍظؾى ذىامذىمىَ.ميىأىًؿى  ماتإٍّد ًة,مكىاً 

مًذنىًمليكىم ـي ماٍتأىمى ,ميىًٍس:ىً ٍفمًذًًج,مقىٍدم ىؼ  ذىاماٍس:ى ىٍنتى ,ميىًٍس ىًؿماجى,مكىاً  ًن  نًممسى ىٍتتى م ى ـٍ مَّيم  ي ٍمؽى ماٍتخى ,ميىمىٍكمحىف  َّىًًئفه
كؾىم ٍفمحىرىاديكامحىٍفم ى يرُّ مىٍ ًل,مكىاً  كامتى م ىٍأًدري ـٍ ,متى مىٍ ؾى م ىٍَّ:يٍذليماجيمتى ـٍ متى مًذإىٍ  و م ىٍَّ:يٍذليماجيمحىرىاديكامحىٍفم ىٍنفى يكؾى ـٍ متى مًذإىٍ  و

م ـٍ مىٍ ًل,مكىاٍتمى كامتى م ىٍأًدري ـٍ ,متى مىٍ ؾى متى ماٍتفىرىجى ٍذًر,مكىحىف  منىاىماتص  ماتن ٍصرى ٍ رنامَّىً  رنا,مكىحىف  ًم:ىٍَّرى يمخى مىَمنى ٍذًرمتى مًي ماتص  حف 
منىاىماٍت يٍسًرم يٍسرنا . نىاىماٍتَّىٍرًب,مكىحىف 

مٔ

م

                                           
 [.ْٕٖٓرقـممُٗٔ/مُْحمندم]مًإ  منسندمم-مُ
م[.َُٓرقـممِٓ/مُ]صم حمات:رغ بمكات:رل بمم-مِ
 [.ِٖٖرقـممَُٔ/مُ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-مّ
 [.ُرقـممْٕ]اتنان متفممنؿماألسفًرمصنمم-مْ
م[.ُِٕ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٓ
 [.َِّٖرقـممُٖ/مٓ]نسندمحمندمم-مٔ
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 تخريج الحديث:

مات:رنذم,ممم متًصـ,مُحخر ل محذ  م  مَ,مِكاذف مكاتصفًت,مّكحذك ماألسنً  مي  كإ بممْكاتذ  أ 
مَّم ـمنفمطر ؽممنشماتصن ًن .مٔكات  ً ,مٓإل نًف,ا

منفمطر ؽمتطً ,ممٖكتذدمذفممن د,مٕكحخر لماذفمات  د,
ماتطذران مي ماتدتً , محىًذ ممُّكاتذ  أ ,مُِكاتأ ًت ,مُُكاتمًَّـ,مَُكاتَّذ ر,مٗكحخر ل نفمطر ؽماٍذًف

ًمًؾممكاتمًَّـمُٓكاذفمذط منفمطر ؽماتزلرم,مُْكاتطذران منفمطر ؽمتَّرن ,م,نيمىٍ َّى ىم ٍذًدماٍتنى نفمطر ؽمتى
, ٍ رو ٍذًفمتينى

ًمًؾمٍذًفمتينىٍ ر(ممُٔ ٍذًدماٍتنى س:: ـم)منشماتصن ًن مكتطً مكاٍذًفمحىًذ منيمىٍ َّى ىمكتَّرن مكاتزلرممكتى
متفماذفمتذًسمذنمك .
 دراسة رجال اإلسناد:

مُٖاتنصرممنًتمسن م:سامكتإر فمكنًئ .مُٕاتَّالت مقيس بن الحجاج*م

م

                                           
م[.ُِٔٓرقـممِْٖ/مْبمصف ماتأ ًن ,مذًب,م]سنفمات:رنذم,مَّ:ًم-مُ
م[.ُّٔرقـممُّٖ/مُ]اتسن مالذفمحذ متًصـمم-مِ
 [.ِٔٓٓرقـممَّْ/مْ]نسندمحذ م  مَماتنكصم مم-مّ
م[.مُِٔرقـممُٖٖ/مُ]األسنً مكاتصفًتمتمذ  أ مم-مْ
 [.َُّْرقـممَّٓ/مِ]إ بماإل نًفمم-مٓ
 [.ُّرقـممِّ/مَُ]ألمًد ثماتنخ:ًرةمم-مٔ
 [.ّْْٓرقـممْْٗذفمات  دمصنم]نسندمام-مٕ
 [.ّٔٔرقـممُِْ]اتنن:خبمنفمنسندمتذدمذفممن دمصنمم-مٖ
 [.ُْرقـممّّ]اتدتً متمطذران مصنمم-مٗ
 [.ُُِّْرقـممُِّ/مُُ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-مَُ
 [.َّْٔرقـممِْٔ/مّ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-مُُ
 [.ْٕٓرقـممّْْ/مُ]نسندماتإ ًبماتأ ًت مم-مُِ
 [.ٖٕٓرقـممَّٕ]اآلدابمتمذ  أ مصنمم-مُّ
 [.مَُُٔٓرقـممِِّ/مُُ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-مُْ
 [.َُْٓرقـممُٗ/مْ]اإلذًن ماتَّذرلمالذفمذط مم-مُٓ
 [.َّّٔرقـممِّٔ/مّ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-مُٔ
نزتػػتماتإػػًـ,مكحَّ ػػرلـم«مَّػػالع»ًؿمت ػػًماتَّىالتػػ نمذفػػ:حماتَّػػًؼمكيػػ مآخرلػػًمات ػػ فماتن نمػػ ,ملػػذ ماتنسػػذ مستػػَمقذ مػػ م أػػم-مُٕ

م[.ُّٔٓرقـممُٖٔ/مُُنزتتممنص.م]األنسًبمتمسن ًن م
م[.ٖٔٓٓرقـممْٔٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُٖ
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مِكقًؿماذفمم رنمصدكؽ,مُ,قًؿمحذكممً:ـنمصًتح

قىًؿمحىذيكمسىً  دمٍذفم كنسنمكًَّفمر النممّكذَّر ماذفممذًفمي مات أًت. مْ.صًتمًنممكى

مقًؿماتذًمثنمصدكؽمَّنًمقًؿماذفمم ر.

كاتخالص محنلم   ؼمسالمنًمركا متنلماذفماتنذًرؾمكاذفمكلبممٓسذأتمدراس:ل, *عبد اهلل بن لييعة
مننل.ميشن نًمًَّنًم ::ذ ًفمحصكتلمي َّ:ذًف

 الحكم عمى الحديث:

ٍذدماجمٍذفم ىًز دمذ ال  محسًن دماألكؿمكات ًن مي  نًم  ؼمالنأطًت نً. مركا محمندمتفمإ خلمتى

مق سمذفماتم ًجميصدكؽمكاذفمت    م   ؼمتَّفم:ًذ لم كاالسنًدمات ًتثممسف,مر ًتلم أًتمنًمتدا
منىًًيامٍذفم ىًز دمكلكم أ .م

ممٖ.كإ  بمٕكصمملمَّذتؾماألتذًن ,مٔكقًؿمات:رنذمنممد ثممسفمصم ح.

م

م

م

م

م

م

                                           
م[.ْٓٓرقـممٓٗ/مٕ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُ
 [.ٖٔٓٓرقـممْٔٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مِ
م[.ََُّٓرقـممِّٗ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-مّ
م[.ْٖٖٗرقـممَِ/مِْاتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم]: ذ بم-مْ
م(ُِاتمد ثمرقـم)م-مٓ
م[.ُِٔٓرقـممِْٖ/مْ]سنفمات:رنذممم-مٔ
م[.ُِٔٗرقـممٗٔٓ/مُ]صم حمات ًناماتصا رمكز ًد:لممم-مٕ
 [.َِّٖرقـممُٖ/مٓ]مًإ  منسندمحمندمم-مٖ
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م ماٍذًفمنىٍس يكدو ًد ثي ًنٍنليممى نمًسذىام»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمم)لػ(مكى نملىٍؿم:ىٍ ًرييكفمرذ َّـ؟ميى ىأيكتيكفى ـٍ متى ي يى يأىًؿي
ٍينىً  متىنىًمتىرى ٍينىً .«ماٍت:ىرىؼى أٍّأليمًذ ىًمتىرى فى ومنيمى منىٍفسىلمًذصى مُحىٍممًسذىامكصىؼى

مم(ٚٛٔالحديث رقم )

,مممم ماٍتأىط ًفي مسىً  دو ,م نًم ىٍم ىَمٍذفي مذىإ ًرو مٍذفي ن دي د  ىنىًمنيمى قًؿماإلنًـمنمندمذفمنصرماتنركزممرمنلماجنممى
, مسيٍف ىًفي محىًذ ماتز ٍترىاً ,مِ نً ,متىٍف مَّي ىٍ ؿو مٍذفي مىنى ي د  ىًن مسى نممى قىًؿى

منىٍس يكدوممّ مٍذًف ماتم ًل ٍذًد م:ىأيكـيمتىٍفمتى م  ن مقىًؿى ,
م ىٍذأىَمخىم ,ميىالى ًً مكىاأٍلىٍرًض,ميى ىٍنفي ي ماتس نى كًرمذىٍ فى مًذًتصُّ منىمىؾه م ىأيكـي مىَمًإرىاًرماتن ًًس,م يـ  مًي ماتس ًتى يمتى مًتم ًل ٍمؽه

مات مذىٍ فى منىً م ىَّيكفي ,م يـ  ذُّؾى مرى مإىً ى منىٍف مًسال  , منىًتى ماتس نىكىاًتمكىاأٍلىٍرًضمًسال  منىمىؾه م ىأيكـي م يـ  ماتم لي, منىًمإىً ى :ىٍ ًف ن ٍفخى
مًي ًل,ميى ىأيكم ؿي سىًدلىً,م:ىٍدخي مًستىَم ى منىٍفسو مَّيؿُّ ميى ىٍنطىًمؽي مًي ًل مكىاأٍلىٍرًض,ميى ىٍنفي ي  ًً ماتس نى كًرمذىٍ فى مًذًتصُّ ميى ىٍم ىٍكفى نيكفى

,م ماٍت ىًتىًن فى مًترىبٍّ ,مًق ىًننً مكىاًمدو ؿو مرى ي نمنىٍفمًذمى ىًًة ,ميى ىأيكؿي م ىٍمأىَماٍتنيٍسًمًن فى :ى ىًتىَمًم فى مكى ماتم ليم:ىذىًرىؾى ـي م ىٍمأىًلي  يـ 
نمنىٍفم:ىٍ ذيم :ىٍ ًفمحىٍكم ىالى ًن منىر  ـٍ مًذًلمإىٍ ئنً,ميى ىٍن:ىً ريلي منيٍإًرؾي نمنىٍ ذيديماتم لىمالى ؟ميى ىأيكتيكفى نمنىٍ ذيديماتم لىم:ىٍ ذيديكفى ؟ميى ىأيكتيكفى مديكفى

نم مًذًلمإىٍ ئنً,ميى ىأيكؿي منيٍإًرؾي مْ.َىْل َتْعِرُفوَن َربَُّكْم؟ َفَيُقوُلوَن: ُسْبَحاَنُو، ِإَذا اْعَتَرَف َلَنا َعَرْفَناهُ كىٍمدى يمكىالى

 تخريج الحديث: 

,مٓحخر لماذفمخز ن منفمطر ؽم م َماتأطًف,مم كاتمًَّـمنفمطر ؽممٔكاتطذران منفمطر ؽمحذ مني ىٍ ـو
م ال : ـمتفمسف ًفمات كرممذلمذنمك .ممٕفص,اتمس فمذفمم

 دراسة رجال اإلسناد: 

مر ًؿماإلسنًدمَّم ـم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

مسنًد مصم ح.س

م

                                           
م[.ُِٕ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 لكنمسف ًفمات كرم.م-مِ
 لكنمتذدماجمذفملًنئماتَّندمماألزدم.م-مّ
م[.ِِٖرقـممَّٕ/مُ]: ظ ـمقدرماتصالةمتنمندمذفمنصرماتنركزممم-مْ
م[.ِْٖ/مِ]ات:كم دمالذفمخز ن مم-مٓ
م[.ُٕٔٗرقـممّْٓ/مٗ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-مٔ
م[.ُٖٗٓرقـممُْٓ/مْ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-مٕ



306 
 

م ًًتؾو منى ًد ًثمتىٍكؼمٍذًف ًي ممى ماتم لم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمم)س(مكى مرىسيكًؿ مًتٍندى يىن َّى ً مأليتىرٍّ ت:ىريد نلمحٍك
مى ٍم متى ماتم ل م َ م ـىمصى سى مكى مًل مات: ٍ ًد ًدم« مًتٍندى م:أًؿي مَّىمن ه مكىًل ى ًن  ؾ. مصى مسيك ى م:ىٍ ًرؼى  َ: ممى مًذ ىً ًًز ن ؾ مأل ى حىٍم

كىاٍتكىًت ًد.
مُ

مم(ٛٛٔالحديث رقم )

ك,متىٍفمتىذٍم متىٍنرو مٍذفي ٍفكىافي د  ىًن مصى نممى مقىًؿى منيٍسًمـو ًت ديمٍذفي د  ىنىًماٍتكى ًفمٍذًفمقًؿماإلنًـمحمندمرمنلماجنممى ًدماتر ٍمنى
ٍ ًدمذٍم منىاىمزى رىجى منىاىمنىٍفمخى رىٍ تي نمخى مقىًؿى ٍّ  ً ماأٍلىٍإ ى ًًتؾو ,متىٍفمحىًذ ًل,متىٍفمتىٍكًؼمٍذًفمنى ذىٍ ًرمٍذًفمنيفىٍ رو ًًر ى ىم ي ًفممى

منى ىليمغىم ًف,متىٍ سى ماٍت ىنى مًنفى مًي مغىٍزكىًةمنيٍج:ى ى,مكىرىايىأىًن منىدىًدمٌّ ماٍتنيٍسًمًن فى مًنفى ماٍتنيٍسًمًن فى مًنفى ؿه مرى ي رى مسىٍ ًفًل,ميىنىمى ٍ ري
ٍ نىم نى ى ذى يمَّى ىٍ ئىً ماتد رىًؽ,مكى مطىًًئفى نمًنٍفمً ٍمًدً ,ميى ىٍتطىً يمًس  ً ي,ميىً: خى كرنا,ميىسى ىتىليماٍتنىدىًدمُّ زي ,م ى كـً نيكعىماترُّ ً,ميىمىًأ نىًم ي

متىم محىٍإأىرى متىلي مىَميىرىسو متى ؿه مرى ي ـٍ ًي ً  ,مكى م يٍاًرممًذًٍتنيٍسًمًن فى كًن ُّ ماترُّ ميى ى ىؿى , منيذىل به حه ًسالى ,مكى منيذىل به مسىٍرجه مىٍ ًل
ً مكىتىالى يميىأى:ىمىلي,مكىمى ر  ميىرىسىلي,ميىخى ميى ىٍرقىبى كًن ُّ مًذًلماترُّ ٍخرىةو,ميىنىر  مصى ٍمؼى مخى متىليماٍتنىدىًدمُّ قى ىدى لي,مكى مى ًسالى ميىرىسىليمكى زى

نميى ى:ىٍ :يلي,ميىأيميىمىن ًميى:ىم متىٍكؼه ,مقىًؿى ذىمًنٍنليماتس مىبى ًت ًد,ميى ىخى ماٍتكى ًًتديمٍذفي مًستىٍ ًلمخى ,مذى ىثى ماجيمًتٍمنيٍسًمًن فى ًًتدي,محى نم ىًمخى ٍمتي
نمذىمىَ, مىًبمًتٍمأىًً:ًؿ.مقىًؿى َمًذًتس  مقى ى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماًجمصى مرىسيكؿى محىف  ًمٍنتى نممحىنىًمتى تىًَّنٍّ ماٍس:ىٍَّ ىٍر:يلي,مقيٍمتي كى

مىٍ ًل.َلَتُردَّنَُّو ِإَلْيِو َأْو أَلَُعرَِّفنََّكَيا ِعْنَد َرُسوِل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّمَ  مِ«.م..,مكىحىذىَمحىٍفم ىريد متى

 تخريج الحديث:

منسمـ,ممم مداكد,مّحخر ل متكان ,مْكحذك متفمصفكاف,منمٕكاتذ  أ ,مٔكاتطذران ,مٓكحذك ماتكت د مطر ؽ ف
منسمـ, مذلممٖكحخر ل م ذ ر ماذف متف مكن ًك  ( م)صفكاف مَّاللنً مصًتح, مذف من ًك   مطر ؽ منف ح  ًن

مذنمك .م

م

م

                                           
 [.ُِٖ/مّاأل رم]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكمم-مُ
 [.ِّٕٗٗرقـممِْْ/مّٗ]نسندمحمندمم-مِ
 [.ُّٕٓرقـممُّْٕ/مّ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبمات  ًد,مذًبماس:مأًؽماتأً:ؿمسمبماتأ: ؿ,مم-مّ
 [.ُِٕٗرقـممُٕ/مّ]سنفمحذ مداكد,مَّ:ًبمات  ًد,مذًبمي ماإلنًـم نناماتأً:ؿماتسمب,مم-مْ
 [.ْٓٔٔرقـممَِْ/مْ]نس:خرجمحذ متكان مم-مٓ
 [.مَْٖرقـممِٕٓ/مُنسندماتإًن  فمتمطذران م]م-مٔ
 [.ُِّٖٕرقـممَٓٓ/مٔ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-مٕ
 [.ُّٕٓرقـممُّّٕ/مّ]صم حمنسمـمم-مٖ
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نفمطر ؽماتكت دمتفم كرمذفم ز دمتفمخًتدمذفممْكاتذ  أ ,مّكاتطذران ,مِكحذكمتكان ,مُكحخر لمحمند,
من دافمتفم ذ رمذلمذنمك .م

 دراسة رجال اإلسناد:

ماإلسنًدم أًت.مر ًؿ

 الحكم عمى الحديث:

كقدمصرحمذًتسنًعمي ممَّٓ  رمات:دت سمكات:سك  مَّنًمقًؿماذفمم ر,ذفمنسمـماتكت دمكماسنًد مصم ح,م
مركا :نً.

مٔكَّذتؾمصمملمإ  ب.

م

م

م

م

م

م

م

م

م

                                           
 [.ِّٕٗٗرقـممِْٓ/مّٗ]نسندمحمندمم-مُ
 [.ٓٓٔٔكرقـممّٓٔٔرقـممَِْ/مْ]نس:خرجمحذ متكان مم-مِ
 [.مَْٖرقـممِٕٓ/مُ]نسندماتإًن  فمتمطذران مم-ّ
 [.ُِْٖٕرقـممَٓٓ/مٔسنفماتَّذرلمتمذ  أ م]اتم-ْ
 [.ْٕٔٓرقـممْٖٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٓ
 [.ِّٕٗٗرقـممِْٓ/مّٗ]مًإ  منسندمحمندممم-مٔ
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م ًي ًل يىً مًي ماتن ًرًم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمم)س(مكى نٍم«ماتً رىايى ممؽٌّ,مكات يرى يىً نم ى مات يرى ايمتىًر ؼ,مكىليكى
مذًم مًنٍنليمحمكاتى ـ,ميىً  ؿه ماتن ًًسم ىًم محينيكرىليـمك ى:ى ىر ؼماألن ري نىًتىً مًنفى .اتأىٌ ـمًذ ينيكًرماٍتأىًذ مىً محىًكمات ى منىٍ نىَميىًًتؿو

ؽٌّم»كاتً رىايى نمتنميل.مكقىٍكتيليم مكحمكاًت ـ.حىٍممًي  ىًمنىٍصمىمى همًتمن ًًسمكًريؽهمًي محيم«ماتً رىايى ممى ـٍ منيكًرًل

يىً مًي ماتن ًرًم»كقىٍكتيليم م«مات يرى مًذمٌألمح ـً ـٍ م ىأي ـٍ ماتًفٍ:نى ,مكىحىن ليمًسذىامتى مًنفى ًمًي مذىًتؾى مات:  رُّضمًتمرٍّ ىًسىً مًتنى :ىٍمًذ رمًنفى
مُكاٍس:مؽمات يأيكذ .

مم(ٜٛٔالحديث رقم )

د  ىنىًمممم مى   ى,قًؿماإلنًـماذفمحذ مإ ذ مرمنلماجنممى متي م,ممِاٍذفي ؿى مدىخى ؿه مًسٍذمرى ي ميكسه نمًسن ًمتى ي ,مقىًؿى ًًتبو تىٍفمغى
م ن مقىًؿى , م ـى سى مكى مىٍ ًل متى م َماجي مصى ماتن ًذ   محىف  دٍّمن م ى متىٍف د  ىًن محىًذ , ممى ن م»يىأىًؿى مى يـٍ ميى ى ـو مًذسىالى ً مقىٍكنن ماٍذ:ىدىحى ًف نى

سىنىًتوم نمذى ى ىم«مًذ ىٍإًرممى قىًؿى م,م,مكى ـى نماٍئً:ًلميى ىٍقًرٍئليماتس الى قىًؿى م,مكى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ًن محىًذ مًستىَمرىسيكًؿماتم ًلمصى
م ن مقىًؿى مذىٍ ًدً , مًنٍف ماٍتً رىايى ى متىلي م:ىٍ  ىؿى محىٍف مًستىٍ ؾى م ىٍطميبي مليكى متىلين قيٍؿ مًنٍفم»كى ذيد  مكىالى ؽٌّ, ممى ماٍتً رىايى ي ؽٌّ, ممى اٍتً رىايى ي

ٍنًزتى ومقىًذ مى وم مًذنى ماٍت ىًر ؼي تىًَّف  يىً ى,مكى مّ«.تيرى

 تخريج الحديث:

منفمطر ؽمذإرمذفماتنف ؿ,متفمغًتب,مذلمذنمك .مممٓكاتذ  أ ,مْحخر لمحذكمداكد,ممم

 دراسة رجال اإلسناد:

ممٔذ ـماتن  ن مكق ؿمذف:م ًمكلكماذفمحذ مغ الفماتأطًفمحذكمسم نًفماتذصرم.مغالب بن خطاف*م

ممَُكقًؿمح  ًننمت سمذلمذ س,مٗكاذفمن  ف,مٖكاذفمس د,مٕحمند,مك أل

                                           
 [.ُِٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
.م-مِ ـى مًسٍذرىاًل  مٍذفي ًًت ؿي  لكنمًسٍسنى
م[.ُِٕٕٔرقـممِّْ/مٓ]نصنؼماذفمحذ مإ ذ مم-مّ
م[.مِّْٗرقـممُُّ/مّداكد,مَّ:ًبماتخراجمكاإلنًرة,مذًبمي مات راي ,م]سنفمحذ مم-مْ
م[.َُّْٗرقـممٖٔٓ/مٔ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-مٓ
م[.ّْٔٓرقـممِْْ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٔ
م[.َِِٕرقـممَِٔ/مِ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماذنلمتذدماجمم-مٕ
م[.ِّْٖرقـممََِ/مٕ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مٖ
م[.َِٕرقـممْٖ/مٕ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٗ
م[.ُُُِرقـممُّٖ]:ًر  محسنً مات أًتمصنمم-مَُ
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كقًؿماذفمم رنمْكقًؿمحذكممً:ـنمصدكؽمصًتحم,مّكذَّر ماذفممذًفمي مات أًت,مِكاتذلذ ,مُكاتنسًئ ,
ممٓصدكؽ.

د  ىنىًمغًتبماتأطًفمكًَّفمكاجمنفمخ ًرماتنًس, قىًؿمتينىرمٍذفماتنخ:ًرماترازم,نممى كى
مٔ

مكغًت ماذفمتدمن مذ ف,كقًؿ مات ًذمممٕبمات  ؼمتمَمحمًد  ل متى ىؿ  ميأًؿن كتمؽماتذلذ متمَم:   فل
مٖ  فلماٍذفمتدممغىًتبمآخرمي : نؿمذىًتؾ,

مٗ ذإًرمن ركؼمكإ  ب.مكننفمك ألمنفماتن ًصر فنقًؿماتذًمثنم أ ,م

 الحكم عمى الحديث:

مُُر بنمسسنًدمن  كؿ.مكقًؿماذفمَُسسنًد م   ؼ,مت  ًت ماتر ؿمكحذ لمك د ,مكَّذتؾمقًؿماألتذًن ,

م

م

م

م

م

م

                                           
م[.ْٖٕٔرقـممٖٔ/مِّ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مُ
م[.ُْْْرقـممُُٓ/مِ]اتًَّإؼمم-مِ
م[.ََُِٗرقـممَّٖ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-ّ
م[.َِٕرقـممْٖ/مٕ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-ْ
م[.ّْٔٓرقـممِْْ]:أر بمات: ذ بمصنمم-ٓ
م[.ْٖٕٔرقـممٖٔ/مِّ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-ٔ
م[.ُّٓٓرقـممُُُ/مٕ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مٕ
م[.ُْٖٓرقـممَْٓ/مِ]اتنان مي مات  فً مم-مٖ
م[.ّْٔٓرقـممُْٕ/مّ]:مر رم:أر بمات: ذ بمم-مٗ
م[.َُٓمرقـمُُْ/مِاألـمم-]   ؼمحذ مداكدمم-مَُ
م[.ِٕٗ/مٓ]ي:حماتذًرممالذفمر بمم-مُُ
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م ًد ًثماٍذًفمتىذ ًسو ًي ممى ًممُّ ًمًستىَماٍتذىٍ ًتماٍت ىً: ؽًم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمممكى منى مذىٍ دىماتني ىر ؼ«م يـ  ذىًتؾى «مكى
ً.مكاتني ىر ؼمًي ماألٍصؿنمنك ايمات: م مات: ٍ ًر ؼمحىٍ  ن يى ,مكىليكى قيكًؼمذ ىرى مٍُ ًر ؼ. ير دمًذًلمذىٍ دىماتكي

مم(ٜٓٔالحديث رقم )

,ممم ٍ جو رى م ي ماٍذفي د  ىنىً ,ممى مسىً  دو م ىٍم ىَمٍذفي د  ىنىً ,ممى ًم ٍّ متى كمٍذفي د  ىًن متىٍنري قًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممى
مِ

د  ىًن متىطىً ه, نممى نمًنفٍممّقىًؿى ,ميىأيٍمتي ؿ  مًذًٍتذىٍ ًتميىأىٍدممى نمًسذىامطىًؼى ممتىًفماٍذًفمتىذ ًسو متىذ ًسو نملىذىاماٍذفي ؟مقىًؿى حىٍ فى
ًممُّ ىًمًستىَماتذىٍ ًتمات ىً: ًؽ{م]اتمجنم منى نمًنٍفمقىٍكًؿماتم ًلم:ى ىًتىَنم} يـ  ًنٍفمّّقىًؿى مىٍ ًلم»[مكى م َماجيمتى مصى حىٍنًرماتن ًذ ٍّ

دىاعًم ً ماتكى ًذىليمحىٍفم ىًممُّكامًي ممى   محىٍصمى م ـى سى نمًسن نىًم«مكى نم,مقيٍمتي متىذ ًسو ماٍذفي نمَّىًفى ماتني ىر ًؼمقىًؿى مذىٍ دى مذىًتؾى َّىًفى
ذىٍ ديم» مكى مْ«. ىرىا يمقىٍذؿي

 تخريج الحديث:

ممٓمحخر لمنسمـمنفمطر ؽمنمندمذفمذَّرمتفماذفم ر جمذلمذنمك .ممم

 دراسة رجال اإلسناد: 

مقًؿمامعبد الممك بن عبد العزيز* مندتس, متَّنل ماتنَّ م أ  مإرمذفم ر جماألنكممنكاللـ تدارقطن ن
ممٔات:دت سم:دت سماذفم ر جميشنلمقذ حمات:دت س,مالم دتسماالمي نًمسن لمنفمن ركح.

مٕكذَّر ماذفمم رمي ماتنر:ذ مات ًت  .

مقًؿماتذًمثنمقدمصرحمذًتسنًعمنفمتطً مي نفم:دت سل.

مٖاتأرإ منكاللـماتنَّ م أ ميأ لميً ؿمتَّنلمَّ  رماإلرسًؿ.معطاء بن أبي رباح*م

م

                                           
 [.ُِٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 تذدماتنمؾمذفمتذدمات ز زمذفم ر جم.م-مِ
ملكنمتطً مذفمحذ مرذًحم-مّ
م[.ّْٔٗرقـممُٕٓ/مٓ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتناًزم,مذًبمم  ماتكداع,مم-مْ
إ ًر متندماإلمراـ,م]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتمج,مذًبم:أم دمات دم-مٓ م[.ُِْٓرقـممُّٗ/مِممكا 
م[.ّٖرقـممُْ]طذأًتماتندتس فمصنمم-مٔ
م[.ّٖرقـممُْ]طذأًتماتندتس فمصنمم-مٕ
م[.ُْٗٓرقـممُّٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٖ
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مُنمتـم يذَّرماذفمتذًسمي نفمحرسؿمتن ـ.قًؿماتذًمث

مم*ذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

ًي ًلمم متىر ايًمحىٍكمَّىًًلنًنم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمم)لػ(مكى مات ًذمم«منىفمح:َى ـمحىًكماتمًًزمى حىرىادىمذًت ىر اؼنماتنينى ٍّ
قىًدماٍس:  رماتم ليم:ى ىًتىَمًذًل. ماتاى ب,مكى ـى  د ت مًتٍم

مِ

مم(ٜٔٔديث رقم )الح

,متىفٍم مسىً  دو م ىٍم ىَم ىٍ ًن ماٍذفى د  ىنىً ,ممى ماٍتني ىن َماٍت ىنىًزمُّ مٍذفي ن دي منيمى د  ىنىً تيذىٍ ًدممقًؿماإلنًـمنسمـمرمنلماجنممى
,مّاًج, ٍفمنىًًياو ًف   ى,مْتى متىممٓتىٍفمصى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ٍفمذىٍ ًضمحىٍزكىاًجماتن ًذ ٍّ مىٍ ًلمتى م َماجيمتى مصى ًفماتن ًذ ٍّ

نم مقىًؿى م ـى سى متىٍ مى نممَمْن َأَتى َعرَّاًفا»كى ةهمحىٍرذىً  فى الى م:يٍأذىٍؿمتىليمصى ـٍ ,متى مٔ«.يىسى ىتىليمتىٍفمإىٍ  و

 تخريج الحديث:

م:فردمذلمنسمـمدكفماتذخًرم.

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

م

م

م

م
                                           

م[.َِٓرقـممِّٕ] ًنامات:مص ؿمصنمم-مُ
 [.ُِٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مِ
 تذ دماجمذفمتنرمذفممفص.م-مّ
 نًيامحذكمتذدماجماتندن منكتَماذفمتنر.م-مْ
 صف  مذنتمحذ متذ دماذفمنس كدمات أف  مزكجماذفمتنر.م-مٓ
: ًفماتَّ ًف,مم-مٔ  [.َِِّرقـممُُٕٓ/مْ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتسالـ,مذًبم:مر ـماتَّ ًن مكا 
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مجنم)تىٍريىطى(قًؿماذفماأل  رمرمنلما

م مًي ًل مات يٍرييط»)لػ( منىمميل رسىٍت م ى محَّىمٍ:لم« ميىًشذىا ماتر ائم , مَّر لي ٍنغه مصى تىلي مكى ماتط ٍمح, ري مإ ى ٍـّن مًذًت   ات يٍرييط
ًم ىًمًنٍفمر مل. ؿمًي متىسى مُاتن مؿيممصى

مم(ٕٜٔالحديث رقم )

مسًمممم مٍذفي د  ىنىًمتيذىٍ دي د  ىنىًمحىذيكمحيسىًنى ى,قًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممى ,ممى ًًت ؿى ٍسنى
,مِ ٍفمحىًذ ًل,ممّتىٍفمًلإىًـو تى

َّىً ,مكى مات ىسىؿى ٍمكىا ى,مكى يًمبُّ ماتمى م يًمبُّ م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿي م َمتىٍفمتىًًئإى ى,مقىًتىٍتنمَّىًفى مًسذىامصى فى
منًم ميى ىٍدنيك مىَمًنسىًًئًل متى ًزى محى ى ,مات ىٍصرى م ىٍم:ىًذسي مَّىًفى مًنن ً محىٍَّ ىرى مًتٍندىلىً ميىًٍم:ىذىسى ٍفصى ى, مىَممى متى ؿى ميىدىخى , ٍن يف 

م َم ماتم ًلمصى ,ميىسىأىٍتمرىسيكؿى ماٍنرىحىةهمًنٍفمقىٍكًن ىًمتيَّ  ىمتىسىؿو مًت نمحىٍلدىٍتمتى ىً ,ميىأىًؿى ٍفمذىًتؾى متى مىٍ ًلميىسى ىٍتتي اجيمتى
مإىٍرذى نم مًنٍنلي م ـى سى مسى ىدٍمكى ميىًشن لي مىٍ ًؾ متى ؿى مدىخى مًسذىا ن مقيٍمتي مًتسىٍكدىةى, مذىًتؾى ميىذىَّىٍرتي متىلي, تىف  متىنىٍم:ًى مكىاتم ًل محىنىً ن ميىأيٍمتي نيكم,

نمالى,ميىأيكًت متىلينمنىًملىًذً ماترٍّ حيم ,ميىًشن ليمسى ىأيكؿي منىاىًًي رى ماتم ًل,محىَّىٍمتى مرىسيكؿيم,مًنٍنًؾ,ميىأيكًت متىلينم ىًمرىسيكؿى َّىًفى كى
ٍفصىم مسىأىٍ:ًن ممى ن مسى ىأيكؿي ميىًشن لي , ماترٍّ حي مًنٍنلي دى م يك ى محىٍف مىٍ ًل متى م ىٍإ:ىدُّ م ـى سى مكى مىٍ ًل متى م َماجي مصى ,ماتم ًل متىسىؿو مإىٍرذى ى  ي

مْ... .مجرَسْت َنْحُمُو الُعْرُفَط،يىأيكًت متىلينم

 تخريج الحديث:

ماتذخًرممنفمطر ؽمتم مذفمن منفمطر ؽمحذ محسًن ,مٓس ر,حخر ل مذلممٔكنسمـ متفملإًـ َّاللنً
مذنمك .

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

م

                                           
 [.ُِٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 ًن .لكنممنًدمذفمحسًن ماتأرإ محذكمحسم-مِ
 لكنملإًـمذفمتركةمذفماتزذ رمذفمات كاـ.م-مّ
 [.ِٕٗٔرقـممِٔ/مٗ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتم ؿ,مذًبمنًم َّر منفمام: ًؿماتنرحةمناماتزكج,مم-مْ
{,مم-مٓ ماتم ليمتىؾى ؿ  ًمحىمى منى ـي رٍّ م:يمى ـى  [.ِٖٔٓرقـممْْ/مٕ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتطالؽ,مذًبم}ًت
مانرح:لمكتـم نكماتطالؽ,م]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتطالم-مٔ  [.ُْْٕرقـممَُُُ/مِؽ,مذًبمك كبماتَّفًرةمتمَمنفممـر
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)تىرىؽى(

ًد ًثماٍتنىظىًًلًرم مًنٍفم:ىٍنروم»)لػ(مًي ممى مإىٍ  وم«محىن ليمحيً: مذ ىرىؽو َّيؿُّ منىٍنسكجمًنٍفمنىسىًئجماتخيكص,مكى ًذ ؿه مزى ليكى
ًد ًث. مًي ماٍتمى رى قىٍدم:ىَّىر  قى همًذفىٍ:ًحماتر اً مًي ً نىً.مكى متىرىؽهمكتىرى نىٍ فيكرميى يكى

مُ

مم(ٖٜٔالحديث رقم )

د  ىنىًمحىذيكمات ىنىًًف, قًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممى
,مِ نىًمإي ىٍ به حىٍخذىرى

,مّ ًفماتزٍُّلًرمٍّ ممْتى ٍ ديمٍذفي نى ًن ممي نمحىٍخذىرى قىًؿى
ٍذًدما مىمتى م َماجيمتى مصى مًتٍندىماتن ًذ ٍّ ميكسه م ي ًمنىٍمفي نمذىٍ نىنى ٍنلي,مقىًؿى ماتم ليمتى ٍ رىةىمرىً  ى محىذىًمليرى ,مًسٍذمتر ٍمنىًف,محىف  م ـى سى ٍ ًلمكى

نم .مقىًؿى ماتم ًلملىمىٍَّتي نم ىًمرىسيكؿى ميىأىًؿى ؿه ً ى يمرى ي ؟» ى ًمتىؾى مىَماٍنرىحىً: مكىحىم«منى متى قىٍ تي نمكى مقىًؿى مرىسيكؿي ًًئـه,ميىأىًؿى نىًمصى
نم م ـى سى مكى مىٍ ًل م َماجيمتى م:يٍ ً:أي ىً؟»اتم ًلمصى قىذى ن مرى م:ىً دي نم«ملىٍؿ نمالى,مقىًؿى ٍ ًفم»قىًؿى مإىٍ رى كـى م:ىٍس:ىًط ايمحىٍفم:ىصي يى ىٍؿ

ًذ ىٍ فًم نم«مني:ى:ًى نمالى,ميىأىًؿى مًنٍسًَّ ننً»,مقىًؿى مًس:ٍّ فى ـى مًسٍط ىً م َماجيمم«م.يى ىٍؿم:ىً دي مصى ماتن ًذ ُّ نميىنىَّىثى نمالى,مقىًؿى قىًؿى
م مىَمذىًتؾى متى ,ميىذىٍ نىًمنىٍمفي م ـى سى مىٍ ًلمكى مٓ...«.ُأِتَي النَِّبيُّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم ِبَعَرٍق ِفيَيا َتْمرٌ تى

 تخريج الحديث:

مَُكسف ًفمذفمت  ن ,مٗكزات ,كاألمٖكاذرال ـمذفمس د,مٕكن نر,مٔحخر لماتذخًرممنفمطر ؽمننصكر,
مُُكاتم ث.

                                           
م[.ُِٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 اتمَّـمذفمنًياماتذ ران محذكمات نًفماتمنص .م-مِ
 إ  بماذفمحذ ممنزةماألنكمم.م-مّ
 م.نمندمذفمنسمـمذفمتذ دماجمذفمتذدماجمذفمإ ًبماتأرإ ماتزلرمم-مْ
,مذًبمسذام ًنامي مرن ًفمكتـم َّفمتلمإ  م,مم-مٓ  [.ُّٔٗرقـممِّ/مّ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتصـك
,مذػًبماتن ػًناميػ مرن ػًفملػؿم ط ػـمحلمػلمنػفماتَّفػًرةمسذامَّػًنكامنمػًك ج,مم-مٔ مِّ/مّ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتصػـك

 [.ُّٕٗرقـم
[كم]مَّ:ػًبمََِٔرقػـممَُٔ/مّآلخػرمكتػـم أػؿنمقذمػت,م]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبمات ذ ,مذًبمسذامكلبملذ ميأذ ػ ًمام-مٕ

 [.َُٕٔرقـممُْْ/مٖاأل نًفمكاتنذكر,مذًبمنفمحتًفماتن سرمي ماتَّفًرة,م
[.م]َّ:ػػًبماألدب,مذػػًبمات:ذسػػـمّٖٔٓرقػػـممٔٔ/مٕ]صػػم حماتذخػػًرم,مَّ:ػػًبماتنفأػػًت,مذػػًبمنفأػػ ماتن سػػرمتمػػَمحلمػػل,مم-مٖ

 [.َٕٖٔرقـممِّ/مٖكات مؾ,م
 [.ُْٔٔرقـممّٖ/مٖ:ًبماألدب,مذًبمنًم ً مي مقكؿماتر ؿنمك مؾ,م]صم حماتذخًرم,مَّم-مٗ
رقػػـممُْْ/مٖ]صػػم حماتذخػػًرم,مَّ:ػػًبماأل نػػًفمكاتنػػذكر,مذػػًبمقػػكؿماجم: ػػًتَنم}قػػدميػػرضماجمتَّػػـم:ممػػ مح نػػًنَّـ{,مم-مَُ

 [.ُُٕٔرقـممُْٓ/مٖ[مكم]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماأل نًفمكاتنذكر,مذًبم  ط مي ماتَّفًرةمتإرةمنسًَّ ف,مَٕٗٔ
]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتنمًرذ ف,مذًبمنفمحصًبمذنذػًنمدكفماتمػدميػ خذرماإلنػًـميػالمتأكذػ متم ػلمذ ػدمات:كذػ مسذاممم-مُُ

 [.ُِٖٔرقـممُٔٔ/مٖ ً منس:ف: ًن,م
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مس:: ـنمتفماتزلرممذلمذنمك .مممِكننصكر,مُكحخر لمنسمـمنفمطر ؽمسف ًفمذفمت  ن ,

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

ًد ًثمسٍم ً ماتنىكىاتم ًي ممى ممؽٌّم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)لػ(مكى متً ٍرًؽمظًتـو تىٍ سى محىٍفم ىً  «مكى مليكى  ىماتر  يؿي
. مًذًلماألرضى مًي  ىًمغىٍرسًمغىٍصذًنمًت ٍس:ىك بى مقىٍذمىليمي ىٍاًرسى مقىٍدمحٍم ًلىًمر ؿه مًّستىَمحٍرضو

مم(ٜٗٔالحديث رقم )

محى ُّمممم د  ىنىً ماٍتكىل ًًبمات أف ,ممى ٍذدي د  ىنىًمتى ماٍتني ىن َ,ممى مٍذفي ن دي منيمى د  ىنىً ,قًؿماإلنًـمحذكمداكدمرمنلماجنممى مْكبي
نم م ـى,مقىًؿى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ,متىًفماتن ًذ ٍّ ٍ دو مٍذًفمزى مٍذًفمتيٍركىةى,متىٍفمحىًذ ًل,متىٍفمسىً  ًد ٍفمحىٍم ىًم»تىٍفمًلإىًـً نى

ؽٌّم ممى مًتً ٍرؽومظىًًتـو تىٍ سى متىلي,مكى ٍ :ى نميىً  ى ًمنى ممٓ«.حىٍر ن

 تخريج الحديث:

مات:رنذم,مم م  مَ,مٖذزار,كاتمٕكاتنسًئ ,مٔحخر ل مذلممَُكاتذ  أ ,مٗكحذك متذداتكلًب مطر ؽ منف َّم ـ
مذمفظل.

منفمطر ؽملإًـمتفمحذ لمنرسالنمذمفظل.مُكاتذ  أ ,مُّكاتنسًئ ,مُِكاذفمحذ مإ ذ ,مُُكحخر لمنًتؾ,
                                           

 [.ُُُُرقـممُٖٕ/مِ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتص ًـ,مذًبم:ام ظم:مر ـمات نًعمي من ًرمرن ًف,مم-مُ
 [.ُُُُرقـممِٖٕ/مًِبم:ام ظم:مر ـمات نًعمي من ًرمرن ًف,م]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتص ًـ,مذم-مِ
م[.ُِٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مّ
مح كبمذفمحذ م:ن ن مَّ سًفماتسخ: ًن .م-مْ
 [.َّّٕرقـممُٖٕ/مّ]سنفمحذ مداكد,مَّ:ًبماتخراج,مذًبمسم ً ماتنكات,مم-مٓ
 [.ُّٖٕرقـممْٓٔ/مّ محرضماتنكات,م]سنفمات:رنذم,مَّ:ًبماألمًَّـ,مذًبمنًمذَّرمي مسم ًم-مٔ
 [.ِٕٗٓرقـممِّٓ/مٓ]اتسنفماتَّذرلمتمنسًئ مم-مٕ
 [.ُِٔٓرقـممٖٔ/مْ]نسندماتذزارمم-مٖ
 [.ٕٓٗرقـممِِٓ/مِ]نسندمحذ م  مَماتنكصم مم-مٗ
 [.ُُِٕٕرقـممِّٓ/مٔ[كم]ُُّٖٓرقـممُْٔ/مٔ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-مَُ
 [.ٔٗٓرقـممَُٕٔ/مْ]نكط منًتؾمم-مُُ
 [.ِِِّٖرقـممْٕٖ/مْ]نصنؼماذفمحذ مإ ذ مم-مُِ
 [.َّٕٓرقـممِّٓ/مٓ]اتسنفماتَّذرلمتمنسًئ مم-مُّ
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 دراسة رجال اإلسناد:

م,ف أ م:ا رمقذؿمنك:لمذ الثمسن م,ذفماتصمتمات أف محذكمنمندماتذصرمم*عبد الوىاب بن عبد المجيد
مِنًتمسن محرذامك:س  فمكنًئ .

نمًَّفمقدماخ:مطمقذؿمنك:لمذ الثمسن فمحكمحرذا. مّقًؿمتأذ مذفمنَّـر

ذ دمذتؾمي كمنفماتأسـممكقًؿمحذكمداكدنم:ا ر.مكَّذتؾمقًؿمات أ م مكزادنمحفمحلملمم ذك ميمـم ركمإ ئًنم
مْ.األكؿمح  ًنم

ر  يم:ىاى ُّري ي,ميىًشن ليمتىم مات: اى ًُّرمًذإىٍ  و.قًؿماتذلذ نمتىًٍَّفمنىًم ى دٍٍّثمزىنىفى م يمى مـٍ

ٍن يـ. متى ماتن ًسي ً بى ,ميىمي ٍذديماتكىل ًًبمات  أىًف ُّ ,مكىتى ًًزـو ممى مذفي ًرٍ ري م ى نم:ىاى  رى دىمقىًؿى كاس:دؿمذأكؿمحىذيكمدىاكي
مٓ

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

مغىرًمس سىفه ممى ًد ثه .سنًد ممسف,مقًؿمات:رنذمنملىذىاممى مٔ به

مٖكصمملماألتذًن .مٕكَّذتؾممسنلماذفمذطًؿ,

م

م

م

م

                                                                                                                                
 [.ُُٕٕٓرقـممِّٓ/مٔ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-مُ
م[.ُِْٔرقـممّٖٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مِ
م[.ِّرقـممٖٕ]اتنخ:مط فمتم الئ مصنمم-مّ
م[.ِّرقـممٕٗ]اتنخ:مط فمتم الئ مصنمم-مْ
م[.ّٖرقـممُّٕ[مكم]اتَّكاَّبماتن راتمصنمَُّٖرقـممِّ/مٖتنذال م]س رمحتالـمام-مٓ
 [.ُّٖٕرقـممْٓٔ/مّ]سنفمات:رنذمممم-مٔ
 [.ْْٕ/مٔ]إرحمصم حماتذخًرممالذفمذطًؿممم-مٕ
 [.َُِٓرقـممّّٓ/مٓ]سركا ماتام ؿمي م:خر جمحمًد ثمننًرماتسذ ؿمم-مٖ
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مًتٍَّرىاشم ًد ثي ًنٍنليممى مًنٍفم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)لػ(مكى مذًشذؿو م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى مصى مىَماتن ًذ ٍّ حىن ليمقىدـمتى
كؽماألىٍرطىَ دىقًتمقىٍكًنًلمَّ ن  ًمتيري مكامد:يلنمحىم«مصى من ركؼه ره مإى ى مذىاًلذ مًي مليكى ٍنره ممي كقيلمًطكىاؿه ٍرطىًة,مكتيري

م ٍأطيرمًنٍن ىًماتنىً ي,مإذ لمًذ ىًما ٍنرانمنَّ:ىًنزةم:ىًرؼُّ ًًؿماتننطيكرىةمًي ماتإٍّ:ً ,م:ىرالًمًسذىامحيً  رىتممي م ىرلماترٍّنى إلذؿى
ٍنرةمحٍتكىان ً. ًي ماًٍَّ:نًًزلًمكمي

مُ

مم(ٜ٘ٔالحديث رقم )

ٍذًدمقًؿماإلنًـماذفمخز ن مرمممم ماٍتفىٍ ًؿمٍذًفمتى مٍذفي د  ىًن ماٍت ىالى ي ,ممى مذيٍندىاره مذىإ ًرو مٍذفي ن دي د  ىنىًمنيمى منلماجنممى
ٍ بوم ,متىٍفمحىًذ ًلمًتٍَّرىاًشمٍذًفمذيجى مًتٍَّرىاشو د  ىًن متيذىٍ ديماتم ًلمٍذفي ًمًؾمٍذًفمحىًذ مسىًك   ى,ممى اٍتنى

ممِ نمذى ى ىًن مذىنيكمنير ةىمٍذفي قىًؿى
ًد نى ى,ميىكىمتيم مىٍ ًلماٍتنى متى ,ميىأىًدٍنتي م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مًستىَمرىسيكًؿماتم ًلمصى ـٍ دىقىًًتمحىٍنكىاًتً  مًذصى مذىٍ دو ًًتسنًمذىٍ فى ٍد:يليم ى  ى

نم ماأٍلىٍرطى ,ميىأىًؿى مَّى ىن  ىًمتيذيكؽي مىٍ ًلمًذًشًذؿو متى ًًر,ميىأىًدٍنتي ,مكىاأٍلىٍنصى ًؿ؟نىم»اٍتني ىًً ًر فى م«مًفماتر  ي مٍذفي نمًتٍَّرىاشي يىأيٍمتي
نم مقىًؿى ٍ بو ,م«ماٍريىٍامًي ماتن سىبًم»ذيجى ٍنًركمٍذًفماتن ز اًؿمٍذًفمنير ةىمٍذًفمتيذىٍ دو ٍكرىةىمٍذًفمتى ٍرقيكًصمٍذًفمخى ممى نماٍذفي ,مقيٍمتي

ماتم م ـىمرىسيكؿي نميى:ىذىس  مقىًؿى مذىًن منير ةىمٍذًفمتيذىٍ دو دىقىًتي نمكىلىًذً مصى مقىًؿى ,م يـ  م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى َىِذِه ِإِبُل َقْوِمي، »ًلمصى
.«ممَىِذِه َصَدَقاُت َقْوِمي ًد ثى ماٍتمى ,ميىذىَّىرى

مّ

 تخريج الحديث:

مذنفسمسندماذفمخز ن مذدكفمتفظماذفماأل  ر.مٓكاذفمنً  مْحخر لمات:رنذم,ممم

ماتأً  , مسسنًت ؿ متف ماتإًي   مذَّر محذك ماألكسط,كاتمٔكحخر ل مي  منمندممٖكاتَّذ ر,مٕطذران  تف
حرذ : ـمتفممَُكمسسنًت ؿمذفمسسمًؽ,مٗاتاالذ ,مكاتذ  أ مي ماتإ بمنفمطر ؽمنمندمذفماتن نَ,

مات ال مذفماتف ؿمذلمذنمك .

                                           
م[.ُِٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
ذج بمذفممرقكصماتس دم.مكقًؿماذفمس دنمصمبماتنذٌ مصمَماتم لمتم لمكسػٌمـمكسػنامننػل.م]اإلصػًذ ممتَّراشمذفم-مِ

 [.ّٓٔٓرقـممِْْ/مْي م:ن  زماتصمًذ م
 [.ِِِٖرقـممِٖ/مْ]صم حماذفمخز ن مم-مّ
 [.ُْٖٖرقـممِّٖ/مْ]سنفمات:رنذم,مَّ:ًبماألط ن ,مذًبمنًم ً مي مات:سن  متمَماتط ًـ,مم-مْ
 [.ِّْٕرقـممَُٖٗ/مِفمنً  ,مَّ:ًبماألط ن ,مذًبماألَّؿمننًم م ؾ,م]سنفماذم-مٓ
 [.ّٗٗرقـممُٗٔ/مُ]اتفكائدماتإ  رمذًتا الن ًتمألذ مذَّرماتإًي  مم-مٔ
 [.ُِٔٔرقـممَُٖ/مٔ]اتن  ـماألكسطمم-مٕ
 [.ُْٓرقـممِٖ/مُٖ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-مٖ
 [.مْٖٓٓرقـممّّ/مٖ]إ بماإل نًفمم-مٗ
 [.مْٖٓٓرقـممّّ/مٖ نًفم]إ بماإلم-مَُ
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 دراسة رجال اإلسناد:

مممُنًتمسن متإر فمكنًئ: ف.م,   ؼم,ذفمتذدماتنمؾماتننأرممحذكمات ذ ؿماتذصرمم* العالء بن الفضل

ممِقًؿماتذخًرمنمالم  ذتممد  ل.م,ذفمذج بمات:ن ن معبيد اهلل بن عكراش*م

مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

مكتذ دماجمذفمتَّراش,مكندارماتمد ثمتمَمات ال .مذفماتف ؿمسنًد م   ؼ,مت  ؼمات ال مس

مًنٍفممىم منىٍ ًرييليمًسال  مالى مغىًر به ًد ثه ًد ًث.قًؿمات:رنذمنملىذىاممى قىٍدم:ىفىر دىمًذ ىذىاماتمى ً مٍذًفماتفىٍ ًؿمكى مًّد ًثمات ىالى

مٓك  فلماألتذًن .مْكحخإَمحفم َّكفمنك كتً.م,قًؿماألتظن نمسسنًد مكا وم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

                                           
 [.ِِٓٓرقـممّْٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُ
 [.ُِّْرقـممّّٕ]:أر بمات: ذ بمصنمم-ِ
 [.ُْٖٖرقـممِّٖ/مْ]سنفمات:رنذممم-مّ
 [.ِِِٖرقـممِٖ/مْ]صم حماذفمخز ن مم-مْ
 [.ُُِٕرقـممِٖٓ/مّ]سمسم ماألمًد ثمات   ف مكاتنك كت مكح رلًماتس ئمي ماألن مم-مٓ
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م ًي ًل مكى م)س( ماجن مرمنل ماأل  ر ماذف مًتٍرؽوم»قًؿ مَّيؿٍّ مًي  مكىاقى ى ً مًسذىا ٍرحة ماتنى مًنفى م ىٍ ًرم ًؿ ماتر  ي منً ى سف 
ماألٍ كؼ.«مكتىصىب ٍ ري ـي,مكات ىصىبنمغى مًي ًلماتد  مات ًذمم َّكفي ماتمى ىكافنماألٍ كؼي اتً ٍرؽمًنفى

مُ

مم(ٜٙٔالحديث رقم )

د  ىنىًمحينى ٍمممم ًدممى ٍ ًدمٍذًفماأٍلىٍسكى نى ن ًدمٍذًفممي منيمى ٍذديماتم ًلمٍذفي د  ىًن متى مقًؿماإلنًـم  أكبمذفمسف ًفمرمنلماجنممى سي
مسىك م ٍ ًرثًمٍذفي كى ًًتًؾمٍذًفماٍتمي د  ىنىًمحىًذ متىٍفمنى ممى ٍرًن ُّ ماٍت ي ارو

ماتن ًذ ُّممِ ,مذىَّىرى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى مصى ًًمًبماتن ًذ ٍّ صى
ًنىاىماتر  يؿيم ميى ى ٍذدو متى ٍمؽى مخى مًسذىامحىرىادى ؿ  مكى ى ماتم لىمتىز  نمًسف  مقىًؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى ممصى منىًجي يمًي مَّيؿٍّ ٍرحىةى,ميىَّىًفى اٍتنى

.م يًم ـى مآدى متىليمديكفى مًتٍرؽو رى يمَّيؿ  محىٍم ى نى ىليماتم لي,م يـ  ماتس ًًذًام ى م ىٍكـي مًنٍن ىً,ميىًشذىامَّىًفى مكىتيٍ كو مصيكرىةومًتٍرؽو  محىمٍّ
مّ[.ٖنىًمإً ىمرىَّ ذىؾى .م]االنفطًرنم

 متخريج الحديث:

نفمطر ؽمإذًبمات صفرم,مكحذكمن  ـمنفممٔكاتصا ر,مٓكاألكسطم,مْاتَّذ ر.حخر لماتطذران ,مي مممم
ممٕطر ؽمحذ مذَّرمذفمحذ ماألسكد,

 ال : ـنم)حذ مذَّرمذفمحذ ماألسكدمكإذًبمات صفرمممٖكاتذ  أ منفمطر ؽمتذداجمذفمنمندمذفممن د,
مكتذداجمذفمنمندمذفممن د(تفمحن سمذفمسكارمذلمذنمك .

 دراسة رجال اإلسناد:

مسن م الثمك نًن فمكنًئ .مُأَنْيس ْبن َسوَّارم* م:يكٌي ى اٍت ٍرًن ُّ
مٗ

                                           
م[.ُِٗ/مّ  مي مغر بماتمد ثمكاأل رم]اتن ًم-مُ
لػػػػكماتصػػػػمًذ مات م ػػػػؿنمنًتػػػػؾمذػػػػفماتمػػػػك رثماتم  ػػػػ ,م َّنػػػػَمحذػػػػًمسػػػػم نًف,مسػػػػَّفماتذصػػػػرة,مكنػػػػًتمذ ػػػػًمسػػػػن محرذػػػػامم-مِ

م[.ّّٕٔرقـممِّٓ/مٓكسذ  ف.]اإلصًذ مي م:ن  زماتصمًذ م
م[.ِّْ/مُ]اتن ري مكات:ًر  مم-مّ
 [.ْْٔرقـممَِٗ/مُٗ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران ممم-مْ
 [.ُُّٔرقـممَُٕ/مِ]اتن  ـماألكسطمم-مٓ
م[.َُٔرقـممِٖ/مُ]اتن  ـماتصا رمتمطذران مم-مٔ
م[.ََّٔرقـممَِْٔ/مٓ]ن ري ماتصمًذ مألذ من  ـمم-مٕ
م[.ِّٖرقـممُِٔ/مِ]األسنً مكاتصفًتمتمذ  أ مم-مٖ
م[.َُ/مُِ]:ًر  ماإلسالـمم-مٗ
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كتـم ذَّرمي لم رمًنمكالممّ:ر ـمتلماتذخًرم,مِكحإًرمات   ن مستَم:ك  أل,مُذَّر ماذفممذًفمي مات أًت,
ٍ دمْ: د الن,مكَّذتؾماذفمحذ ممً:ـ, نى ذفممتَّنلمحيًدمحنلمركلمتنلمح  ًنماذفمنيأىد ـ,مكخم ف مذفمخ ًط,مكمي

منىٍس ىدة,مكَّؿملجال م أًت.

مقًؿماتذًمثنم أ .

م,مسىًناىمنًتؾمٍذفماتمك رثمكحذًمقالذ ,مَسوَّار اْلجْرِمّي اْلَبْصِريّ *

كتـم ذَّرمي لم رمًنمكالممٕ:ر ـمتلماتذخًرم,مٔكحإًرمات   ن مستَم:ك  أل,مٓذَّر ماذفممذًفمي مات أًت,
ممٖ: د الن,مكَّذتؾماذفمحذ ممً:ـ.

م .قًؿماتذًمثنم أ

 الحكم عمى الحديث:

مٗقًؿمات   ن نمركا ماتطذران مي مات ال  ,مكر ًتلم أًت.مسنًد مصم حمر ًتلمَّم ـم أًت.س

. مسىك ارو ٍسنىًًد,م:ىفىر دىمًذًلماٍذفي مًذ ىذىاماإٍلً ٍ ًرًثمًسال  كى ًًتًؾمٍذًفماٍتمي م يٍركىلمتىٍفمنى قًؿماتطذران نمالى
مَُ

مُُرمتمَمرسـمحذ مت سَمكاتنسًئ مكغ رلنً.كقًؿماذفمنند نملذامسسنًدمن:صؿمنإ كم

ممُِقًؿماألتذًن نم إ رمستَمحنلممسفمتمَمإرطمحذ مت سَمات:رنذم,مكحصمًبماتسنف,مكلكمَّنًمقًؿ.

 

                                           
م[.مِّٖٔرقـممِٖ/مٔ]ات أًتمالذفممذًفمم-مُ
م[.ُُِْٕرقـممُّْ/مٕزكائدمكننذاماتفكائدم]ن ناماتم-مِ
م[.ُِٓٔرقـممّْ/مِ]ات:ًر  ماتَّذ رمتمذخًرممم-مّ
م[.َُِٕرقـممّّٓ/مِ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-ْ
م[.ُِّٕرقـممّّٕ/مْ]ات أًتمالذفممذًفممم-مٓ
م[.ُُِْٕرقـممُّْ/مٕ]ن ناماتزكائدمكننذاماتفكائدمم-مٔ
م[.ُِّٓرقـممُٕٔ/مْ]ات:ًر  ماتَّذ رمتمذخًرممم-مٕ
م[.ُُٖٔرقـممَِٕ/مْ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٖ
م[.ُُِْٕرقـممُّْ/مٕ]ن ناماتزكائدمكننذاماتفكائدمم-مٗ
م[.َُٔرقـممِٖ/مُ]اتن  ـماتصا رمتمطذران مم-مَُ
م[.َّّّرقـممٖٔٗ/مٕ]سمسم ماألمًد ثماتصم م مكإ  منفميأ  ًمكيكائدلًمم-مُُ
م[.َّّّرقـممٖٔٗ/مٕم م مكإ  منفميأ  ًمكيكائدلًم]سمسم ماألمًد ثماتصم-مُِ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

ًي ًلم مًتٍرؽ»)س(مكى مألٍلؿماتً رىاؽمذاتى .«محىن ليمكق تى ًجٍّ كؼمًنٍفمنىنىًًزًؿماٍتمى منىٍ ري مننزؿه ليكى
مُ

مم(ٜٚٔحديث رقم )ال

,متىمممم مًتٍنرىافى مٍذفي َُّ د  ىنىًماٍتني ىًًي ,ممى ماٍتنىدىاًئًن ُّ ـى مذىٍ رىا مٍذفي ـي د  ىنىًمًلإىً مقًؿماإلنًـمحذكمداكدمرمنلماجنممى ٍفمحىٍيمىحى
ٍن ىً,محىف م ماتم ليمتى ًًئإى ىمرىً  ى ,متىٍفمتى ن دو مٍذًفمنيمى ماٍتأىًًسـً ,متىًف ٍ دو نى ممي مىٍ ًلمم ىٍ ًن ماٍذفى م َماجيمتى ماتم ًلمصى رىسيكؿى

م ـىم سى مًتٍرؽوم»كى مأًلىٍلًؿماٍتً رىاًؽمذىاتى ق تى مِ«.كى

 تخريج الحديث:

مذفمننصكر,ممم ماتنسًئ متفمتنرك مّحخر ل مذفمتم ,م م  مَمتفممْكنفمطر ؽمنمند سمًؽمسكحذك
مٕتفمي ؿماألإجم,مكاذفماألتراذ مٔكاتطمًكممنفمطر ؽمخًتدمذفم ز دمكلإًـمذفمذ راـ,مٓات ركم,

ذفممس:: ـمتفماتن ًي مٗكاتذ  أ منفمطر ؽملإًـمذفمذ راـ,مٖكاتدارقطن منفمطر ؽمنمندمذفمتم ,
مذلمنطكالن.متنراف

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.م

 الحكم عمى الحديث:

مُُكاألتذًن .مَُسنًد مصم حمكَّذتؾمقًؿماذفماتنمأف,س

                                           
م[.ُِٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 [.ُّٕٗرقـممُّْ/مِ]سنفمحذ مداكد,مَّ:ًبماتننًسؾ,مذًبمي ماتنكاق ت,مم-مِ
 [.مِّٓٔرقـممُِّ/مٓ]سنفماتنسًئ ,مَّ:ًبماتمج,مذًبمن أًتمحلؿمات راؽ,ممم-مّ
 [.ِٔٓٔرقـممُِٓ/مٓج,مذًبمن أًتمحلؿمات راؽ,م]سنفماتنسًئ ,مَّ:ًبماتممم-مْ
 [.َُّرقـممَُٔ]ن  ـمحذ م  مَماتنكصم مصنممم-مٓ
 [.ِّٓٓرقـممُُٖ/مِ]إرحمن ًن ماآل ًرممم-مٔ
 [.ِِْٕرقـممَُِٖ/مّ]ن  ـماذفماألتراذ ممم-مٕ
 [.َُِٓرقـممِْٓ/مّ]سنفماتدارقطن ممم-مٖ
 [.ُٕٖٗرقـممِْ/مٓ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ ممم-مٗ
 [.ْٖ/مٔ]اتذدرماتنن رمم-مَُ
 [.ُِٖٓرقـممُِْ/مٓاألـمم-]صم حمحذ مداكدمم-مُُ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)س(مم ًًذرو م ى ًد ثي ًنٍنليممى م»كى مًتٍندماتً ٍرؽمًنفى متن ًمَّىًفى  َ: كام ىأيكديكفمًذًلممى خىر ي
ٍندىؽمنىَّ بىم ذىًؿمات ًذممديكفماتخى مُ«.اٍت ى

مم(ٜٛٔالحديث رقم )

ًًتدومممم مخى مٍذفي ـي منيٍسًم د  ىنىً ممى , مًنٍ رىافى مٍذفي دي مدىاكي د  ىنىً ممى ماتمرذ مرمنلماجن مسذرال ـ مٍذًفمقًؿماإلنًـ رىاـً ممى متىٍف ,
متىم  َ: مًذًلممى كام ىأيكديكفى رى ي كًن ميىخى نم ى ٍّزي ًًذره م ى ,مقىًؿى ًًذرو ًفمٍذًفم ى ٍذًدماتر ٍمنى ,مكىتى ن دو ,متىٍفمنيمى مًتٍندىمتيٍ نىًفى ن ًمَّىًفى

نم ميىأىًؿى ٍندىًؽمنىَّ بى ماٍتخى ذىًؿمات ًذممديكفى ماٍت ى ٍفمحىم»اٍتً ٍرًؽمًنفى مىٍ لًمحىٍيزىعىماتم ليمنى م َماتم ليمتى مِ«.ٍيزىعىمرىسيكتىليمصى

 تخريج الحديث:

م:فردمذلمسذرال ـماتمرذ .

 دراسة رجال اإلسناد:

مىٍ نىًفماتدذًغمداود ْبن ميران* نًئ: ف.م,حىذيكمسي نًتمسن مسذامتإرةمكى
ّ 

مٔ.كذَّر ماذفممذًفمي مات أًت,مكقًؿنمًَّفمن:أنًنممٓكقًؿمحذكممً:ـنم أ مصدكؽ.مْقًؿمات  م نم أ .

مإ خًنم م  أكبمذفمإ ذ مَّىًفى مٕ أ .مصدكقًنممكقىًؿى

م أ م أ . َّىًفى د  ىًن مداكدمٍذفمن رافماتدذًغ,مكى كقىًؿمنمندمذفمتذدماترم ـمذفمحذَمزل رنممى
ممٖ

مقًؿماتذًمثنم أ .

م ماتن ركؼمذًتزن  ممسمم بن خالد المخزومي* ماتنَّ  محكمم,نكاللـ مكنًئ  مكسذ  ف م:سا نًتمسن 
ممٗذ دلً.

                                           
م[.ُِٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
م[.ََُٗ/مّ]غر بماتمد ثمإلذرال ـماتمرذ مم-مِ
 [.ُْْْرقـممُّّ/مٗ]:ًر  مذادادمم-مّ
م[.ّٗٗرقـممُْٖ]ات أًتمتم  م مصنمم-مْ
م[.ُّٖٗرقـممِْٔ/مًّ:ـم]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممم-مٓ
م[.ُُّٓٗرقـممِّٓ/مٖ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٔ
 [.ُْْْرقـممُّّ/مٗ]:ًر  مذادادمم-مٕ
 [.مُْْْرقـممُّّ/مٗ]:ًر  مذادادمم-مٖ
م[.ِٓٔٔرقـممِٗٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٗ
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ما كذَّر ماذفممذًفمي مات أًت,مكقًؿمي ماتنإًل رنمًَّفممِكقًؿمح  ًننمت سمذلمذًسمُذفمن  فنمً أى ,قىًؿى
كمحىن ليمالمذ سمًذًل.مّ  ـمي ماالمً  ف. ًد ًثمكىحىٍر ي ماٍتمى سىفي قًؿماذفمتدمنملكممى

مْ

ديكؽم  ـ, قًؿماتذلذ نمًسنىًـمصى
مٔقًؿماذفمم رنمصدكؽمَّ  رماألكلًـمٓ

مٕ«.ال»م َنم)نًمَّنتمحرا مسالمن:ركؾماتمد ث(م,مقًؿنمكقًؿماذفماتاالذ مت 

مًذًٍتأىًكٌم. ً  فًمتىٍ سى متندنىًم ى ماذفماتند ن نمَّىًفى ت نل.مٖكقىًؿى كسئؿمحمندمتنلنميمرؾم ىد مكى
مٗ

ماتر م ـى ًنًلمًنٍ  مًي مذىدى َّىًفى ًد ً ًل.مكى طىً مًي ممى ماٍتاىمىًطمكىاٍتخى ًد ًثمَّىً  رى ماٍتمى تىًَّن ليم ىٍامىطي.كقًؿماذفمس دنمَّىً  رى مكى ؿي  ي
ممَُ

مُُكقًؿمحذكممً:ـنمت سمذذاؾماتأكلمننَّرماتمد ث,م َّ:بممد  لمكالم م:جمذل,م: رؼمك:نَّر.

م   ؼ.مُّمنمكاذفمإًل فنُِكقًؿماتنسًئ ,

مُٓكقًؿمتم مذفماتند ن نمت سمذإ  .مُْكقًؿماتذخًرمنمننَّرماتمد ث.

مقًؿماتذًمثنمصدكؽمَّ  رماألكلًـ,مَّنًمقًؿماذفمم ر.

مُٔذفمتذدماجمذفمتنركمذفممراـ.ممحمد بن جابر*م

                                           
م[.ِِٕرقـممَٔ/مّركا  ماتدكرممم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مُ
م[.ٖٓ/مُرزمركا  ماذفمنمم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مِ
م[.ُُٕٕرقـممِّٓ]نإًل رمتمنً ماألنصًرمصنمم-مّ
م[.ُٕٕٗرقـممُُ/مٖ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مْ
م[.َِٔٔرقـممٓٓٔ/مِ]اتنان مي مات  فً مم-مٓ
 [.ِٓٔٔرقـممِٗٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٔ
م[.ّٖٗرقـممْٕٗ]سجاالتماذفمات ن دمصنمم-مٕ
م[.ُُّرقـممُُْصنم]سجاالتماذفمحذ مإ ذ مالذفماتند ن مم-مٖ
م[.ُٖرقـممْٔ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماتنركذممكغ ر متمكص ماجمتذًسمصنمم-مٗ
م[.ُْْٔرقـممِْ/مٔ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مَُ
 [.ََٖرقـممُّٖ/مٖ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُُ
 [.ٗٔٓرقـممٕٗ]ات  فً مكاتن:ركَّكفمتمنسًئ مصنمم-مُِ
م[.ِٓٔرقـممُٖٕفً مكاتَّذاذ فمصنم]:ًر  محسنً مات  م-مُّ
م[.ّٖٓرقـممُِٓ]ات  فً ماتصا رمتمذخًرممصنمم-مُْ
 [.ََٖرقـممُّٖ/مٖ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُٓ
 [.ِٕٖرقـممُُِ/مٓ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مُٔ
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مِمقًؿماذفمم رنمصدكؽ.مُذَّر ماذفممذًفمي مات أًت,

متلنم مق ؿ من:أًرذًف, م   فًف محخكاف م ًذر مذف مكح كب م ًذر مذف منمند ماتدارقطن ن مقًؿ ماتسمن ن قًؿ
مّ :رًَّف,مقًؿنمالم  :ذرمذ نً.

مْ نً.قًؿماذفمس دنمكي مركا :لمكركا  محخ لم  ؼ.مكت سم م:جمذ

مقًؿماتذًمثنمصدكؽ.

مٓاألنصًرم.محمدمذن مسمن .مق ؿنمنًتمسن مخنس فمكنًئ مذًتند ن .محرام بن عثمان*م

مٔقًؿماذفمن  فنمت سمذإ  ,

ًد  لم مٕكقًؿمحمندنملىذىامإ  مقدم:رؾماتن ًسممى

مٗكقًؿماتذخًرمنمننَّرماتمد ث,مٖكقًؿماذفمس دنمكًَّفمَّ  رماتمد ثم   فً,

مُُكقًؿماتإًي  نماتمد ثمتفممراـ,ممراـ.مَُ ,كقًؿمنًتؾنمت سمذ أ

ممُِكقًؿمحذكممً:ـنمننَّرماتمد ثمن:ركؾماتمد ث.

مُّكقًؿمحذكمزرت نم   ؼماتمد ث.

مقًؿماتذًمثنمن:ركؾ.

                                           
م[.ُٕٔٓرقـممّْٓ/مٓ]ات أًتمالذفممذًفمم-مُ
 [.ٖٕٕٓرقـممُْٕ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مِ
م[.ْٗٔرقـممّٔرقًن متمدارقطن مصنم]سجاالتماتذم-مّ
م[.ُٕٖرقـممُُِ/مٓ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مْ
م[.ُُّْرقـممْٓٓ/مٓ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مٓ
م[.مِٕٔرقـممّّٗ]سجاالتماذفمات ن دمصنمم-مٔ
 [.ٗٔٓرقـممِّٔ]سجاالتمحذ مداكدمتإلنًـمحمندمصنمم-مٕ
م[.ُّّْرقـممْٓٓ/مٓ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مٖ
م[.ٖٗرقـممْٓتمذخًرممصنم]ات  فً ماتصا رمم-مٗ
 [.ُُِٔرقـمِِٖ/مّ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مَُ
 [.ُُِٔرقـمِِٖ/مّ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُُ
 [.ُُِٔرقـمِِٖ/مّ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُِ
م[.ُُِٔرقـمِّٖ/مّ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُّ
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 الحكم عمى الحديث:

مسنًد م   ؼم دانمتَّكفممراـمذفمت نًفمن:ركؾمكمنسمـمذفمخًتدمصدكؽمَّ  رماألكلًـ,مكتـم :ًذا.س

م

م

ًي ًلمقًؿماذفماأل  رمرم م ى:ىك  »نلماجنمم)لػ(مكى ـٍ تى ٍرقًنم يـ مصم َمكى ات ىٍرؽمًذًتسَُّّيكًفنمات ىٍظـمًسذىام«محىن ليم:ىنًكؿمتى
. م ناهمنىًًدره ٍنليمنيٍ ظىـماتم مـ,مك ن يلنمتيرىاؽ,مكىليكى حيخذمتى

مُ

مم(ٜٜٔالحديث رقم )

,م ٍربو ممى مٍذفي د  ىنىًمزيلىٍ ري مٍذًفمتيٍركىةى,محىٍخذىرىًن مقًؿماإلنًـمنسمـمرمنلماجنممى ,متىٍفمًلإىًـً مسىً  دو د  ىنىًم ىٍم ىَمٍذفي مى
مًم ,متىٍفمتى د  ىًن ماتزٍُّلًرمُّ ,مح,مكىمى ,متىًفماٍذًفمتىذ ًسو ٍنًركمٍذًفمتىطىً و ن ًدمٍذًفمتى ,متىٍفمنيمى مَّىٍ سىًفى مٍذفي مٍذًفمكىٍلبي ٍّ 

,م ذ ًسو ,متىًفماٍذًفمتى ٍذًدماًجمٍذًفمتىذ ًسو نمتى ذ ًسو ٍفمحىًذ ًل,متىًفماٍذًفمتى ,متى ًم ٍّ متى ن ديمٍذفي د  ىًن منيمى َأنَّ النَِّبيَّ »ح,مكىمى
منىً نممَصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َأَكَل َعْرًقا، م ىنىس  ـٍ تى ٍ ,مكى م ى:ىكى   ـٍ تى م َمكى ً,م يـ مصى مِ«.حىٍكمتىٍمنن

 تخريج الحديث:

مّخ: ًن متفمنمندمذفمس ر فمتفماذفمتذًسمذنمك .حخر لماتذخًرممنفمطر ؽمح كبماتس

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

م

م

م

م
                                           

 [.َِِ/مّاأل رم]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكمم-مُ
 [.ّْٓرقـممِّٕ/مُ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتم ض,مذًبمنس ماتك ك مننًمنستماتنًر,مم-مِ
 [.َْْٓرقـممّٕ/ٕ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماألط ن ,مذًبماتن ٍ ًسمكىاٍنً:إىًؿماتم ٍمـ,مم-مّ
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م ًد ثي ماٍتمى ًنٍنلي مكى ماجن مرمنل ماأل  ر ماذف منىٍرنىً: ف»قًؿ محىٍك مسىًن نًن متىٍرقًن محمديلـ د مكى ى متىٍك مًي م« رى م:ىَّىر  قىٍد كى
ًد ًث. مُاٍتمى

مم(ٕٓٓالحديث رقم )

,قًؿماإلنًـماتذخًرم ًًتؾه منى نىً نمحىٍخذىرى ,مقىًؿى م يكسيؼى مٍذفي ماتم ًل ٍذدي د  ىنىًمتى نىًًد,مِممرمنلماجنممى محىًذ ماتزٍّ تىًفممّتىٍف
األىٍترىًج,

نمْ مقىًؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿى ٍ رىةىنمحىف  ٍفمحىًذ مليرى محىفٍم»متى مكىات ًذممنىٍفًس مًذ ىًدً متىأىٍدملىنىٍنتي
ًتًم محيخى ,م يـ  ماتن ًسى ـ  ميى ىجي مرى يالن مآنيرى متى ىً,م يـ  مًذًتص الىًة,ميى يجىذ فى مآنيرى ,م يـ  ,ميى يٍمطىبى طىبو مًذمى ,مآنيرى ًؿو مًستىَمًر ى ؼى

متىٍرقنً ,محىن ليم ىً دي ـٍ ديلي محىمى ـي م ىٍ مى متىٍك ,مكىات ًذممنىٍفًس مًذ ىًدً  مذي يك:ى يـٍ ـٍ مىٍ ً  متى رٍّؽى ً:ىٍ فًمميى يمى مًنٍرنى سىًن ننً,محىٍك
سىنى:ىٍ ًف,ممٓ مى

مٔ«.تىإىً دىماتً إىً ىم

 تخريج الحديث:

مٕحخر لماتذخًرم,متفمسسنًت ؿمذفمحذ محك س,متفمنًتؾمذفمحنسمذلمذن مل.

مٖكحخر لمنسمـمنفمطر ؽمسف ًفمذفمت  ن ,متفمحذ ماتزنًدمذلمذنمك .

مُُاتذخًرممنفمطر ؽممن دمذفمتذداترمنف,نفمطر ؽمحذ مصًتح,مكحخر لممَُكنسمـمٗكحخر لماتذخًرم,
منفمطر ؽملنًـمذفمننذل,مك ز دمذفماألصـ,محرذ : ـنمتفمحذ ملر رةمذلمذنمك .مُِكنسمـ

م

                                           
 [.َِِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 اتندن .نًتؾمذفمحنسماألصذم محذكمتذدماجمم-مِ
 تذدماجمذفمذَّكافماتأرإ ماتن ركؼمذ ذ ماتزنًد.م-مّ
 تذدماترمنفمذفملرنزماألترجم.م-مْ
مسػػم-مٓ مغى ػر مليػكى قىػًؿى ػًمذىػ فمظمفػ ماتإ ػًةمكى محىذيػكمتذ ػدماٍتأىًًسػـمذػفمسىػالـماتنرنػًةمنى َّسػرلىًمقىػًؿى  ـمنرنػً: فنم:أػًؿمًذفىػٍ:حماٍتًنػ ـمكى

مىَم ىكىابماآٍلًخرىة.]غر بماتمد ثمالذفمات كزممم يٍرنىَمًذًلمكىاٍتنرىادمحىنلم يج ر  [.ّٓٓ/مِاتدٍُّن ىًمتى
 [.ْْٔرقـممُُّ/مُ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماألذاف,مذًبمك كبمصالةمات نًت ,مم-مٔ
مكىحىٍلؿماترٍّ ىبمًنفماتذي يكتممم-مٕ ـك  [.ِِْٕرقـممِٖ/مٗ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماألمًَّـ,مذىًبمًسٍخرىاجماتخيصي
 [.ُٓٔرقـممُْٓ/مُنسمـ,مَّ:ًبماتنسً د,مذًبمي ؿمصالةمات نًت ,م]صم حممم-مٖ
 [.ٕٓٔرقـممُِّ/مُ]صم حماتذخًرم,مصالةمات نًت ,مذًبمك كبمصالةمات نًت ,مم-مٗ
 [.ُٓٔرقـممُْٓ/مُ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتنسً دمكنكا اماتصالة,مذًبمي ؿمصالةمات نًت ,مم-مَُ
منفماتذ كت,م]صم حماتذخًرم,مَّ:ًب,ماتخصكنًت,مذًبمسمم-مُُ  [.َِِْرقـممُِِ/مّخراجمحلؿماتن ًص مكاتخصـك
 [.ُٓٔرقـممِْٓ/مُ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتنسً دمكنكا اماتصالة,مذًبمي ؿمصالةمات نًت ,مم-مُِ
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 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

م ًد ًثماأٍلىٍطً نىً  ًي ممى ًرىٍتمتىٍرقى »قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمكى مٍم«ميىصى ماتسٍّ محٍ العى ؽمقىًنتمًي م ىٍ ًن محف 
منًم ماتنىرىؽ م ر دي مكىاٍتفىًً ,  ً نى ماٍتنيٍ  ى مًذًٍتاىٍ ًف محيٍخرىل ًي  مكى مًركىا ى و. مًي  ً ى م ى ملىَّىذىا ماتم مـ, مًقطىا منأىًـ ماتط ذ  فى

مُاتاىٍرؼ.

مم(ٕٔٓالحديث رقم )

 تـمحت رمتمَم:خر جمتل.ممم

 

م ًي ًل ماأٍلىٍَّكىم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)لػ(مكى ماٍذفي مىَمرٍ م مقىًؿى متى مكىحىنىً مكٍرقىً ى مىَمنًقى و متى ؿه مرى ي ًعنميخرىجى
مذًخطىًن ً مآخذى  َ: قًننمحىٍممطىمىأًن.م«مي ٍت:ىًرقي ًممى متىرى رىتماتخ ؿي مًي ماأٍلىٍرًضمًسذىامذىلىبمًي  ىً,مك ى نمتىرىؽى  يأىًؿي

كى يٍركىلمًذًٍتاىٍ ًفمكس ى   .
مِ

مم(ٕٕٓالحديث رقم )

ممقًؿماإلنًـمنسمـمرمنلممم د  ىنىًمًتًٍَّرنى يمٍذفي ,ممى نىًف ُّ ماٍتمى م يكنيسى مٍذفي د  ىنىًمتينىري ,ممى ٍربو ممى مٍذفي د  ىنىًمزيلىٍ ري اجنممى
ٍكنىًمنىاىمرىسيكًؿماًجمصىم نمغىزى ماأٍلىٍَّكىًع,مقىًؿى مىنى يمٍذفي د  ىًن محىًذ مسى مىنى ى,ممى مسى مٍذفي د  ىًن مًس ىًسي ,ممى مىٍ لًمتىن ًرو مم َماجيمتى

م َ منى:ى ى ,ميىذىٍ نىًمنىٍمفي ملىكىاًزفى م ـى سى كى
,ممّ محىٍمنىرى نىؿو مىَم ى متى ؿه ً ىمرى ي مًسٍذم ى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى نىاىمرىسيكًؿماًجمصى
أىًذًل, ماٍن:ىزىعىمطىمىأنًمًنٍفممى لي,م يـ  م ى:ىاىد لمنىاىمامْيى ىنىًخى ـى م:ىأىد  ,م يـ  نىؿى مًذًلماٍت ى ٍ فى هميىأى  دى ًي نىًم ى مكى م ىٍنظيري ,مكى ى ىؿى ٍتأىٍكـً

لي,مكىم محىنىًخى مقىٍ دى يم يـ  مىلي,ميى ىٍطمىؽى نى م ى م ىٍإ:ىدُّ,ميى ى:َى رىجى نىًمنيإىًةه,مًسٍذمخى ذىٍ  ي ًرق  همًي ماتظ ٍ ًر,مكى رى يمكى مىٍ ًل,ميى ى ًى متى قى ىدى
,م نىؿي مًذًلماٍت ى ًرًؾماتن ًقىً ,م يـ ممٓ,اَقٍة َوْرَقاءَ َفاتََّبَعُو َرُجٌل َعَمى نَ يىًٍإ:ىد  مكى مًتٍندى ميىَّيٍنتي محىٍإ:ىدُّ رىٍ تي مىنى ينمكىخى مسى قىًؿى

نىًؿميى ىنىٍخ:يلي,ميىمىن م ماٍت ى مًذًخطىًـً ٍذتي محىخى  َ: ممى م:ىأىد ٍنتي نىًؿ,م يـ  ًرًؾماٍت ى مًتٍندىمكى مَّيٍنتي  َ: ممى ٍَّذى:ىليمًي م:ىأىد ٍنتي اىمري ًمكى ى

                                           
 [.َِِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 [.َِِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مِ
ٌمَم يًر دمنى:ىاىد لم-مّ  [ِِٗ/مْ.م]غر بماتمد ثمتمأًسـمذفمسالـمنى:ى ى
ميكد.]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مْ  [.ُّْ/مّطمأًننماتط مىؽمًذًت: ٍمًر ًؾنمقىٍ دىمًنٍفم ي
ٍرقىً ىنمحممسنرا .م]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٓ  [ُٕٓ/مٓكى
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مسىٍ ًف ,اأٍلىٍرًضم اٍخ:ىرىٍطتي
,مُ ميىنىدىرى ًؿ, ماتر  ي مرىٍحسى ٍذتي رى لي,ممِيى ى مي ًسالى مكى مرىٍمميلي مىٍ ًل محىقيكدي يمتى نىًؿ مًذًٍت ى مً ٍئتي  يـ 

نم منى ىلي,ميىأىًؿى مكىاتن ًسي م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماًجمصى ؟»يىًٍس:ىٍأذىمىًن مرىسيكؿي ؿى ماتر  ي مقى:ىؿى ٍف ماأٍلىٍَّكىًع,مقىًتيكانماذٍم«منى في
نم مىذيليمحىٍ نىايم»قىًؿى مّ«.تىليمسى

 تخريج الحديث:

ممْحخر لماتذخًرممنفمطر ؽمت:ذ مذفمتذدماجمتفمس ًسمذفمسمن مذلمنخ:صرنا,مذدكفمتفظماذفماأل  ر.

 دراسة رجال اإلسناد:

مات  م محذكمتنًرمات نًن .مم*عكرمة بن عمار

مٓذفمحذ مَّ  ر.مكاتخالص محنلم أ مسالمي م م َم,سذأتم:ر ن:ل

ًد ثمغ ًسمذفم كمد  نًملذامتفمس ًسمذفمسمن ,مكقدمنصماإلنًـمحمندمذصم مركا :لمتنلميأًؿنمح:أفممى
منى , سى

مات ًت  ,مٔ ماذفمم رمي ماتنر:ذ  مذَّر  ميأد مندتس, مسالمذًت:صر حممٕسالمحنل ات: مالم يأذؿممد   ً
مذًتسنًع,مكقدمصٌرحمذًتسنًع,مي ينفم:دت سل.

مًدم أًت.ذًق مر ًؿماإلسن

م

م

م

م

م

                                           
م لمًنٍفمًغنًد م]اتن ً  مي مغرمم-مُ  [ِّ/مِ بماتمد ثمكاأل رماٍخ:ىرىطىماتس ؼنمحىٍممسى
قىام]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مِ  [ّٓ/مٓنىدىرنمحىٍممسىأىطىمككى
 [.ُْٕٓرقـممُّْٕ/مّ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبمات  ًدمكاتس ر,مذًبماس:مأًؽماتأً:ؿمسمبماتأ: ؿ,مم-مّ
 [.َُّٓرقـممٗٔ/مْم]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبمات  ًد,مذًبماتمرذٌ مًسذامدخؿمدارماإًلسالـمذا رمحىنًف,مم-مْ
 (ْٕاتمد ثمرقـم)م-مٓ
م[.ِّٓٓرقـممْْٗ/مِ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماذنلمتذدماجمم-مٔ
م[.ٖٖرقـممِْ]طذأًتماتندتس فمصنمم-مٕ
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ًي ًلنم مذ ىرىاًق  ًميإىًرب»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)س(مكى محىذيكمذىٍَّرو ذى ماتس نًً ميى ىخى مًنفى مدىٍتكانمديتٍّ ى مَّ ف  «مرح تي
م  فمًَّتص  :ًى ماتد ٍتك,مكىلينًمتىٍرقيكى مىَميىـً ك ى متى إىذى يماتنىٍ ري ماٍتخى مُب.ات ىرىاًق نم نايمتىٍرقيكىةماتد تك,مكىليكى

مم(ٖٕٓالحديث رقم )

, ف ًفي د  ىنىًمتى ممِقًؿماإلنًـماذفمحذ مإ ذ مرمنلماجنممى مٍذفي نىًماأٍلىٍإ ىثي نمحىٍخذىرى مىنى ى,مقىًؿى مسى ن ًديمٍذفي د  ىنىًممى نممى قىًؿى
مًترىم مقىًؿى مرى يالن ,محىف  ٍندىبو ٍفمحىًذ ًل,متىٍفمسىنيرىةىمٍذًفم ي ,متى ٍرًن ُّ ًفماٍت ى ٍذًدماتر ٍمنى م ـىنمتى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى سيكًؿماتم ًلمصى

م يـ م» , ٍ ؼه م ى ًي ًل مكى ميىإىًربى مًذ ىرىاًق  ىً ذى ميى ىخى محىذيكمذىٍَّرو ً ى ميى ى , ًً ماتس نى مًنفى محيٍدًت ىٍت مدىٍتكنا مَّى ىف  مرىحىٍ تي متينىري ً ى م ى
مٍّاىم م:ي ى  َ: ممى ذىمًذ ىرىاًق  ىًميىإىًربى مّ«.يى ىخى

 تخريج الحديث: 

منفمطر ؽممنًد,مذلمذنمك .مٖكاترك ًن ,مٕكاتذ  أ ,مٔكاذفمحذ متًصـ,مٓكحمند,مْحخر لمحذكمداكد,

 دراسة رجال اإلسناد:

مٗات رن مكق ؿماألزدممذصرم.مأشعث بن عبد الرحمن*م

كقًؿمحىٍمنىدمٍذفممنذؿنمنًمذلمذ س,مُُكذَّر ماذفممذًفمي مات أًت,مَُك ألماذفمن  ف,
مُِ

مُّكقًؿماذفمم رنمصدكؽ.

مًؿماتذًمثنم أ .ق
                                           

 [.ُِِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 لكمتفًفمذفمنسمـ.م-مِ
 [.ََُِّرقـممّٔٓ/مٔ[.م]َُّْٗرقـممُٕٗ/مٔ]نصنؼماذفمحذ مإ ذ ممم-مّ
 [.ّْٕٔرقـممَِٖ/مْ]سنفمحذ مداكدمم-مْ
 [.َِِِْرقـممّٖٓ/مّّ]نسندمحمندمم-مٓ
 [.ُُِْرقـممَْٓ/مِ]اتسن مالذفمحذ متًصـمم-مٔ
 [.ّّْ]االت:أًدمتمذ  أ مصنمم-مٕ
 [.ّٖٔرقـممُٖ/مِ]نسندماترك ًن مم-مٖ
 [.َّٓرقـممُُّ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٗ
 [.ُُّرقـممٓٔ ماتدارن مصنمركا م-]:ًر  ماذفمن  فمم-مَُ
 [.ّٕٔٔرقـممّٔ/مٔ]ات أًتمالذفممذًفمم-مُُ
 [.َّٓرقـممِٕٕ/مّ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مُِ
 [.َّٓرقـممُُّ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُّ
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مُاتذصرممكاتدمحإ ث.معبد الرحمن األزدي الجرمي*م

مّكذَّر ماذفممذًفمي مات أًت,مِك ألماذفمن  ف,

مْكقًؿماذفمم رنمنأذكؿ.م

مقًؿماتذًمثنمصدكؽ.

مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

ممًٔتلم أًت.كقًؿمات   ن نمر مٓإ  ب,مكننفممسنلسسنًد ممسفمأل ؿمتذدماترمنفماألزدم,م

) مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)تىريؾى

نم م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى م«.محٍصدىؽيماتن ًسمتىٍ  ى نمكحٍت ىني يـمتىًر َّ نم»ًي مًصفىً:ًلمصى

ماتخًم ًمسًنمنيطىًًكتًمنيٍنأىًدانمقىًم ؿى مسى نمييالفمت ٍّفمات ىًر َّى ,مًسذىامَّىًفى مٕالؼمكاتنُّفيكر.ات ىًر َّى نماتط ذ  ى ي.م يأىًؿي

مم(ٕٗٓالحديث رقم )

مممم ن دو منيمى مٍذفي ـي نم نًمًسٍذرىاًل  منىٍكتىَمغيٍفرىةىمقىًؿى متىٍفمتينىرى م يكنيسى د  ىنىًمًت سىَمٍذفي قًؿماإلنًـماذفمحذ مإ ذ نممى
مىٍ ًلمكىم م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿى مًسذىامنى ىتى ًم ٌّ متى نمَّىًفى مقىًؿى ًم ٍّ تىًدمتى م ىَّيٍفمًذًتط ًك ًؿماٍتنين اىًطمًنٍفمكى ـٍ نم متى مقىًؿى م ـى سى

م ًًؿ...كي لن ماترٍّ ى مًنفى ٍذ ى ن مرى مَّىًفى م, دًٍّد ماٍتني:ىرى مًذًٍتأىًص ًر م,ممَوَأْصَدَق النَّاِس َلْيَجةً كىالى مًذًذن  و مكىحىٍكيىَماتن ًًس ,
متىًر َّى نم كىحىٍت ىنى يـٍ

مًتٍإرىةنم,منىٍفمرىآ يمذىممٖ ـٍ مًنٍ مىليمكىحىٍَّرىنى ي محىرى ـٍ منىًًت:يلينمتى ذ لي,م ىأيكؿي ٍ ًريى نمحىمى ًتىطىليمنى نىٍفمخى ًد  ى نملىًذىليم,مكى
مذىٍ دى ي . قىٍذمىليمكىالى

مٗ

                                           
 [.ََْٓرقـممّّٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُ
 [.ُُْرقـممٓٔركا  ماتدارن مصنمم-]:ًر  ماذفمن  فممم-مِ
 [.ّٕٗٗرقـممٕٖ/مٓذفممذًفم]ات أًتمالمم-مّ
 [.ََْٓرقـممّّٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مْ
 [.َِِِْرقـممّٖٓ/مّّ]نسندمحمندمم-مٓ
 [.ُُْٖٕرقـممَُٖ/مٕ]ن ناماتزكائدمكننذاماتفكائدمم-مٔ
م[.ِِِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رممم-مٕ
 [.ِِِم/ّات ىًر َّى نماتط ذ  ى ي.م]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٖ
 [.َُّٖٓرقـممِّٖ/مٔ]نصنؼماذفمحذ مإ ذ مم-مٗ
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 تخريج الحديث:

مَّم ـمنفمطر ؽمت سَمذفم كنسمذلمذنمك .مْكاتذاكم,مّكاتذ  أ ,مِكاذفمإذ ,مُحخر لمات:رنذم,

 دراسة رجال اإلسناد:

نكتَمغيٍفرىةىم   ؼمنًتمسن مخنسمحكمستمكحرذ  فمكنًئ .م المدنيعمر بن عبد اهلل*
ممٓ

مٔذفمتم مذفمحذ مطًتبمات ًإن محذك ماذفماتمنف  .م* إبراىيم بن محمد

مٗكقًؿماذفمم رنمصدكؽ.مٖكذَّر ماذفممذًفمي مات أًت,مٕك ألمات  م ,

مقًؿماتذًمثنمصدكؽ.

ممذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

كىلممسنًد س مرى ماتنزمن مقًؿ محذ مطًتب, مكتم مذف مذفمنمند مسذرال ـ مذ ف مذفمس   ؼمالنأطًتل ذرال ـ
نمندمتىفم د متم مٍذفمحىذ مطًتبمنيٍرسالن.
ممَُم

م   ؼ.م,كتنرمذفمتذدماجماتندن منكتَمغفرة

. مًسٍسنىًدي يمًذني: ًصؿو متىٍ سى ًد ثه مُِكَّذتؾم  فلماألتذًن .مُُقًؿمات:رنذمنملىذىاممى

م
                                           

 [.ّّٖٔرقـممٗٗٓ/مٓ]سنفمات:رنذم,مَّ:ًبماتننًقب,مذًبمنًم ً مي مصف ماتنذ مصمَماجمتم لمكسمـ,مم-مُ
 [.َْٔ/مِ]:ًر  ماتند ن مالذفمإذ مم-مِ
 [.َُّٓرقـممُّ/مّ]إ بماإل نًفمم-مّ
 [.َّٓٔرقـممِِٔ/مُّ]إرحماتسن متمذاكممم-مْ
 [.ّْْٗرقـممُْْ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٓ
 [.ِّٗرقـممّٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٔ
 [.مّْرقـممّٓ]ات أًتمتم  م مصنمم-مٕ
 [.ْٖٔٔرقـممْ/مٔ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٖ
 [.ِّٗرقـممّٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٗ
 [.ِّْرقـممُّٖ/مِ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مَُ
 [.ّّٖٔقـمرممٗٗٓ/مٓ]سنفمات:رنذمممم-مُُ
 [.ُٕٗٓرقـممُُِٔ/مّ]:خر  لمتنإًَّةماتنصًذ حممم-مُِ
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ماتسُّكؽممقًؿماذف ـٌ ًد ًثمذى ًي ممى مرا :ىل»األ  رمرمنلماجنمكى ًذ ىًم ٍنًصبي اتنىٍ رىَّى م«ميىًشن  ىًمنىٍ رىَّى ماتإ ٍ طىًًف,مكى
مكاتنيٍ :ىرىؾن

ماتمىم ًم ىٍ ًرممًي ًلمًنفى مًنٍنلي,مًتنى ًؿنمحىٍممنىٍكًطفماتإ ٍ طىًًفمكنممُّلمات ًذمم  ًكممًستىٍ ًلمكى يًٍَّ ري رىاـمكاتَّىًذبمنىكً ايماٍتًأ:ًى
نم مقىًؿى ًتذىًتؾى ذًمكاتاىٍصب,مكى مرا ى:ىل»كاترٍّ ًذ ىًم ٍنصبي ماتر ا ًتمًي م«مكى ًَّنىً ى نمتىٍفمقيك ةمطىنى لمًي مسٍغكاًئ ـ,مألف 

م:يٍريىايم طُّمكىالى منىاىماٍت ىٍ ًسم:يمى ال ميىً  ى ًامًي ماتاىمذ ,مكا  مسال منىاىمقيك ًةماتط نى م:يٍنصىبي كبمالى ممُ.اتميري

مم(ٕ٘ٓالحديث رقم )

,مًَّالىممممم ٍذًدماأٍلىٍتمىَماٍتأىٍ ًس ُّ متى ن ديمٍذفي نيمى ,مكى ن ًدو ممى ٍذديماأٍلىٍتمىَمٍذفي د  ىًن متى لينىًمقًؿماإلنًـمنسمـمرمنلماجنممى
م نمسىًنٍ تي ,مقىًؿى مىٍ نىًفى مسي مٍذفي د  ىنىًمنيٍ :ىًنري ,ممى ن ًدو ممى نماٍذفي ًفماٍتنيٍ :ىًنًر,مقىًؿى ,مِحىًذ ,تى د  ىنىًمحىذيكمتيٍ نىًفى مى

تىٍفممّ
, ٍمنىًفى سى

مًنٍن ىً,مْ م ىٍخريجي منىٍف مآًخرى مكىالى ماتسُّكؽى ؿي م ىٍدخي منىٍف ؿى محىك  , ماٍس:ىطىٍ تى مًسًف م:ىَّيكنىف  نمالى َفِإنََّيا َمْعَرَكُة  قىًؿى
مً ٍذرًمالشَّْيَطاِن، َوِبَيا َيْنِصُب رَاَيَتُو.  محىف  نمكىحيٍنًذٍئتي م ـى,مقىًؿى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماًجمصى منىًذ   ـي,محى:َى مىٍ ًلماتس الى متى  ؿى

مأًليم م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماًجمصى منىًذ ُّ ميىأىًؿى ـى مقىً ,م يـ  د ثي م ى:ىمى نميى ى ىؿى مىنى ى,مقىًؿى مسى مىنى ىنمكىًتٍندى يمحيُـّ مسى «منىٍفملىذىا؟»ٍـّ
نمقىًتىتٍم ًمقىًؿى ٍطذى ىمنىًذ ٍّمحىٍكمَّىنى مخي مسىًنٍ تي  َ: مًس  ً ي,ممى ًسٍذ:يليمًسال  ماًجمنىًممى ـي مىنى ىنماٍ  نميىأىًتىٍتمحيُـّمسى منملىذىامًدٍم ى ي,مقىًؿى

م م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى نمًنن ٍفمسىًنٍ تىمم-اًجمصى مأًلىًذ متيٍ نىًفى نميىأيٍمتي نمقىًؿى ًمقىًؿى نىًمحىٍكمَّىنى ذىرى مخى نمم يٍخًذري لىذىا؟مقىًؿى
. ٍ دو ًنٍفمحيسىًنى ىمٍذًفمزى

مٓ

 متخريج الحديث:

ممٕكنكسَمذفمسسنًت ؿ,مٔحخر لماتذخًرممتفمتذًسمذفماتكت د,ممم َّاللنًمتفمن :نرمذلمذنمك ,مكتىٍ سى
ًًرٌممًي محىكتلمقىكؿمسمنىًف.م مًتٍندماتذيخى

 دراسة رجال اإلسناد:

مكاتخالص محنلم أ .مٖذصرممسذأتم:ر ن:ل,ذفمنصرماتذًلم منكاللـماتم*عبد األعمى بن حماد

                                           
م[.ِِِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رممم-مُ
م[.ِٕٓٓرقـممِِٓسم نًفمذفمطرخًفمات: ن منًتمسن م الثمكحرذ  فمكنًئ .م]:أر بمات: ذ بمصنمم-مِ
م[.َُْٕرقـممُّٓات: ذ بمصنمتذدماترمنفمذفمنٌؿمحذكمت نًفماتن دممنًتمسن مخنسمك:س  فم]:أر بمم-مّ
 لكمسمنًفماتفًرس .م-مْ
 [.ُِْٓرقـممَُٔٗ/مْ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبمي ًئؿماتصمًذ ,مذًبمنفمي ًئؿمحـمسمن مر  ماجمتن ً,مم-مٓ
 [.ّّْٔرقـممَِٔ/مْ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماألنذ ً ,مذًبمتالنًتماتنذكةمي ماإلسالـ,مم-مٔ
منزؿماتكم ,مكحىكؿمنًمنزؿ,م]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبمي ًئؿماتأرآم-مٕ  [.َْٖٗرقـممُِٖ/مٔف,مذًبمَّىٍ ؼى
 (ِٔاتمد ثمرقـم)م-مٖ
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مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

ماٍت ى يكًدمم مًنفى ًذًلمًتأىٍكـو ًي مًَّ:ًى ٍذاىمنىًم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)لػ(مكى ًمحٍخرى ىتمنخميَّـ.مكري ٍذاىمنى مري ـٍ مىٍ َّي متى سف 
كَّيَّيـ,مكىريٍذاىماتًنٍازىؿ كؾنم نايمتىرىؾمًذًت: م«مصًدىتمتيري .ات يري ماتس نىؾى م ىًص ديكفى مات ًذ فى ـي ٍمًر ًؾ,مكىلي

مُ

مم(ٕٙٓالحديث رقم )

ماٍت يذىمممم ,مكىحىذيكمذىٍَّرو ًًتحو مصى مٍذفي ـي نىًمدىٍت ى نمحىٍخذىرى مقىًؿى متىًدمٍّ مٍذفي نىًماٍت ىٍ  ىـي ماذفمس دمرمنلماجنمحىٍخذىرى متىٍفمقىًؿى ًت ُّ
ٍ دىةى,متىٍفمحىًذ ًلمذيرىم ماتم ًلمٍذًفمذيرى ٍذًد مٍذًفمتى ًؽى,متىٍفم ىًز دى مًسٍسمى مٍذفي ن دي د  ىنىًمنيمى نممى مقىًؿى ٍ ًبماأٍلىٍسمىًن ٍّ ٍ دىةىمٍذًفماٍتميصى

, ماتإ ٍ ًذ ٍّ ًف ,متى مًيرىاسو متينىًرىةى,متىٍف مٍذفي سىفي ماٍتمى د  ىنىً نمكىمى مقىًؿى ,مكىاتزٍُّلًرمٍّ كنىًفى ري
مًي ممِ ـٍ مذىٍ ً ً  ًد ثي ممى ؿى دىخى

محىف م مذىٍ ضو ًد ًث مممى ًًذًلن مأًلىٍصمى مقىًؿى مكسمـ مصٌمَماجمتم ل ماتم ًل مًذًٍتاىدىاةًم»رىسيكؿى ـٍ مًذ ىٍ نىً َّي مكىاييكًن  م« َّىًفى كى
ميىذىم ـٍ مًستىٍ ً  ماٍت:ىفىتى مكى ىٍدتيك,م يـ  م يسىذٍّحي ال  يمقىًم الن مًي منيصى ًذسى ممي م َماٍتفىٍ رى مًتد ةنمصٌمَماجمتم لمكسمـمًسذىامصى  ىثى

متى يـين...مكي لنمًستىَمًتد م قىًؿى نَّ َعَمْيُكْم َبْعَد َذِلَك ُرُبَع َما َأْخَرَجْت َنْخُمُكْم، َوُرُبَع َما َصاَدْت ُعُروُكُكمْ ةو,مكى  َٖواِ 
ممَْوُرُبَع َما اْغَتَزَل ِنَساُؤُكْم.

 تخريج الحديث:

م:فردمذلماذفمس د.م

 دراسة رجال اإلسناد:

م َّذب.مقًؿماذفمن  فنمتىٍ سىممالييثم بن عدي:* محىٍك ىؽيممًٓذً أى مَّىًفى متىًدمٍّ نماٍت ىٍ  ىـيمٍذفي م ىأيكؿي ًد ًن ٍّ ماٍتنى ماٍذفى قىًؿى
. مًي مإىٍ  و مًي ماأٍلىٍنسىًًبمكىالى ,مكىالى ً  ؼه ًد ًثم ى ً يمًي ماٍتمى محىٍر ى مكىالى ماٍتكىاًقًدمٍّ ًتٍنًدممًنفى

مٔ

مٖكقًؿمات  م نمَّذاب.مٕقًؿماتذخًرمنمسَّ:كامتنل.

منمن:ركؾ.قًؿماتذًمث

                                           
م[.ِِِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رممم-مُ
 لكنمتًنرمذفمإرام ؿ.م-مِ
.م]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رم-مّ ماتس نىؾى م ىًص ديكفى مات ًذ فى ـي كؾنم نايمتىرىؾمًذًت: ٍمًر ًؾ,مكىلي  [.ِِِ/مّمات يري
م[.ِّٕ/مُ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مْ
م[.ُٕٕٔرقـممّّٔ/مّركا  ماتدكرممم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مٓ
م[.ُٗٓٗرقـممِّٓ/مْ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م ممم-مٔ
م[.َُْرقـممُّٖ]ات  فً ماتصا رمتمذخًرممصنمم-مٕ
م[.ُٕٕٓرقـممِْٔ]ات أًتمتم  م مصنممم-مٖ
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مُنًتمسن م الثمكخنس فمكنًئ .م,ن:ركؾم,اتذ م منكاللـمحذكمنمندمقً  مذادادمالحسن بن عمارة*م

مِذفمتذدماجمن:ركؾماتمد ثمنًتمسن مسذامكس: فمكنًئ .مق ؿماسنلمسمنَمأبو بكر اليذلي*م

مّاتَّندمماتَّكي م   ؼ.مدليم بن صالح*م

مؽممسفماتمد ثمتَّنلمَّ  رمات:دت س.كاتخالص نمصدكممْسذأتم:ر ن:ل,ممحمد بن اسحاق*

مكاتخالص محنلم أ .مٓات ندان مسذأتم:ر ن:ل,مفراس بن يحيى*

 الحكم عمى الحديث:

مٍذفمتىًدممكىحىذيكمذىٍَّرماٍت يذىًت من:ركًَّف,مكدىٍت ىـم   ؼ.م ماسًن د م   ف ,ماإلسنًدماألكؿمي لماٍت ىٍ  ـى

مي لماتمسفمذفمتنًرةمن:ركؾ.كاإلسنًدمات ًن نمنرسؿ,مكاإلسنًدمات ًتثنمنرسؿ,مكم

ًد ثيمم ًنٍنليماٍتمى مات ىرىًَّ  م»منقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)لػ(مكى سف 
ًً ماٍتذىٍمرًممٔ ات ىرىًَّ ُّم«مسى ىتىليمتىًفماتطُّ يكرمًذنى

مكتىرىب. ًذًت: ٍإًد ًدنمكامديمات ىرىًؾ,مَّ ىرىذ ٍّ
مٕ

مم(ٕٚٓالحديث رقم )

مىنى ى,مًنٍفمآًؿمذىًن ماأٍلىٍزرىًؽمتىًفممقًؿماإلنًـمنًتؾمرمنلماجنمتىفٍممممم مٍذًفمسى ,متىٍفمسىً  ًد مىٍ ـو مٍذًفمسي ٍفكىافى صى
محىًذ مذيٍردىةىم مٍذًف ماتد ارًم-اٍتنيًا رىًة ٍذًد مذىًن متى مًنٍف مًستىَمم-كىليكى ؿه مرى ي ً ى نم ى ٍ رىةىم ىأيكؿي محىذىًمليرى محىن ليمسىًناى محىٍخذىرى ي, حىن لي
ًً ,مرىسيكًؿماًجمصمَماج ماٍتنى مًنفى منى ىنىًماٍتأىًم ؿى نىٍمًنؿي ,مكى ماٍتذىٍمرى ماًج!مًسن ًمنىٍرَّىبي نم ىًمرىسيكؿى متم لمكسمـ,ميىأىًؿى

ًً ماٍتذىٍمًر؟م ٍ نىًمًذًلمتىًطٍإنىً,محىينى:ىكى   يمًنٍفمنى ميىًشٍفم:ىكى  

ماًجمصمَماجمتم لمكسمـنم مرىسيكؿي منىًجي ي,م»يىأىًؿى ماتط  يكري ٍ :ى:يليمليكى منى مٖ«.اٍتًمؿُّ

                                           
م[.مُِْٔرقـممُِٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُ
م[.ََِٖرقـممِٓٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مِ
م[.َُّٖرقـممَُِ]:أر بمات: ذ بمصنممم-مّ
م(ٖاتمد ثمرقـم)م-مْ
م(ُٓٔاتمد ثمرقـم)م-مٓ
مًي ماأٍلىٍنسىًبًممم-مٔ ماتس ٍن ىًًن ٍّ ًمقىٍكؿي ٍذدهنمكىحىن  متى ًق ؿى ًً ماٍتذىٍمًرمتيذىٍ دهمكى ٍفمنى ماتس ًًئًؿمتى ـي ـيمممممممممممممممماٍسنيليممقًؿماتنككمنمكىاٍس ميىًف ًلمس  ىً ُّ ًَّ اٍت ىرى

ماتس ًف نىً .م]اتن نكعمإرحماتن ذبم حي منىال  متىليمكىليكى ٍصؼه مكى مات رَّ ماسـمتمـمتلمكت سمَّذتؾمذؿماٍت ىرىًَّ ُّ م[.ِٖ/مُحىف 
م[.ِِِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رممم-مٕ
م[.ُِرقـمِٗ/مِ]نكط منًتؾمم-مٖ
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 تخريج الحديث:

مٕكاذفمسالـ,مٔاتإًي  ,مٓكاذفمات ًركد,ممْكاذفمنً  ,مّكاتنسًئ ,ممِكات:رنذم,مُكحخر لمحذكمداكد,ممم
كاتذ  أ ممُْكاتمًَّـ,ممُّكاتدارقطن ,مُِكاذفممذًف,مُُكاتطمًكم,مَُكاذفمخز ن ,مٗكاتدارن ,مٖكحمند,

مَّم ـمنفمطر ؽمنًتؾمذلمذن مل.مُٖكاتذاكم,مُٕكن ري ماتسنف.مُٔكاتَّذرل,مُٓي ماتصا ر,

نفمطر ؽماتنا رةممِّكن ري ماتسنف,مِِكاتذ  أ مي ماتَّذرل,مُِكاتمًَّـ,مَِكاتدكالذ ,مُٗكحخر لمحمند,
مذفمحذ مذردة,

                                           
 [.مّٖرقـممُِ/مُ,مَّ:ًبماتط ًرة,مذًبماتك ك مذنً ماتذمر,م]سنفمحذ مداكدم-مُ
 [.ٗٔرقـممََُ/مُ]سنفمات:رنذم,مَّ:ًبماتط ًرة,مذًبمنًم ً مي منً ماتذمرمحنلمط كر,مم-مِ
/مُ[.]َّ:ًبماتط ًرة,مذًبماتك ك مذنً ماتذمر,مٗٓرقـممَٓ/مُ]سنفماتنسًئ ,مَّ:ًبماتط ًرة,مذًبمي منً ماتذمر,مم-مّ

 [.َّْٓرقـممَِٕ/مَّٕ:ًبماتص د,مذًبمن : ماتذمر,م[.]ِّّرقـممُٕٔ
[.]مَّ:ػػػًبماتصػػػ د,مذػػػًبمّٖٔرقػػػـممُّٔ/مُ]سػػنفماذػػػفمنً ػػػ ,مَّ:ػػػًبماتط ػػػًرةمكسػػػنن ً,مذػػػًبماتك ػػػك مذنػػػً ماتذمػػػر,مم-مْ

 [.ِّْٔرقـممَُُٖ/مِاألرنب,م
 [.ّْرقـممِّ]اتنن:أَمالذفمات ًركدمصنمم-مٓ
 [.ٕ]نسندماتإًي  مصنمم-مٔ
 [.ُِّرقـممِّٗفمسالـمصنم]اتط كرمتمأًسـمذم-مٕ
 [.ِّّٕرقـممُُٕ/مُِ]نسندمحمندمم-مٖ
 [.َِْٓرقـممُِٖٕ/مِ[.م]سنفماتدارن مٕٔٓرقـممٕٔٓ/مُ]سنفماتدارن مم-مٗ
 [.ُُُرقـممٗٓ/مُ]صم حماذفمخز ن مم-مَُ
 [.ََّْكرقـممَِْٗرقـممَُِ/مَُ]إرحمنإَّؿماآل ًرمم-مُُ
 [.ُِّْرقـممْٗ/مْ]صم حماذفممذًفمم-مُِ
 [.َٖرقـممْٕ/مُتدارقطن م]سنفمام-مُّ
 [.ُْٗرقـممِّٕ/مُ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-مُْ
 [.مُِٗرقـممْٖ/مُ]اتسنفماتصا رمتمذ  أ مم-مُٓ
 [.ُرقـممٓ/مُ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-مُٔ
 [.ْٕٔرقـممِِِ/مُ]ن ري ماتسنفمكاآل ًرمم-مُٕ
 [.ُِٖرقـممٓٓ/مِ]إرحماتسن متمذاكممم-مُٖ
 [.ُِٖٗرقـممْٖٔ/مُْ]نسندمحمندمم-مُٗ
 [.ُّٕٔرقـممّٓٗ/مّ]اتَّنَمكاألسنً متمدكالذ مم-مَِ
 [.ِْٗرقـممِّٕ/مُ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-مُِ
 [.مِرقـممٔ/مُ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-مِِ
 [.ّْٕرقـممِِٓ/مُ[.]ن ري ماتسنفمكاآل ًرمِْٕرقـممِِْ/مُ]ن ري ماتسنفمكاآل ًرمم-مِّ
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نفمطر ؽمحذ مسمن ,ممْكاتمًَّـ,مّنفمطر ؽمس  دمذفماتنس ب,مكاتدارقطن ,مِكاتمًَّـ,مُكاتدارقطن ,م
م مسمن (متفمحذ ملر رةمذنمك . ال : ـم)اتنا رةمكمس  دمكمحذ

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

ًم حه. مصى سىفه مٗكاذفماتنمأف,مٖكاتنككم,مٕكاتمًَّـ,مٔكصمملماتذخًرم.مٓاسنًد مصم ح,مكقًؿمات:رنذمنممى
مَُكقًؿمصمملنم)اذفماتننذر,مكاتذاكم,مكاذفماأل  ر,مكاذفمنند ,مكاتذ  أ (

مُْكقًؿمات   ن نمر ًتلم أًت.مُّكمس فمحسد,مُِكإ  ب,مُُؾنماألتذًن ,كصمملمَّذت

م

م

م

م

                                           
 [.ِٖرقـممْٖ/مُ]سنفماتدارقطن مم-مُ
 [.ْٕٗرقـممِّٗ/مُ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-مِ
 [.مُٖرقـممْٖ/مُ]سنفماتدارقطن مم-مّ
 [.ْٖٗرقـممِّٗ/مُ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-مْ
 [.ٗٔرقـممََُ/مُ]سنفمات:رنذممم-مٓ
 [.ْٖٔرقـممِِِ/مُ]ن ري ماتسنفمكاآل ًرمم-مٔ
 [.ُْٗرقـممِّٕ/مُ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-مٕ
 [.مِٖ/مُ]اتن نكعمإرحماتن ذبمم-مٖ
 [.ّْٖ/مُ]اتذدرماتنن رمم-مٗ
 [.ّْٖ/مُ]اتذدرماتنن رمم-مَُ
م[.ٕٔرقـممُْْ/مُاألـمم-]صم حمحذ مداكدممم-مُُ
 [.ِّّٕرقـممُُٕ/مُِ]ممًإ  منسندمحمندمم-مُِ
 [.ٕٔٓرقـممٕٔٓ/مُ]م:خر  لمتسنفماتدارن ممم-مُّ
 [.َُٖٕرقـممُِٓ/مُاتفكائدم]ن ناماتزكائدمكننذامم-مُْ
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ًي ًلم َّىذىامتىٍرَّى »قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمكى دى مَّىذىامكى نمتىًأ :لمتىٍرَّى مذىٍ دىمتىٍرَّى نمحىٍمم«محىن ليمتًكى حىٍممنر ةن.م يأىًؿي
نر ةنمذىٍ دىمحٍخرىل.

مُ

مم(ٕٛٓالحديث رقم )

متل.متـمحت رمتمَم:خر ج

م

ًد ًثمتىًًئإى ىنم ًي ممى متىرىٍَّتيم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمكى مًسذىامَّين ًمًذسىًرؼى  َ: .«ممى مِحىٍممًمٍ تي

مم(ٜٕٓالحديث رقم )

ًن  نًمتىًفماتم ٍ ًثمٍذًفمسىٍ دوممممم ,م ى مريٍنحو مٍذفي ن دي نيمى ,مكى مسىً  دو د  ىنىًمقي:ىٍ ذى يمٍذفي م-,مقًؿماإلنًـمنسمـمرمنلماجنممى
م د  ىنىً,متىٍ ثه مقي:ىٍ ذى ينممى منىاىمرىسيكًؿمم-قىًؿى نمحىٍقذىٍمنىًمنيً مٍّ فى ٍنلي,محىن ليمقىًؿى ماجيمتى مرىً  ى ًًذرو ذىٍ ًر,متىٍفم ى تىٍفمحىًذ ماتزُّ

ٍن ىً,مًذ يم ماجيمتى ًًئإى يمرىً  ى ,مكىحىٍقذىمىٍتمتى منيٍفرىدو جٍّ مًذمى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى َحتَّى ِإَذا ُكنَّا ِبَسِرَف َعَرَكْت، ٍنرىةوماًجمصى
م م سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماًجمصى نىًمرىسيكؿي فىًمكىاٍتنىٍركىًة,ميى ىنىرى مًسذىامقىًدٍننىًمطيٍفنىًمًذًٍتَّىٍ ذىً مكىاتص   َ: ممى ـٍ مًنن ًمنىٍفمتى محىٍفم ىًمؿ  ـى

ًذىم منى ميىأيٍمنىًنمًمؿُّ ,مقىًؿى نم ىَّيٍفمنى ىليملىٍدمه مَّيمُّليم»ا؟مقىًؿى تىًذٍسنىًمً  ىًذىنىً,م«ماٍتًمؿُّ :ىطى  ٍذنىًمًذًتطٍّ ًب,مكى يىكىاقىٍ نىًماتنٍّسىً ى,مكى
ماجًم مرىسيكؿي ؿى مدىخى مات: ٍرًك ىً ,م يـ  م ىٍكـى محىٍلمىٍمنىً ,م يـ  محىٍرذىايمتى ىًؿو يى ىمًسال  متىرى ذىٍ فى مذىٍ نىنىًمكى تىٍ سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى م ـىممصى سى كى

نم دىلىًم:ىٍذًَّ ,ميىأىًؿى ٍن ىً,ميىكى ى ماجيمتى مىَمتىًًئإى ىمرىً  ى ... .«منىًمإىٍ نيًؾ؟»تى مّقىًتىٍتنمإىٍ ًن محىنٍّ مقىٍدمًمٍ تي

 تخريج الحديث:

م ال : ـنمتفمحذ ماتزذ رمذلمذنمك .مٔكزل ر,مٓكنطر,مْحخر لمنسمـمنفمطر ؽماذفم ر ج,مم

مٕبماتن مـ,متفمتطً ,متفم ًذرمذفمتذداج,مذنمك .كحخر لماتذخًرممنفمطر ؽممذ 

                                           
م[.ِِِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رممم-مُ
م[.ِِِ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رممم-مِ
 [.ُُِّرقـممُٖٖ/مِ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتمج,مذًبمذ ًفمك ك ماإلمراـ,مم-مّ
 [.ُُِّرقـممُٖٖ/مِ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتمج,مذًبمذ ًفمك ك ماإلمراـ,مم-مْ
 [.ُُِّرقـممُٖٖ/مِ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتمج,مذًبمذ ًفمك ك ماإلمراـ,مم-مٓ
 [.ُُِّرقـممِٖٖ/مِ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتمج,مذًبمذ ًفمك ك ماإلمراـ,مم-مٔ
[كم]َّ:ػػػًبماتمػػػج,مذػػػًبم:أ ػػػ ماتمػػػًئضمُٖٕٓرقػػػـممْ/مّ]صػػػم حماتذخػػػًرم,مَّ:ػػػًبماتمػػػج,مكذػػػًبمتنػػػرةمات:ن ػػػ ـ,مم-مٕ

[كم]َّ:ػػًبمات:ننػػ ,مذػػًبمقػػكؿماتنذػػ مصػػمَماجمتم ػػلمكسػػمـنمتػػكمُُٓٔرقػػـممُٗٓ/مِماتننًسػػؾمَّم ػػًمسالماتطػػكاؼمذًتذ ػػت,
م[.َِّٕرقـممّٖ/مٗاس:أذمتمنفمحنرممنًماس:دذرت,مم
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 دراسة رجال اإلسناد:

 ذفم:درسماٍتنىٌٍَّّ منكتَممَّـمذفممزىاـمذفمخك مدماٍتأرًإ ممَأُبو الزبير اْسمو ُمَحمَّد بن ُمسمم*

ًنًئى . نىًتمتىٍنركمسن مًسٌتمكىتٍإر فمكى مقذؿمتىٍنركمذفمًد نىًرمكى نىًتى
مُ

م, منً  ف ماذف محمِك أل مصًتح.كقًؿ م ىذت.مّ  ًنن مكا ًؼ ماتند ن  مْكاذف مس د,م ممٔكات  م ,مٓكاذف
مٕكاتن سىًئ .

مقًؿماذفمحذ ممً:ـنم س تتمحذًمزرت متفمحذ ماتزذ رميأًؿمركلمتنلماتنًس.م

مٖقمتنم م:جمذمد  ل؟مقًؿنمسننًم م:جمذمد ثمات أًت.

قىًؿماذفمتدمنمملكمصدكؽمك أ مالمذ سمذل. كى
مٗ

منفم   مات   ؼ,مكالىمكقًؿمح  ًننملكمًي منفس لم أ مسال محفم ركممتنلمذ ضمات  فً مي َّكفمذىًتؾى
ممَُ َّكفمنفمقذمل,مكحىذيكماتزذ رم ركممحمًد ثمصًتم مكتـم :خمؼمتنلمحمد.

ًد  ىليم ٍذًدماتم ًلم:ىذىاَّىٍرنىًممى ًًذًرمٍذًفمتى رىٍ نىًمًنٍفمًتٍنًدم ى نمَّين ًمًسذىامخى متىطىً و محىذيكمقًؿم  أكبمذفمسف ًفنمقىًؿى ,ميىَّىًفى
ًد ًث. ذىٍ ًرمًنٍفمحىٍمفىًظنىًمًتٍممى مُُاتزُّ

مُِقًؿم  أكبمذفمسف ًفنمقًؿمنمندنمحذ م ك أل.

م

                                           
م[.ُٓٔٓرقـممُّٓ/مٓ]ات أًتمالذفممذًفمم-مُ
 [.ُّٗرقـمٕٔ/مٖ[مكم]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمُُِٗرقـممُٖٗ]:ًر  محسنً مات أًتمصنمم-مِ
م[.ُّٗرقـمٕٔ/مٖات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـم]ات رحمكمم-مّ
 [.َٖرقـممٕٖ]سجاالتماذفمحذ مإ ذ مالذفماتند ن مصنمم-مْ
م[.ُْٖ/مٓ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مٓ
م[.ُْٕٔرقـممِّٓ/مِ]ات أًتمتم  م مم-مٔ
م[.َِٔٓرقـممَْٗ/مِٔ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مٕ
م[.َُِرقـممِٕٖ/مّحذكمزرت ماترازممم-م ماتذرذت م]ات  فً مألذ مزرت ماترازممي مح كذ:لمتمَمحسئم-مٖ
 [.ُِٗٔرقـممِّٗ/مٕ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مٗ
 [.ُِٗٔرقـممِّٗ/مٕ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مَُ
م[.ِِ/مِ]اتن ري مكات:ًر  مم-مُُ
م[.ِّ/مِ]اتن ري مكات:ًر  مم-مُِ



358 
 

تَمات  ؼمنًملك. قىًؿم  أكبمذفمإىٍ ذى نم أ مصدكؽمكا  كى
ممُ

نمرىحىٍ :يليم ىم ذىٍ ًر؟مقىًؿى محىًذ ماتزُّ ًد ثى ممى م:ىرىٍَّتى ًمتىؾى مًتإيٍ ذى ىنمنى ٍرقىً ينمقيٍمتي مكى مًي ماٍتًن زىاًف.قىًؿى مكى ىٍس:ىٍرً حي ًزفي
مِ

تـم نصؼمنفمقدحمًي ًلمأًلىفم ًذرمت مفظمتىليمكى متىطً م أدنليمًستىَم ى َّىًفى منفماٍتمفًظمكى قًؿماذفممذًفنمَّىًفى
نفماس:ر حمًي ماٍتكىٍزفمتنىفًسًلمتـم ٍس:ىمؽماتٌ:ٍرؾمنفمحى مل.

مّ

ًمحٍذصر. قًؿماتذلذ نمتى ىم لمنى
مْ

ًد ث.كتىفمحذ ماتزذ رمقىم ًذرمحمفظمتى يـماتمى متىطً م أدنن متى يـمًتٍندم ى ًؿنمَّىًفى
مٓ

ًد ث؟ميىَّى ىن ليمت نل.م مت فماتمى محىفمإيٍ ذى متـم مدثمتىنلي,مقمتنمليكى مكىاٍم:ىنىميك ي,مًسال  نليمقـك قًؿمحمندنمقدمركلمتى
نمحىذيكمنى رةمحمبمًستىٌ منفمحذ ماتزذ ر. مح  ًننمحىذيكماتزذ رممٔكقىًؿى مٕ ركممتىنليم,مك م:جمًذًل.كقىًؿى

متىفمحذ ماتزذ رمكىحذ مسيٍف ىًف محىذيكماتزذ رمَّى ىن ليمًي ماٍتأمبمحىَّ ر.م-  نَمطمم مذفمنًيامم-كسيًئؿى مٖيىأىًؿى

مٗقًؿمن  ـمذفممنًدنمسن تملإ نًم أكؿنمسن تمنفمحذ ماتزذ رمي خذمإ ذ مَّ:ًذ ممينزقل.

قىًؿمحىٍمنىدمذفممنذؿنمًَّفمح كبماتسخ: ًن  مألذ نممكى د  ىنىًمحىذيكماتزذ ر,مكحىذيكماتزذ رمحىذيكماتزذ ر!مقمتي  أكؿنممى
مََُّ نلم   فل؟مقًؿنمن ـ.

مُُقًؿمن  ـمذفممنًدنمسن تماذفمت  ن م أكؿنممد نًمحذكماتزذ رمكلكمحذكماتزذ رمحممَّ نلم   فل.

مُِقًؿماتإًي  نمحذكماتزذ رم م:ًجمستَمدتًن .

                                           
م[.َِٔٓرقـممَْٖ/مِٔ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مُ
م[.َُٗٔرقـممَُّ/مْات  فً ماتَّذ رمتم أ م م]م-مِ
م[.ُٓٔٓرقـممُّٓ/مٓ]ات أًتمالذفممذًفمم-مّ
 [.َٖٗٓرقـممِّٔ/مِ]اتنان مي مات  فً مم-مْ
م[.ِٓٔٗرقـممْْْ/مِ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماذنلمتذدماجمم-مٓ
 [.ٕٔرقـمٖٔ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماتنركذممكغ ر مصنمم-مٔ
م[.ُُٖرقـممُُُ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماتنركذممكغ ر مصنمم-مٕ
 [.َُِٓرقـممُٓ/مِ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماذنلمتذدماجمم-مٖ
م[.ٓٔرقـممُُٓ/مُ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٗ
م[.ُِٖٓرقـممِْٓ/مُ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماذنلمتذدماجمم-مَُ
م[.ُّٗرقـمٕٓ/مٖ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُُ
م[.ُّٗرقـمٕٔ/مٖ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُِ
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ٍ دمذفمتذدماٍت ىًز زنمم مسيكى ًذنىًنمتـمتـم:منؿمتىفمحذ ماتزذ ر؟ممقمتنمخدتن مإيٍ ذى مقىًؿى مت مذ ضمحىٍصمى قىًؿى
:ل. نليمسن مرىحىٍ :لم س  مصالى م:منؿمتى مالى قىًؿى

مُ

ًً:ـنم َّ:بممد  ل,مكالم م:جمذل,مكلكمحمبمست منفماذ مسف ًفمطمم مذفمنًيا. قىًؿمحىذكممى كى
مِ

قىًؿماذفمتدمنمكتم كرم,متىفمحىًذ ماتزذ رمغ رمنًمذ َّرتمنفماتمد ثمنفماتنإًل رمكاتارائبمكقدممدثمكى
ًمحمًد ثمسيرادانمَّؿممد ثم نفردمذلمر ؿمتفمإيٍ ذى ,مكَّفَمذ ذ ماتزذ رمصدقًنم فم مدثمحمتنلمإيٍ ذى محى  ن

ًًتَّنًمالم ىٍرًكممسال متىٍفم أ ,مكالىمحتمـمحمدامنفمات أًتم:خمؼ,متىفمحىًذ ماتزذ رمسال مقدمَّ:بم تنلمنًتؾميشفمنى
منفم   مات   ؼ,مكالىم َّكفمنفمتنل,م كىلكمًي منفسلم أ مسال محفم ركممتنلمذ ضمات  فً مي َّكفمذىًتؾى

ممّقذمل,مكحىذيكماتزذ رم ركممحمًد ثمصًتم مكتـم :خمؼمتنلمحمد.

ذ ى . ًًرٌممني:ًى ديكؽمنىٍإ يكرماٍت:ىند يمنيسمـمكركلمتىليماتذيخى مٓكقًؿمح  ًننمنفمحئن مات مـ.مْقًؿماتذلذ نمصى

كذَّر مي ماتطذأ مات ًت  منفمطذأًتماتندتس فمكقًؿنمنإ كرممٔؿماذفمم رنمصدكؽمسالمحنلم دتس.قً
مٕذًت:دت سمكقدمكصفلماتنسًئ مكغ ر مذًت:دت س.

قًؿمات الئ نمنإ كرمذًت:دت سمقًؿمس  دمذفمحذ منر ـنممد نًماتم ثمذفمس دمقًؿم ئتمحذًماتزذ رميديام
س متكمحن متًكد:لميس ت:لمحسناملذامَّملمنفم ًذرمقًؿمس ت:لمت مَّ:ًذ فميًنأمذتمذ نًم ـمقمتمي منف

يأًؿنمننلمنًمسن تمكننلمنًممد تمتنلميأمتمتلماتمـمت متمَمنًمسن تمننلمي تمـمت متمَملذام
ماتذممتندم.

مٖكت ذام:كقؼم نًت منفماألئن متفماالم: ًجمذنًمتـم رك ماتم ثمتفمحذ ماتزذ رمتفم ًذر.

محذكماتزذ ر ن  متـم أؿمي لنممد نًمكحخذرنًمكسن تمي كمغ رمنأطكعمتمَمحنلممكقًؿماذفممـز مينً ندتسه
مٗنسندهممًإًمنًمًَّفمنفمركا  ماتم ثمتنلمتفم ًذر,ميشنلمَّملمسنًع.

                                           
م[.ُُِٗرقـممُٖٗ]:ًر  محسنً مات أًتمصنمم-مُ
 [ٕٔ/مٖ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مِ
 [.ُِٗٔرقـممِّٗ/مٕ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مّ
 [.َٖٗٓرقـممِّٔ/مِ]اتنان مي مات  فً مم-مْ
 [.ُٖٗٔرقـممّٖ/مْ]ن زافماالت:داؿممم-مٓ
 [.ُِٗٔرقـممَٔٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٔ
 [.َُُرقـممْٓ]طذأًتماتندتس فمصنمم-مٕ
 [.ِٕرقـممْٓ[مكم]ات:ذ  فمألسنً ماتندتس فمصنمَٓرقـممَُُ] ًنامات:مص ؿمصنمم-مٖ
مصنممم-مٗ  [.ِٓٗ]م  ماتكداعمالذفممـز
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 قال الباحث: 

مكركا  ماتم ثمتنلمصم م .م,حذكماتزذ رم أ مسالمحنلم دتس,متَّفمركا :نًمننًمركا متنلماتم ث

مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

مقًؿماذ ًد ثي ًنٍنليماٍتمى محىٍفم»فماأل  رمرمنلماجنم)لػ(مكى محىٍزكىاً ًلمَّىًنىٍتمنيٍمًرن نميذىَّرىًتمات ىرىاؾمقىٍذؿى مذىٍ ضى سف 
مًي ماتمد ث.«م:يًف ضىم رى قىٍدم:ىَّىر  كى

مُ

مم(ٕٓٔالحديث رقم )

د مممم ,ممى مقىٍ نىبو مٍذًف منىٍسمىنى ى مٍذفي ماًج ٍذدي متى د  ىنىً محىٍيمىح,قًؿماإلنًـمنسمـنمكمى ,متىٍفممِ ىنىً ن دو منيمى مٍذًف ماٍتأىًًسـً ًف تى
م َما ماًجمصى ً ىنىًمرىسيكؿي ,مقىًتىٍتنميى ى محىٍفم:يًف ضى ًف   يمقىٍذؿى مصى محىٍفم:ىًم ضى ك ؼي ًًئإى ى,مقىًتىٍتنمَّين ًمنى:ىخى مىٍ ًلمتى جيمتى

نم ميىأىًؿى م ـى سى ًف   ي؟»كى ًًذسى:ينىًمصى نمقيٍمنىًنمقىٍدمحىيىم«محىمى ٍت,مقىًؿى مًسذىفٍم»ً ى مّ«.يىالى

 تخريج الحديث:

كحخر لممٔكنفمطر ؽماتمَّـ,مٓكنفمطر ؽماألتنش,مْحخر لماتذخًرممنفمطر ؽمننصكرمذفماتن :نر,
م ال : ـمتفمسذرال ـماتنخ  متفماألسكدمذفم ز د.مٖكننصكرمذفماتن :نر,مٕنسمـمنفمطر ؽماتمَّـ,

م,مَّاللنًم)األسكدمكحذكمسمن (متفمتًئإ مذنمك .منفمطر ؽمحذ مسمن مَُكنسمـ,مٗكحخر لماتذخًرم,

                                           
م[.ِِِ/مّمد ثمكاأل رم]اتن ً  مي مغر بماتمم-مُ
 حيمحمذفممن دمذفمنًياماألنصًرمماتندن .م-مِ
 [.ُُُِرقـممْٔٗ/مِ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتمج,مذًبمك كبمطكاؼماتكداع,مكسأكطلمتفماتمًئض,مم-مّ
[.م]َّ:ػًبماتمػج,مذػًبمسذامُُٔٓرقػـممُُْ/مِ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتمج,مذًبمات:ن:ػامكاإلقػرافمكاإليػرادمذػًتمج,مم-مْ

 [.ُِٕٔرقـممَُٖ/مِاتنرحةمذ دنًمحيً ت,مممً ت
 [.ُِٕٕكرقـممُُٕٕرقـممُِٖ/مِ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتمج,مذًبماإلدالجمنفماتنمصب,ممم-مٓ
ػًمم-مٔ ماتم ػليمًيػ محىٍرمى مىػؽى ػًمخى منى محىٍفم ىٍَّػ:يٍنفى متى يػف  /مٕ{,مًنً ف م]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتطالؽ,مذىًبمقىٍكؿماتم ػلم:ى ىػًتىَنم}كىالىم ىًمػؿُّ

نمِّٗٓرقـممٖٓ م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى  [.ُٕٓٔرقـممّٕ/مٖ:ىًرذىٍتم ىًن نيًؾ,م»[.]َّ:ًبماألدب,مذىًبمقىٍكؿماتن ًذ مصى
 [.مُُُِرقـممٓٔٗ/مِ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتمج,مذًبمك كبمطكاؼماتكداع,مكسأكطلمتفماتمًئض,مم-مٕ
 [.ُُُِرقـممٕٕٖ/مِاع,مكسأكطلمتفماتمًئض,م]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتمج,مذًبمك كبمطكاؼماتكدم-مٖ
ماتنمر,مم-مٗ  [.ُّّٕرقـممُٕٓ/مِ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتمج,مذًبماتز ًرةم ـك
 [.ُُُِرقـممٓٔٗ/مِ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتمج,مذًبمك كبمطكاؼماتكداع,مكسأكطلمتفماتمًئض,مم-مَُ
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 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.م

م

ـى( مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)تىري

م ماتن ًقىً  ًًقًر متى ًد ًث ممى مًي  متىًًرـ»)س( ؿه مر ي متى ىً ميىًٍنذى ىثى مكىاٍتفىٍ:ًحم« ٍـّ مًذًت   ـى متىري قىٍد مكى مًإرٍّ ر. ًذ ث مخى حىٍم
ًر.مكات يرىاـنماتإٍّدةمكاتأيٌكةمكاتإ رىاسى .كىاٍتَّىسٍم

مُ

مم(ٕٔٔالحديث رقم )

,ممم د  ىنىًمكيلىٍ به ,ممى مًسٍسنىًًت ؿى د  ىنىًمنيكسىَمٍذفي قًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممى
د  ىنىًمًلإىًـه,مِ مى

ٍفمحىًذ ًل,ممّ تى
ٍن ى ى, مزى مٍذفي ٍذدياتم ًل حىن ليمحىٍخذىرى يمتى

,محىن ليمسىًناىممْ ماتن ًقى ىمكىات ًذممتىأىرى ذىَّىرى ,مكى م ىٍخطيبي م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى اتن ًذ  
محىٍإأىًلىً{م]اتإنسنم نم م}ًسًذماٍنذى ىثى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿي ًًرـه,مُِيىأىًؿى متى متىًز زه ؿه متى ىًمرى ي [ماٍنذى ىثى

ًن اهمًي مرىٍلًطًل,مًن ٍم ٍن ى ىم .نى محىًذ مزى مٓؿي

 تخريج الحديث:

مٔحخر لمنسمـمنفمطر ؽماذفمنن رمتفملإًـمذلمذمفظل.ممم

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

م

                                           
 [.ِِّ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 ذفمت الفماتذًلم منكاللـمحذكمذَّرماتذصرم.مكل بمذفمخًتدم-مِ
ملإًـمذفمتركةمذفماتزذ رمذفمات كاـماألسدم.م-مّ
تذدماتم لمذفمزن  مذفماألسكدممذفماتنطمبمذفمحسدمذفمتذدمات ٌزلماتأرإٌ ماألسدٌم,مًَّفم سَّفماتند نػ ,مك أػًؿنمق:ػؿمم-مْ

ماتٌدارمسن مخنسمك ال  ف.]اإلصًذ مي م:ن  زماتصمًذ م  [.َِْٕرقـممّٖ/مْ ـك
 [.ِْْٗرقـممُٗٔ/مٔ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبمات:فس ر,مذًبم اتإنسمك مًلً ,مم-مٓ
 [.ِٖٓٓرقـممُُِٗ/مْ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبمات ن مكصف من  ن ًمكحلم ً,مذًبماتنًرم دخم ًمات ذًركف,مم-مٔ
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م ًد ًثمني ىًذو ًي ممى محىٍترىـ»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمكى مات ًذممًي ًلمنيأىطهمسيكده.«حىن ليم ىم َمذٍَّذشو ماألٍذ ىضي ليكى
مُ

مم(ٕٕٔرقم ) الحديث

ن ًدمٍذًفمممم ,متىٍفمنيمى ٍفم ىٍم ىَمٍذًفمحىًذ مَّىً  رو ,متى نىًمنىٍ نىره قًؿماإلنًـمتذدماترزاؽماتصن ًن مرمنلماجنمحىٍخذىرى
محىًذ مييطىٍ نى ىم مٍذفي ماتنٍُّ نىًفي نمنىر  مقىًؿى ًفمٍذًفم ىٍكذىًفى ٍذًدماتر ٍمنى تى

مىٍ ًلمكىممِ م َماجيمتى مصى مىَماتن ًذ ٍّ متى محىٍقرىفى مًذَّىٍذشو م ـى سى
نم م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿي ,ميىأىًؿى ـيم»حىٍت ىفى َمًسٍذرىاًل  م  ًمحىٍإذىلىملىذىامًذًٍتَّىٍذًشمات ًذمم ى يىًٍإ:ىرىلمني ىًذيم«منى

مىم م َماجيمتى مصى ,ميى ىٍلدىا يمًتمن ًذ ٍّ محىٍت ىفى ٍفرىا ىمَّىٍذإنًمحىٍقرىفى متى مٍذفي م ـى سى َمًذلًم»ٍ ًلمكى م  مّ«.يى ى

 تخريج الحديث:

م.ْحخر لمحذكمن  ـمنفمطر ؽم م َمذفمحذ مَّ  رمتفمحذ مسمن متفماتن نًفممم

 دراسة رجال اإلسناد:

مٓنًتمسن ما ن: فمك ال  فمكنًئ .م, أ م ذتمتَّنلم دتسمك رسؿم,اتطًئ ميحيى بن أبي كثير*م

مٔتلمسنًعمنفمصمًذ .مقًؿماذفمم رنمَّ  رماالرسًؿمك أًؿمتـم صح

ممٕقًؿماتذًمثنمتـم ذَّرماسـمنمندمذفمتذدماترمنفمي نفمحرسؿمتن ـ.

مام:نؿماألئن م:دت س ـ.منفكلـممٖحنًم:دت سلميأدمذَّر ماذفمم رمي ماتنر:ذ مات ًن  ,

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

مسنًد مصم ح.س

                                           
 [.ِِّ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
م[.مٕٕٖٓرقـممّْٓ/مٔيًطن ماألنصًرٌم.م]اإلصًذ مي م:ن  زماتصمًذ مملكماتصمًذ مات م ؿنماتن نًفمذفمحذ م-مِ
 [.ُُّٖرقـممّٕٗ/مْ]نصنؼمتذدماترزاؽماتصن ًن مم-مّ
 [.َّٖٔرقـممُِٔٔ/مٓ]ن ري ماتصمًذ مألذ من  ـمم-مْ
 [.ِّٕٔرقـممٔٗٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٓ
 [.ّٔرقـممّٔرقـممّٔ]طذأًتماتندتس فمصنمم-مٔ
 [.َٖٖرقـممِٗٗصنم] ًنامات:مص ؿمم-مٕ
 [.ّٔرقـممّٔرقـممّٔ]طذأًتماتندتس فمصنمم-مٖ
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) مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)تىًرفى

ـيممًي مًصفىً:لًم مىٍ ًلماتس الى مرىحسيل.«محٍقنى ماتً ٍرن ف»تى ًق ؿى .مكى اتً ٍرن فنماألنؼي
مُ

مم(ٖٕٔالحديث رقم )

متينىمممم ًن ايمٍذفي نىًم ى .محىٍخذىرى ماتن ٍ ًدمُّ محىذيكمغىس ًفى مًسٍسنىًًت ؿى مٍذفي ًًتؾي نىًمنى مقًؿماإلنًـماذفمس دمرمنلماجنمحىٍخذىرى رى
ماٍتً  ٍم ًف ماتر ٍمنى ٍذًد متى نمٍذًف مقىًؿى ًم ٍّ متى مٍذًف سىًف ماٍتمى متىًف مات: ًن ًن ٍّ مألىًذ ملىًتى ى ماٍذفو متىًف مًذنىَّ  ى د  ىًن مرى يؿه ممى . ًم ُّ

. محىًذ ملىًتى ىمات: ًن ًن   ًًت مًلٍندىمٍذفى مخى مًت ممِسى ىٍتتي كًَّفمكصًيً.متفممم  مرسكؿماج.مكىحىنىًمحىٍإ:ىً  محىٍفم ىًصؼى
محى:ى ىم مإىٍ ئنً م:ىأٍلتيمًنٍن ىً م ى:ىأٍلأليمكىٍ  يلي .ً نن منيفىخ  ميىٍخننً م ـى سى مكى مىٍ ًل م َماتم ليمتى ممصى ماتم ًل مرىسيكؿي نمَّىًفى ميىأىًؿى مًذًل. مم ؽي جى

. اٍتأىنىًرمتىٍ مى ىماٍتذىٍدًر....مكي لنمتىًًرممات  ٍد ىٍ ًفمكىاٍتذىٍطًفمًنن ًمًسكىلمذىًتؾى
مّ

 تخريج الحديث:

مٔكحذكماتإ  ماألصذ ًن منخ:صران.مٓكاذفمحذ ماتدن ًمنخ:صران,مْنًئؿ,حخر لمات:رنذممي ماتإ

مسذ : ـمنفمطر ؽمسف ًفمذفمكَّ ا.مَُكاتذاكم,مٗكاذفممذًف,مٖكاآل رم,مٕكاذفمتدم,م

ممُّكاتذ  أ ,مُِكاتطكاؿ,مُُكحخر لماتطذران مي ماتَّذ ر,

                                           
 [.ِِّ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رممم-مُ
لندمذفمحذ ملًت مات:ن ن نمرذ بماتٌنذٌ مصٌمَماتم لمتم ػلمكسػٌمـ,محٌنػلمخد  ػ مزكجماتنذػٌ مصػٌمَماتم ػلمتم ػلمكسػٌمـ,مكاسػـمم-مِ

اتم لمتم لمكآتلمكسٌمـماتنذًشمذفمزرارة,مكاذنلملندمذفماتنذًشمذفمزرارةمذفمكقدافمذفمحذ ملًت مزكجمخد   مقذؿماتنذٌ مصٌمَم
مات نػؿ.مكقػًؿمحذػكمتنػرنمَّػًفميصػ مًمذم اػًمكصػؼماتنذػٌ م مذ بمذفم:ن ـممم ؼمذن متذدماتٌدار.مكق:ػؿملنػدمنػامتمػ م ػـك

 [.َِٕٗرقـممّْٔ/مٔصٌمَماتم لمتم لمكسٌمـمي مسفمكح:أف.م]اإلصًذ مي م:ن  زماتصمًذ م
 [.ِّْ/مُ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مّ
 [.ٕرقـممُِ]اتإنًئؿماتنمند  متم:رنذممصنمم-مْ
 [.مُرقـممِٕ]ات ـمكاتمزفمالذفمحذ ماتدن ً,مصنمم-مٓ
 [.َِّرقـممٗ/مِ]حخالؽماتنذ مألذ ماتإ  ماألصذ ًن مم-مٔ
 [.ُْٗ/مِ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مٕ
 .[َُِِرقـممَُٖٓ/مّ]اتإر   متا رممم-مٖ
 [ُْٓ/مِ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٗ
 [.َّٕٓرقـممِٗٔ/مُّ]إرحماتسن متمذاكممم-مَُ
 [.ُْْرقـممُٓٓ/مِِ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-مُُ
 [.ِٗرقـممِْٓ]األمًد ثماتطكاؿمتمطذران مصنمم-مُِ
 [.ُِّٔرقـممِْ/مّ]إ بماإل نًفمم-مُّ



361 
 

مؾمذفمسسنًت ؿ,مخنس: ـمنفمطر ؽمنًتمّكحذكمن  ـماألصذ ًن ,مِكاذفمقًنا,مُكحخر لماتفسكم,

ن دمنخ:صران.مٓكات أ م ,مْكحخر لماذفمحذ متًصـ, كمٍذفمنيمى مَّاللنًمنفمطر ؽمتىٍنري

مذلمذنمك .مذفمتنرم ال : ـنم)سف ًفمكنًتؾمكتنرك(متفم ن امم

 دراسة رجال اإلسناد:

مٔمذفمتذدماترمنفمات  م محذكمذَّرماتَّكي م   ؼمراي  .ُجَميع بن عمير *م

كلكنمحذكمتذدماجمات:ن ن منفمكتدمحذ ملًت ممٕي مركا  مات:رنذممي ماتإنًئؿ,نمكردماسنلمرجل بمكة*
مٖن  كؿمنفماتسًدس مق ؿماسنلم ز دمذفمتنرك.

مٗنمتـم سـ.مقًؿماتذلذ نمالم  رؼ.ابن ألبي ىالة*م

مقًؿماتذًمثنمن  كؿ.

مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

م مات:ن ن ,مكاذفمحذ ملًت .مسنًد م   ؼم دان,مت  ؼم ن ا,مك  ًتسم

ٍقاه,مَُقًؿماتذخًرمنم :َّمنكفمي مسسنًدممد  ل. متىليمًي ماٍتأىٍمًبمكى مُُكقًؿماذفممذًفنماسنًد متىٍ سى

م

                                           
 [.مِْٖ/مّ]اتن ري مكات:ًر  مم-مُ
 [.ُٓٗ/مّنام]ن  ـماتصمًذ مالذفمقًم-مِ
 [.ّٓٓٔرقـممُِٕٓ/مٓ]ن ري ماتصمًذ مألذ من  ـمم-مّ
 [.ُِِّرقـممّْٖ/مِ]اآلمًدمكاتن ًن مالذفمحذ متًصـمم-مْ
 [ُٕٗ/مّ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-مٓ
 [.ٔٔٗرقـممُِْ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٔ
 [.ٕرقـممُِ]اتإنًئؿماتنمند  متم:رنذممصنمم-مٕ
 [.َِٖٔقـمرممْٓٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٖ
 [.َُِْٖرقـممٕٗٓ/مْ]ن زافماالت:داؿمم-مٗ
 [.ُِْرقـممُّٖ]ات  فً ماتصا رمتمذخًرممصنمم-مَُ
 [ُْٓ/مِ]ات أًتمالذفممذًفمم-مُُ
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كممنفمغ رملذاماتك لمذ سًن دمي  ًمت ف, كقًؿمات يأ م نمكقدمري
ممُ

ممّ.كقًؿمحذكمداكدنمحخإَمحفم َّكفمنك كتًنممِكقًؿماذفمم رنمي ممد  لمنفمالم ي رؼ,

مٓ.كقًؿماألتذًن نم   ؼم دانممْقًؿمات   ن نمي لمنفمتـم سـ.

م ًي ًل مكى ماجن ماأل  رمرمنل ماذف مًذممتيٍرنى:ى ف»قًؿ مذىً  ـو محٍسكدى ماتَّاًلبمَّؿ  مًنفى ماٍق:يمكا فم« ماتنٍَُّّ:ى:ًى فن ات يٍرنى:ًى
فم َّكنىًفميكؽىمتى فماتٍَّمب. مٔاتم :ًى

مم(ٕٗٔالحديث رقم )

,قًؿماإلنًـمحمندمرمممم د  ىنىًمتىٍكؼه ,ممى ٍ فىرو م ى مٍذفي ن دي د  ىنىًمنيمى منلماجنممى
سىًف,مٕ ماًجمٍذًفممٖتىًفماٍتمى ٍذًد تىٍفمتى

ىم ,مألى ـً ماأٍلينى محين  همًنفى بى ماٍتًَّالى محىف  نم متىٍكالى مقىًؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماًجمصى مرىسيكؿى ,محىف  تىًَّمنياىف ؿو مًذأىٍ:ًم ىً,مكى ٍفمنىٍرتي
دىمذىً  ـوم محىٍسكى اٍق:يميكامًنٍن ىًمَّيؿ 

ممَُ .ٗ

 تخريج الحديث:

ممُٓكاذفممذًف,مُْكاذفمنً  ,مُّكاتنسًئ ,مُِكات:رنذم,مُُحخر لمحذكمداكد,ممم

م

                                           
 [ُٕٗ/مّ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-مُ
 [.ُُُرقـممِٕ/مُُ]: ذ بمات: ذ بمم-مِ
 [.ٕٓرقـممُِٗ د ؿمصنم]سجاالتمحذ متذ دماآل رممحذًمداكدماتس س:ًن مي مات رحمكات:م-مّ
 [.َُِْٔرقـممِٖٕ/مٖ]ن ناماتزكائدمكننذاماتفكائدمم-مْ
 [.ٔرقـممُٖ]نخ:صرماتإنًئؿمصنمم-مٓ
 [.ِِّ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٔ
 لكنمتكؼمذفمحذَم ن م مات ذدل.م-مٕ
 اتمسفمذفم سًرماتذصرمم.م-مٖ
ممم-مٗ م ىَّيكفي نمات ًذممالى ـي ديماتذىً   ماتذى ىًًضم]سنفمات:رنذمماألىٍسكى  [.ُْٖٔرقـممٖٕ/مًْي ًلمإىٍ  همًنفى
 [.َِِٔٓرقـممُٕٔ/مّْ]نسندمحمندمم-مَُ
 [.ممِْٖٓرقـممَُٖ/مّ]سنفمحذ مداكد,مَّ:ًبماتص د,مذًبمنًم ً مي ما:خًذماتَّمبمتمص د,مم-مُُ
 [.ُْٖٔرقـممٖٕ/مْ]سنفمات:رنذم,مَّ:ًبماتص د,مذًبمنًم ً مي مق:ؿماتَّالب,ممم-مُِ
 [.َِْٖرقـممُٖٓ/مٕسنفماتنسًئ ,مَّ:ًبماتص د,مذًبمصف ماتَّالبمات: محنرمذأ:م ً,م]م-مُّ
مَّمبمص د,محىكممرث,مم-مُْ  [.مَِّٓرقـممَُٗٔ/مِ]سنفماذفمنً  ,مَّ:ًبماتص د,مذىًبماتن   متفماق:نً ماٍتَّمب,مًسال 
 [.َٓٔٓرقـممْٔٔ/مُِ]صم حماذفممذًفمم-مُٓ
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منفمطر ؽم كنسمذفمتذ د.مُاترك ًن ,كم

منفمطر ؽمتكؼمذفمحذ م ن م .ممٓكاتطمًكم,مْكاترك ًن ,مّكاتدارن ,مِكحخر لمحمند,

منفمطر ؽمسسنًت ؿمذفمنسمـ.مٖكاألصف ًن ,مٕكاذفماألتراذ ,مٔ,كحخر لمات:رنذمم

مي ًت ,م مذف ماتنذًرؾ مطر ؽ منف ماتذاكم متفممٗكحخر ل مكاتنذًرؾ( سنًت ؿ م)تكؼمك كنسمكا  حرذ : ـ
ماتمسفمذلمذنمك .م

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.م

 الحكم عمى الحديث:

مَُك دتس.م رسؿمَّ  رانمسسنًد مصم حممر ًتلم أًتمتَّفماتمسفماتذصرمم

مام:نؿماألئن م:دت س ـ.منفكلـممُُقًؿماتذًمثنمحنًم:دت سلميأدمذَّر ماذفمم رمي ماتنر:ذ مات ًن  ,م

محنًمذًتنسذ مإلرسًتلميأدم ذتمسنًتلمت ذاماتمد ثمي مركا  محمندمات ًن  .

مًنن ٍفمسىمم نم ىًمحىذىًمسىً  دو ؿه متىليمرى ي متىٍذديمقىًؿمحذكمسف ًفمذفمات ال نميىأىًؿى مىؼى د  ىًن ًلمكىمى نممى نميىأىًؿى ملىذىا؟مقىًؿى ًنٍ تى
ماتٍم د  ىنىًمًي مذىًتؾى تىأىٍدممى َّىذىا,مكى ٍنذيمَّىذىامكى مني م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ًفماتن ًذ ٍّمصى ,متى منياىف ؿو ٍ ًمًس.اًجمٍذفي نى

مُِ

م

                                           
 [.ِٖٗرقـممٔٗ/مِ]نسندماترك ًن مم-مُ
 [.َِْٕٓرقـممُٖٔ/مّْ]نسندمحمندمم-مِ
 [.َُِٓرقـممُِٕٔ/مِ]سنفماتدارن مم-مّ
 [.ٖٖٔرقـممٕٖ/مِ]نسندماترك ًن مم-مْ
 [.َّٕٓرقـممْٓ/مْ]إرحمن ًن ماآل ًرمم-مٓ
 [.ُْٖٗرقـممَٖ/مْ]سنفمات:رنذممم-مٔ
 [.ُْٗرقـممُِْ/مُ]ن  ـماذفماألتراذ مم-مٕ
 [ُُُ/مٕ]مم  ماألكت ً مكطذأًتماألصف ً مم-مٖ
 [.َِٖٕرقـممُُِ/مُُ]إرحماتسن متمذاكممم-مٗ
 [.ُِِٕرقـممَُٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مَُ
 [.َْرقـممِٗ]طذأًتماتندتس فمصنمم-مُُ
 [.َِْٖٓرقـممُٗٔ/مّْ]نسندمحمندمم-مُِ
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ًم حه. مصى سىفه ممى ًد ثه ممّكمس فمحسد.مِذاكم,كصمملمَّذتؾماتمُكقًؿماإلنًـمات:رنذمنممى

م

نى  مذىٍطًفمتيرى متىٍف نمكاٍر:ىفى كا جٍّ ماٍتمى ًد ًث ًي ممى ماتر اً نم«مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمكى يىٍ:ًح مكى ماٍت ىٍ ًف ٍـّ مًذ ى ليكى
ٍكًقؼمذ ريًت. نك اهمًتٍندىماتنى

مْ

مم(ٕ٘ٔالحديث رقم )

مقىممممم متىن ًرو مٍذفي ـي مًلإىً د  ىنىً د  ىنىًمقًؿماإلنًـماذفمنً  نممى نممى مقىًؿى ماٍت ينىًرمُّ ماتم ًل ٍذًد متى مٍذفي ـي ماٍتأىًًس د  ىنىً نممى ًؿى
ن م ـى سى مكى مىٍ ًل متى م َماجي مصى ماتم ًل مرىسيكؿي مقىًؿى ن مقىًؿى ماتم ًل, ٍذًد متى مٍذًف ًًذًر م ى متىٍف ٍنَّىًدًر, ماٍتني مٍذفي ن دي متىرىيى ىم»منيمى َّيؿُّ

,مكىم ٍكًقؼه مُعَرَنةَ اْرَتِفُعوا َعْن َبْطِن نى ,مًسال  ره ٍنمى مًنننَمنى َّيؿُّ ,مكى سٍّرو ٍفمذىٍطًفمنيمى ,مكىاٍر:ىًف يكامتى ٍكًقؼه ماٍتنيٍزدىًتفىً منى َّيؿُّ ,مكى
مٓ«.نىًمكىرىا ىماٍت ىأىذى ًم

 تخريج الحديث:

م:فردمذلماذفمنً  منفمطر ؽم ًذر.م

 دراسة رجال اإلسناد:

ممٔكحرذ  فمكنًئ: فمتمَماتصم ح.نًتمسن مخنسمم,ذفمنص رماتسمن ماتدنإأ مىشام بن عمار*م

ماذفمن  ف, م  مَماتخم م ,كممٖكات  م ,مٕك أل ماذفممذًفمي مات أًت,مٗحذك مً أى ممَُكذَّر  كقًؿماتذلذ ن
ًم ينَّرمذل. نَّ رمتىليمنى

مُُ 
م

                                           
 [.ُْٖٔرقـممٖٕ/مْ]سنفمات:رنذممم-مُ
 [.َِٖٕرقـممُُِ/مُُ]إرحماتسن متمذاكمممم-مِ
م[.َُِٓـمرقمُِٕٔ/مِ]سنفماتدارن مم-مّ
 [.ِِّ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مْ
 [.َُِّرقـممََُِ/مِ]سنفماذفمنً  ,مَّ:ًبماتننًسؾ,مذًبماتنكقؼمذ ريًت,مم-مٓ
 [.َّّٕرقـممّٕٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٔ
 [.ُٗٓرقـممّٕٗ]سجاالتماذفمات ن دمصم-مٕ
 [.ُُْٕرقـممْٗٓ]ات أًتمتم  م مصنمم-ممٖ
م[.ُُٔرقـممْْٓ/مُي متمنً ماتمد ثمتمخم م م]اإلرإًدمي من رمم-مٗ

 [.ُُٕٔٔرقـممِّّ/مٗ]ات أًتمالذفممذًفمم-مَُ
م[.ٕٓٓٔرقـممُُٕ/مِ]اتنان مي مات  فً مم-مُُ
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ًنمتنًمَّذرم:ا ر,مكَّمنًمديامست لمقرح ,ممِكقًؿمحذكممً:ـنمصدكؽ,مُكقًؿماتنسًئ نمالمذ سمذل, كقًؿمح  ن
:ىمىأ ف,مكًَّفمقد ننًمحصح,مًَّفم أرحمنفمَّ:ًذل,مكَّمنًمتيأٍّفىم

كقًؿممْكقًؿماتدارقطن نمصدكؽ,مَّذ رماتنمؿ,مّ
كقًؿمحذكمزرت نمنفميً:لملإًـمذفممٓاذفمم رنمصدكؽمنأرئ,مَّذرميصًرم :مأف,ميمد  لماتأد ـمحصح,

مًي ماتدُّممٔتنًرم م:ًجمحفم نزؿمي متإرةماآلؼممد ث, ٍذدىاًفم ىأيكؿنمنىًمَّىًفى ٍن ىًمن ؿمًلإىًـمذفمكًَّفمتى
ًنل, تنًرمًي مًسٍسنىًد مًي مزىنى
ًت دمًلإىًـممٕ محىٍمندمذفمحذ ماٍتمكىارمنمًسذاممد تمًي مذمدمًي ًلمن ؿمحذ ماٍتكى كقىًؿى

ًف ؼ,مٖذفمتنًر,ميى  بمتمم : محىفم:يممىؽ, محمندنمط ًش,مخى مٗقىًؿى
 ثملإًـمذفمتنًرمألنلمًَّفم ذ امكقًؿمنمندمذفمنسمـمذفمكار ماترازمنمتزنتمزنًنًنمحفمحنسؾمتفممد

ممَُاتمد ث,
ممُُكقًؿمصًتحم زرةنم ًَّفملإًـمذفمتنًرم  خذمتمَماتمد ث,مكالم مدثمنًمتـم  خذ.

حنًمحخذ مح رنامتمَمات:مد ث,مي ذامنمؿمخالؼمذ فمات منً ,ميالمنجاخذةمتم لمي مذتؾ,ممقال الباحث:
مُِخًص مسذامًَّفم إاملمات:مد ثمتفمات:سذب.

م ماتذًمثن مقًؿمحذكمقًؿ مذًالخ:الط, ما: ـ مكتَّنل ماتمسف, مالم نزؿممد  لمتفمنر:ذ  مكن مل لكمصدكؽ,
محصح,مكلكمصدكؽ. متأفم:مأف,مكًَّفمقد نً مكقامست لمقرحى ي,مكَّؿمنً مَّذرم:ا ر,مكَّؿمنً متنً مُّمً:ـن

كتَّفماتمًيظماذفمم رمرمنلماجمحٍتنحمستَمحفماخ:الطلمك:مأنلمتـم  ٌرمم ثمقًؿمي م:ر ن:لنممد  لم
مذسذبم:ا رمات ماتن:أدـ مكصم ممد  ل مت سمذأكة مسالمحنل , ماتن: خرٍّ م  ن مصم ممد  ل مكلذا محصٌح أد ـ

ماتمفظمي ماتًَّذىر.

                                           

 [.ُُّرقـممّٔ]:سن  ماتإ كخ,متمنسًئ مصنمم-مُ
 [.ِٓٓرقـممٕٔ/ٗ]ات رحمكات: د ؿمم-مِ
 [.ِٓٓرقـممٕٔ/ٗ]ات رحمكات: د ؿمم-مّ
 [.ٖٔٓٔرقـممِْٖ/مَّحسنً ماتر ًؿمم]: ذ بماتَّنًؿمي م-مْ
 [.َّّٕرقـممّٕٓ]:أر بمات: ذ بمصنممم-مٓ
م[.ّٕٗرقـممْٖٗ/مّ]ات  فً مألذ مزرت ماترازممي مح كذ:لمتمَمحسئم ماتذرذت ممم-مٔ
م[.ِِٕرقـممُِٕ]نفمركلمتن ـماتذخًرممي ماتصم ح,مالذفمتدممصنمم-ممٕ
ماتنر اماتسًذؽ.م-ممٖ
م[.ِْٕرقـممَُْألمندمركا  ماتنركذممكغ ر مصنم]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمم-ممٗ

 [.ٖٔٓٔرقـممِْٖ/مَّ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مَُ
 [.ٖٔٓٔرقـممِْٖ/مَّ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-ممُُ
 [.ُُٖ]انظرنمنأدن ماذفماتصالحمصم-ممُِ
م[.ْْرقـممُِٔ]اتنخ:مط فمتم الئ مصنممم-مُّ
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ذفمتنرمذفممفصمذفمتًصـمذفمتنرمذفماتخطًبمات نرمماتندن من:ركؾمرنً ممالقاسم بن عبد اهلل*
ممُنًتمذ دماتس: فمكنًئ .م,حمندمذًتَّذب

مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 عمى الحديث:الحكم 

ماسنًد م   ؼم دان,ميًتأًسـمن:ركؾ.

ممْكاتمًَّـ,مّكاتطمًكم,مِكتَّفمتممد ثمإًلدمنفممد ثماذفمتذًسمتندماذفمخز ن ,

مٕكإ  ب.مٔذشسنًدمصم ح.مكصمحممد ثماذفمتذًسماألتذًن ,مٓكاتذ  أ ,

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)تىرىا(

مًي مات ىًر   م»)لػ(مًي ًلم مٖ«.كات ىرىا ىًحىن ليمرىخىص 

مم(ٕٙٔالحديث رقم )

سى ىتىليمتيذىٍ ديمممم ًًتَّنً,مكى منى نمسىًنٍ تي متىٍذًدماتكىل ًًب,مقىًؿى ٍذديماتم ًلمٍذفي د  ىنىًمتى اتم ًلممقًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممى
دي, مدىاكي د  ىؾى ًذ ًا,محىمى ماتر  ٍذفي

,مٗ ٍ رىةىمرىممَُتىٍفمحىًذ مسيٍف ىًفى ٍفمحىًذ مليرى ٍنلينمتى ماتم ليمتى مىٍ ًلم»ً  ى م َماجيمتى ماتن ًذ  مصى حىف 
مًي مذىٍ ًامات ىرىا ىً م ـىمرىخ صى سى كى

ٍنسىً محىٍكسيؽو؟مُُ مخى ٍنسىً محىٍكسيؽو,محىٍكمديكفى .«مًي مخى ـٍ نمنى ى قىًؿى
ممُِ

م
                                           

 [.ْٖٔٓرقـممَْٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُ
م[.مُِٖٔرقـممِْٓ/مْ]صم حماذفمخز ن ممم-مِ
 [.ُُْٗرقـممِِٗ/مّ]إرحمنإَّؿماآل ًرمم-مّ
 [.ُٕٗٔرقـممّّٔ/مُ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـممم-مْ
 [.ُْٔٗرقـممُٕٖ/مٓ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ ممم-مٓ
 [.ُّْٓرقـممْٕ/مْ]سمسم ماألمًد ثماتصم م مكإ  منفميأ  ًمكيكائدلًممم-مٔ
 [.ُُٕٓٔرقـممُّٔ/مِٕ]مًإ  منسندمحمندمم-مٕ
م[.ِِْ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٖ
 داكدمذفماتمص فماألنكم.م-مٗ
 حذكمسف ًفمنكتَماذفمحذ محمند.م-مَُ
ػػرىةمتًنم-مُُ ػػًمذ ىًمر ػػالمنيٍم:ىً ػػً,مكاإلتػػرا نمحىفم ىٍ  ىػػؿمتىػػليم ىنى  ػػً.م]غر ػػبمات را ػػًنمكامػػد: ًمتر ػػ ,مكىًلػػ ماتن ٍخمىػػ م  ر  ػػًمصى

م[.ُِّ/مُاتمد ثمتمأًسـمذفمسالـم
 [.َُِٗرقـممٕٔ/مّ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتذ كع,مذًبمذ امات نرمتمَمرجكسماتنخؿ,مم-مُِ
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 تخريج الحديث:

 ال : ـمممِذفمنسمن ,مكحخر لمنسمـمتفم م َمذفم م َمكتذداجمُحخر لماتذخًرممتفم م َمذفمقزت ,
متفمنًتؾمذلمذن مل.

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

ًي ًلم م»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)لػ(مكى نمحنىًماتن ًذ ري ميىأىًؿى محٍنذىرمقكنىلم ى إًن ؿو نى ىميَّـمَّن ًؿمر ي سن نًمنى ىم مكى
متم ى فًم«مات يٍر ىًف مات يٍر ىًفمأًلىن ليمحٍذ ىفي ممخىص  ٍ نى ـم ىَّيكفي مكتى مرذ ئى ىماٍتأىٍكـً محف  ذىًتؾى كحٍغرىبمكحٍإنىامًتٍندىماتنيٍذًصر.مكى

مًذًلمت يٍنًذرمقكنىلمك ذأىَمتيٍر ىًنًن. منىزىعم كذىليمكحىالىحى مقىٍدمحىٍقذىؿى ,ميشذىامرىحىلمات ىديك  متًؿو مىَمنًَّفو تى
مّ

مم(ٕٚٔالحديث رقم )

د مممم د  ىنىًمحىذيكمحيسىًنى ى,قًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممى مات ىالىً ,ممى ن ديمٍذفي  ىنىًمنيمى
ٍذًدماتم ًلمٍذًفممْ ٍ ًدمٍذًفمتى تىٍفمذيرى

ٍفمحىًذ مذيٍردىةى, تىٍفمحىًذ منيكسىَ,مٓحىًذ مذيٍردىةى,متى
ممٔ نى ىؿي نم منى ىًم مكى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿي نمقىًؿى قىًؿى

ًمذى ى ىًن ما ,ميىًتن  ىمنى مات يٍر ىًفي نٍّ محىنىًماتن ًذ ري ,مكىاً  مًذ ىٍ نى   ٍ شى مات ى نمرىحىٍ تي ًميىأىًؿى مقىٍكنن محى:َى ؿو ً ى,متم لي,مَّىنى ىًؿمرى ي ًماتن  ى
ميىً ٍم ٍ شي مات ى ذ مى يـي َّىذ ذىٍ:ليمطىًًئفى هميىصى ٍكا,مكى ميىنى ى ـٍ ٍ ًمً  مىَمنى كامتى ـٍ .يى ىطىًتىٍ:ليمطىًًئفى هميى ىٍدتى ي مى ي :ًى

ممٕ

م

م

م

                                           
رقػػـممُُٓ/مّ]صػػم حماتذخػػًرم,مَّ:ػػًبماالسػػ:أراض,مذػػًبماتر ػػؿم ىَّػػكفمتػػلمننػػرمحىكمإػػربمًيػػ ممػػًئطمحىكميػػ منخػػؿ,مم-مُ

ِِّٖ.] 
 [.ُُْٓرقـممُُُٕ/مّبم:مر ـمذ اماترطبمذًت:نرمسالمي مات را ً,م]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتذ كع,مذًم-مِ
 [.ِِٓ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رممم-مّ
 [.ُْٕٖرقـممُٕٕمنًدمذفمحسًن ماتأرإ محذكمحسًن منًتمسن مسمدلمكنًئ: ف.م]:أر بمات: ذ بمصنمم-مْ
 حذكمذردةماذفمحذ منكسَماألإ رممق ؿماسنلمتًنرمكق ؿماتمًرث.م-مٓ
 حذكمنكسَماألإ رمماتصمًذ ماتنإ كر.م-مٔ
 [.ِْٖٔرقـممَُُ/مٖ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماترقًؽ,مذًبماالن: ً متفماتن ًص ,مم-مٕ
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 تخريج الحديث:

تفمتذداجمذفمذراد,مَّاللنًمتفممّتفمنمندمذفمات ال ,مكحخر لمنسمـ,مِكنسمـ,مُحخر لماتذخًرم,ممم
محذ محسًن مذلمذنمك .م

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

سىمم مكى مىٍ ًل متى ماتم لي م َ مصى مًصفىً:ًل ًي  مكى م)لػ( م ماجن مرمنل ماأل  ر ماذف مقًؿ مات  د ىٍ ف»م ـى متىًًرم كى يٍركىلم«
:ى ف» .«مات ٍُّنديكى مىٍ ً نىًمإى ىره حرادىمحىن ليمتىـم ىَّيفمتى

مْ

 ٘.سبق تخريجو

ًي ًلم ٍكروم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)س(مكى مذفىرىسمنيٍ رى ٍكرىلم«محىن ليمحيً: ى مغىٍ رى ي.مكاٍترى مىٍ ًلمكىالى متى مسىٍرجى حىٍممالى
,ميىرسىلمًسذىامرًَّذىم متيٍرمه نميىرسه ٍف يكًؿ.مك أًؿي مىَماٍتنى ٍكرنل,متى مذفىرىسمنيٍ رى محيً: ى مالًزـهمكني:ى ىدٍّ,محىٍكم ىَّيكفي لمتيٍر ًن,ميى يكى
محىٍترىا . كخ ؿه

مٔ

مم(ٕٛٔالحديث رقم )

محىًذ مإىٍ ذى ىم م ىٍم ىَ,مكىحىذيكمذىًٍَّرمٍذفي د  ىنىًم ىٍم ىَمٍذفي محىذيكمم-م ٍفظيمًت ىٍم ىَمكىاتم-قًؿماإلنًـمنسمـمرمنلماجنممى قىًؿى
م ىٍم ىَنم قىًؿى د  ىنىً,مكى نممى ًَّ اهمم-ذىٍَّرو نىًمكى حىٍخذىرى

مٍذًفممٕ ًًذًر ,متىٍفم ى ٍربو ًًؾمٍذًفممى ,متىٍفمًسنى ؿو ًًتًؾمٍذًفمًنٍاكى تىٍفمنى
م ن مقىًؿى ميىم»سىنيرىةى, ٍكرنل, منيٍ رى مًذفىرىسو م ـى سى مكى مىٍ ًل متى ماجي م َ مصى ماتن ًذ ُّ ماٍذًفمحيً: ى نىًزىًة م ى مًنٍف رىؼى ماٍنصى مًم فى ًَّذىلي رى

ٍكتىليم منىٍنًإ ممى نىٍمفي مٖ«.اتد ٍمدىاًح,مكى

م

م
                                           

 [.ِّٖٕرقـممّٗ/مٗ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماالت:صًـ,مذًبماالق:دا مذسنفمرسكؿماجمصمَماجمتم لمكسمـ,مم-مُ
 [.ِِّٖرقـممُٖٖٕ/مْاجمتم لمكسمـمتمَمحن:ل,م]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتف ًئؿمذًبمإفأ:لمصمَممم-مِ
 [.ِِّٖرقـممُٖٖٕ/مْ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتف ًئؿمذًبمإفأ:لمصمَماجمتم لمكسمـمتمَمحن:ل,ممم-مّ
 [.ِِٓ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رممم-مْ
م(َِْاتمد ثمرقـم)م-مٓ
 [.ِِٓ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رممم-مٔ
 ت راحمحذكمسف ًفماتَّكي .كَّ امذفمام-مٕ
 [.ٓٔٗرقـممْٔٔ/مِ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبمات نًئز,مذًبمرَّكبماتنصم متمَمات نًزةمسذامانصرؼ,مم-مٖ
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 تخريج الحديث:

مُحخر لمنسمـمنفمطر ؽمإ ذ متفمسنًؾمذلمذنمك .

 دراسة رجال اإلسناد:

مِسَماِك بن حرب*م

ميسً ممفظل.كاتخالص محنلم أ ,مسالمي مركا :لمتفمتَّرن ,مكقدم:ا رمذ خرةممِسذأتم:ر ن:ل,

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م*نذرراتمركا  منسمـممد  لن

ماتراكممتنلمإ ذ ,مكركا  مإ ذ مكحن ًتلمسم ن .

مي مًد  ي ـمتنلمسم ن ه.م مسذاممد ثمتنلمإي ذ يمكات  كرمُّ ممربو مذفي قًؿماتدارقطن نمًسنىًؾي
مّ

م

مم ًد ثي ماٍتمى ًنٍنلي مكى م)لػ( م ماجن مأًلىًذ مطىٍممى ىمحىن م»قًؿماذفماأل  رمرمنل متيٍر ًن مرىًَّبميىرىسنً مر يؿم«ملي ن م يأىًؿي كىالى
تىًٍَّفمتيٍر ىًف. ,مكى تيٍرمه

مْ

ماتمد ثمرقـم)*(م

 ٘.سذؽم:خر  ل

 

 

 

                                           
 [.ٓٔٗرقـممٓٔٔ/مِ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبمات نًئز,مذًبمرَّكبماتنصم متمَمات نًزةمسذامانصرؼ,مم-مُ
 (َُْاتمد ثمرقـم)م-مِ
م[.ُُٕـمرقمُٖٗ]سجاالتماتسمن متمدارقطن مصنممم-مّ
 [.ِِٓ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رممم-مْ
 (ُِٖاتمد ثمرقـم)م-مٓ
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ًي ًلم ٍرحىةًم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)س(مكى ؿمًستىَمًتٍر ىً ماٍتنى م ىٍنظيرماتر ي ً ىمًي مذ ًضمًركا ًتم«مالى لىَّىذىام ى
كىا ىً منيٍسمـم ير ديم مًي ماترٍّ .مكاتنٍإ يكري ًم يٍ رىلمًنٍن ىًمك ىٍنَّىًإؼي ٍرحةًم»نى م ىٍنظيرمستَمتىٍكرىًةماتنى مُ«.الى

مم(ٜٕٔالحديث رقم )

ًًؾمذٍمممم ذىًًب,متىًفمات  م  ماٍتمي مٍذفي ٍ دي د  ىنىًمزى محىًذ مإىٍ ذى ى,ممى د  ىنىًمحىذيكمذىًٍَّرمٍذفي ًفمقًؿماإلنًـمنسمـمرمنلماجنممى
مرىمتيٍ نىم ,متىٍفمحىًذ ًل,محىف  ٍدًرمٍّ ماٍتخي ًفمٍذًفمحىًذ مسىً  دو ٍذًدماتر ٍمنى ,متىٍفمتى ـى محىٍسمى مٍذفي ٍ دي ًن مزى نمحىٍخذىرى ,مقىًؿى ماًجمًفى سيكؿى

نم مقىًؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ٍرحىةيمًستىَمتىٍكرىم»صى ماٍتنى ًؿ,مكىالى ماتر  ي مًستىَمتىٍكرىًة ؿي ماتر  ي م ىٍنظيري م يٍفً  مالى ٍرحىًة,مكىالى ماٍتنى ًة
ٍرحىًةمًي مات  ٍكًبماٍتكىاًمدًم ٍرحىةيمًستىَماٍتنى م:يٍفً  ماٍتنى ,مكىالى مكىاًمدو ًؿمًي م ىٍكبو مًستىَماتر  ي ؿي مِ«.اتر  ي

 تخريج الحديث:

ًؿ,مكىتيٍر ىً ماٍتنىٍرحىًةم مّذدؿمتكرة.حخر لمنسمـمنفمطر ؽماذفمحذ ميد ؾمتفمات مًؾمذلمذمفظنمتٍر ىً ماتر  ي

 دراسة رجال اإلسناد:

مٓنًتمسن م الثمكنًئ: ف.مْذ ـماتن نم محذكماتمس ف,مزيد بن الحباب*م

من  ف, ماذف ماتند ن ,مٔك أل مإ ذ ,مٗكاتدارقطن ,مٖكات  م ,ٕكاذف محذَ مذف م  فرممَُكت نًف كحذك
  لمسذامركلمكذَّر ماذفممذًفمي مات أًتمكقًؿنم خطئ,م  :ذرممدُّ كاتذلذ مُِكاذفمنًَّكال,مُُاتسذ:َ,

ممُْتفماتنإًل ر,مكحنًمركا :لمتفماتن ًل ؿميف  ًماتننًَّ ر.
                                           

 [.ِِٓ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رممم-مُ
 [.ّّٖرقـممِٔٔ/مُ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتم ض,مذًبم:مر ـماتنظرمستَمات كرات,مم-مِ
م[.ّّٖرقـممِٕٔ/مُ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتم ض,مذًبم:مر ـماتنظرمستَمات كرات,مم-مّ
م[.ُِِْرقـممِِِ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مْ
م[.َُِّرقـممُّٗ/مّ]ات:ًر  ماتَّذ رمتمذخًرممم-مٓ
م.[ِّٖٓرقـممُٔٓ/مّ]ات رحمكات: د ؿممم-مٔ
 اتنر اماتسًذؽمنفسل.م-ممٕ
 .[ْٖٔرقـممُُٕ]ات أًتمتم  م مصنمم-ممٖ

 .[َْٖ/مُ]اتنج:مؼمكاتنخ:مؼمممٗ -
 [.ُّٗرقـممُٗ]:ًر  محسنً مات أًتمصنمم-مَُ
ٍمفيٍكفمتمم-مُُ ن دمذفمخى ًًتٍ ؿمذفمنيمى ن دمذفمًسٍسنى  [.ُٕ/مِّلػم,م]س رمحتالـماتنذال مّٔٔلكنمنيمى
 .[ُّْ/مِ]ماإلَّنًؿمي مرياماالر: ًبمتفماتنج:مؼمكاتنخ:مؼمي ماألسنً مكاتَّنَمكاألنسًبم-ممُِ
 [.ُُٗ/مٖكمس رمحتالـماتنذال ممِٔٓ/مُ]:ذَّرةماتمفًظمممم-مُّ
 [.ُِّٕٕرقـممَِٓ/مٖت أًتمالذفممذًفم]ام-ممُْ
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مًَِّفم أمبممد ثمات كرم,مُكقًؿماذفمن  فنمت سمذلمذ س,
كقًؿممّكقًؿمحمندنمًَّفمصدكقًن,مكًَّفم  ذطماألتفًظمتفمن ًك  مذفمصًتح,مكمتَّفمًَّفمَّ  رماتخط ,م

ًد ثمسًم ًمنفذمًي ماتمى ًتمًنمنى مر النمصى طى .ح  ًننمَّىًفى مَّ  رماٍتخى مذًتصالحمسالمحن ليمَّىًفى مْال 
مٕ َّكي مصًتح.مٔ كقًؿماذفمقًنانمٓكقًؿمحذكممً:ـممصدكؽمصًتحماتمد ث,

كقًؿماذفمتدلنمتلممد ثمَّ  ر,مكىلكمنفمح ذًتمنإً  ماتَّكي مننفمالم إؾمي مصدقل,مكاتذممقًتلم
مات  م متف متل مسننً منأمكذ , مات  ٍكرٌم متف محمًد  ل محف منىً  ف ماألمًد ثماٍذف مذ ضم:مؾ محمًد ثم:إذل ٍكرٌم

مممٖ س:اربمذذتؾماإلسنًد,مكذ  لم ري ل,مكالىم ري ل,مكاتذًق متفمات  ٍكرٌممكتفمغ رمات  ٍكرٌممنس:أ ن مَّم ً.
 ممَُكقًؿماذفمم رنممصدكؽم خطئمي ممد ثمات كرم.ٗكقًؿماتذلذ منرةننمتـم َّفمذلمذ سمقدم  ـ,

 ثمات كرم,مكركا :لملنًمتفمغ رمات كرم,مَّنًمحنلم:كذامَّنًمي مصدكؽ,م خطئمي محمًدممقال الباحث:
مات:خر ج.

ممالضحاك بن عثمان*

مُُسذأتم:ر ن:ل,مكاتخالص محنلمصدكؽ.

م*ذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

م

م

                                           
 [.ُِٖرقـممِْٕ]سجاالتماذفمات ن دمصنممم-ممُ
 [.َْٓٓرقـممَْٓ/مٗ]:ًر  مذادادمممم-ممِ
م[.ِّْرقـممُّٗ]سجاالتمحذ مداكدمتإلنًـمحمندمصنمم-ممّ
م.[َُٖٔرقـممٔٗ/مِ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماذنلمتذدماجمم-ممْ
 .[ِّٖٓرقـممُٔٓ/مّم]ات رحمكات: د ؿم-مممٓ
كًؽمتمم-مممٔ مقىًًنًامذًفمنىٍرزي ٍذديماتذىًًق مذفي  [.ِٔٓ/مُٓلػ,م]س رمحتالـماتنذال مُّٓلكنتى
 .[ّٖٕرقـممَْْ/مّ]: ذ بمات: ذ بمم-ممٕ

 [.َٕٕرقـممُٕٔ/مْ]ماتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿممٖ-
 [.ُِٕٗرقـممُْٓ/مُ]اتًَّإؼممممٗ-
م.[ُِِْرقـممِِِ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مَُ
م(ُٓاتمد ثمرقـم)م-مُُ
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مىن م محىًذ مسى ًد ًث ًي ممى مكى محىٍترىلمًنٍن ىً»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)س( ٍج ىً محرىلماترُّ م يًص ذيم«مَّيٍنتي ًن محىٍم
كىا نماترٍٍّتدىة. .مكات يرى كٌّ منىٍ ري ميى يكى نمتيًرمى كؼ.م يأىًؿي ماتخى اتذىٍردمكاترٍٍّتدىةمًنفى

مُ

مم(ٕٕٓالحديث رقم )

ًفماٍذًفمتي ىمممم ًن  نًمتى ,م ى محىًذ متينىرى ,مكىاٍذفي ـى مًسٍذرىاًل  ًؽيمٍذفي ٍسمى كماتن ًًقدي,مكىاً  د  ىنىًمتىٍنره م-ٍ نى ىمقًؿماإلنًـمنسمـنممى
مكىات محىًذ متينىرى ماًلٍذًف مىنى ى,م-م ٍفظي محىًذ مسى متىٍف , ماتزٍُّلًرمٍّ متىًف , مسيٍف ىًفي د  ىنىً مى

محيٍترىلممِ ٍج ىً محىرىلماترُّ مَّيٍنتي ن قىًؿى
ماجًم مرىسيكؿى نمسىًنٍ تي متىلي,ميىأىًؿى مذىًتؾى دىةىميىذىَّىٍرتي محىذىًمقى:ًى متىًأ تي  َ: ,ممى محيزىن ؿي محىنٍّ مالى مىٍ ًلممًنٍن ىً,مغىٍ رى م َماجيمتى صى

نم م ىأيكؿي م ـى سى ٍفم ىسىًًر ًم»كى ًم ىٍَّرىليليميىٍم ىٍنفيٍثمتى ٍمنن ممي ـٍ ديَّي محىمى ـى مى ماتإ ٍ طىًًف,ميىًشذىاممى مًنفى ـي ٍم ماًج,مكىاٍتمي ٍج ىًمًنفى ,ماترُّ م ىالى ًن
ر  يم ٍذمًذًًجمًنٍفمإىرٍّلىً,ميىًشن  ىًمتىٍفم:ى ي ٍت ى:ى ىك  مّ«.كى

 لحديث:تخريج ا

ك م َمذفمممٔكاذفمإ ًب,مٓك م َمذفمحذ مَّ  ر,مْحخر لماتذخًرم,منفمطر ؽمتذدمرذلمذفمس  د,ممم
كنمندمذفمتذدماترمنفمكنمندمذفمتنركمك م َمذفممٖكنسمـمنفمطر ؽمتذدمرذلمذفمس  د,مٕس  د,
مس:: ـنمتفمحذ مسمن مذلمذنمك .مٗس  د,

 دراسة رجال اإلسناد:

مت دن .ذفمحذ متنرماممحمد بن يحيى

مكاتخالص محنلمصدكؽ.مَُسذأتم:ر ن:ل,

مذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

                                           
م[.ِِٔ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رممم-مُ
 حذكمسمن مذفمتذدماترمنفمذفمتكؼماتزلرمماتندن مم-مِ
 [.ُِِٔرقـممُُٕٕ/مْ]صم حمنسمـ,محكؿمَّ:ًبماترج ً,مم-مّ
 [.َْْٕرقـممّْ/مٗ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبمات: ذ ر,مذًبمسذامرحلمنًم َّر ميالم خذرمذ ًمكالم ذَّرلً,مم-مْ
 [.ٖٔٗٔرقـممَّ/مٗ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبمات: ذ ر,مذًبماترج ًماتصًتم م ز منفم,مم-مٓ
 [.ََٕٓرقـممّٓ/مٗ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبمات: ذ ر,مذًبماتممـمنفماتإ طًف,مم-مٔ
 ػ ,م[مك]َّ:ػًبماتطػب,مذػًبماتنفػثميػ ماترقْٖٗٔرقػـممَّ/مٗ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبمات: ذ ر,مذًبماترج ػًمنػفماج,مم-مٕ
 [.ْٕٕٓرقـممُّّ/مٕ
 [.ُِِٔرقـممُُٕٕ/مْ]صم حمنسمـ,محكؿمَّ:ًبماترج ً,مم-مٖ
 [.ُِِٔرقـممُُٕٕ/مْ]صم حمنسمـ,محكؿمَّ:ًبماترج ً,مم-مٗ
 (ُُْاتمد ثمرقـم)م-مَُ
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مم ًي ًل مكى م)س( ماجن مرمنل ماأل  ر ماذف ًد نى ىم»قًؿ ماٍتنى كا م يٍ ري محىٍف ميَّىر  م« مًركىا ى و ًي  م:ىٍ رىل»كى محىٍف م« م:ىٍخميكى حىٍم
ماألرًض,مك:ىص رمديكريلـمًي مات ىرىا  ً مًنفى ماتفى ى متىرىا مكىليكى :ىًص رى مُ.كى

مم(ٕٕٔالحديث رقم )

,ممم مسىالىـو ماٍذفي د  ىنىً ممى ماجن ماتذخًرممرمنل ماإلنًـ ,مِقًؿ ماتفىزىاًرمُّ نىً حىٍخذىرى
ممّ محىنىسو متىٍف ماتط ًك ًؿ, ٍ دو نى ممي تىٍف

ميىَّىًر ىمرىسيم مًستىَمقيٍرًبماتنىٍسً ًد, تيكا ك  م ى:ىمى محىٍف ًمنى ى مذىنيكمسى محىرىادى ن مقىًؿى ٍنلي, ماتم ليمتى مىٍ ًلمرىً  ى م َماجيمتى مصى ماتم ًل كؿي
نم قىًؿى ًد نى يمكى ,محىٍفم:يٍ رىلماتنى م ـى سى رىَّيـٍم»كى مآ ًى ًمنى ىمحىالىم:ىٍم:ىًسذيكفى يى ىقىًنيكا.«م ىًمذىًن مسى

مْ

 تخريج الحديث:

مٓحخر لماتذخًرممنفمطر ؽمتذدماتكلًبمك م َمذفمح كبمتفممن دماتطك ؿمذلمذنمك .ممم

 دراسة رجال اإلسناد:

مندتس,محميد بن أبي حميد الطويلم* متَّنل ماتذصرمم أ  متذ دة ماتنر:ذ ممٔحذك مي  مم ر ماذف كذَّر 
فمتـم صرحممنخًتفًنممٕات ًت  , ذذتؾمات الئ ماتذممذَّر مي مات ًن  مكلـماتذ فمام:نؿمات منً م:دت سل,مكا 

مٖذًتسنًع.

مذنًن متنل,قًؿمنجنؿمذفمسسنًت ؿنمتًن منًم رك لممن دمتفمحنسمسن لمنفم ًذتم  ن مات

كقًؿمحذكمتذ دةماتمدادمتفمإ ذ نمتـم سناممن دمنفمحنسمسالمحرذ  مكتإر فممد  ًمكاتذًق مسن  ًمنفم
مٗ ًذتمحكم ذ:لمي  ًم ًذت.

                                           
م[.ِِٔ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رممم-مُ
 نمندمذفمسالـم.م-مِ
 نركافمذفمن ًك  ماتفزارم.م-مّ
رقػػـممِّ/مّم,مَّ:ػػًبمي ػػًئؿماتند نػػ ,مذػػًبمَّرال ػػ ماتن ذًػػ مصػػمَماجمتم ػػلمكسػػمـمحىفم:يٍ ػػرىلماتند نػػ ,م]صػػم حماتذخػػًرمم-مْ

ُٖٖٕ.] 
 [.ٔٓٔكرقـممٓٓٔرقـممُِّ/مُ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماألذاف,مذًبمام:سًبماآل ًر,مم-مٓ
 [.ُْْٓرقـممُُٖ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٔ
 [.ُٕرقـممّٖ]طذأًتماتندتس فمصنمم-مٕ
م[.ُُّنامات:مص ؿمصنم] ًم-مٖ
م[.ُْْرقـممُٖٔ] ًنامات:مص ؿمصنمم-مٗ



377 
 

قًؿماتذًمثنماترا حمحفم:دت سلمنم:نؿ,مكحفمي ؿماتمًيظمات الئ مذشتمًقلمذًتنر:ذ مات ًن  ,مكلـماتذ فم
مستمًق منف محكتَ م:دت س ـ ماألئن  مترؼمام:نؿ مسننً محنل مكذتؾ مم ر, ماذف مي ؿ مَّنً مات ًت   مذًتنر:ذ  ل

مذًت:دت سمتفمحنس,مكقدم:أدـمحفمنًمدتسلمتفمحنس,مي كمننًمسن لمنفم ًذتماتذينًن متنل,مك ًذتم أ .م

مُقًؿمات الئ نمي مَم:أد رمحفم َّكفمنراس ؿمقدم:ذ فماتكاسط مي  ًمكلكم أ منم:جمذل.

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

ًي ًلمقًؿماذفماأل   ك »رمرمنلماجنم)س(مكى مات ً: م:ىٍ ري م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى متًمأيكًؽمرىسيكًؿماتم ًلمصى «مَّىًنىٍتميىدىؾي
ذيل. مِحىٍمم:ىاإً مك:ىٍن:ًى

مم(ٕٕٕالحديث رقم )

د  ىنىًمسًمممم ٍذًدماتم ًل,ممى متى ٍذديمات ىًز ًزمٍذفي د  ىنىًمتى ,قًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممى ًًتحو ,متىٍفمصى مسىٍ دو مٍذفي ـي ٍذرىاًل 
مّ

م ٍن ىً ماتم ليمتى مرىً  ى ماتنيٍجًنًن فى محيـ  متىًًئإى ى محىف  ذىٍ ًر, ماتزُّ محىٍخذىرىًن متيٍركىةيمٍذفي ن مقىًؿى , مًإ ىًبو ماٍذًف متىًف محىف  ٍ:لي, حىٍخذىرى
ـيمم-يىًًطنى ىم مىٍ  ىًماتس الى م َماجيمم-تى يىًًةمرىسيكًؿمماٍذنى ىمرىسيكًؿماتم ًلمصى مذىٍ دىمكى دٍّ ؽى ماتصٍّ ,مسى ىتىٍتمحىذىًمذىٍَّرو م ـى سى مىٍ ًلمكى تى

مىٍ لًم م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿي متى ىًمًن رىا ى ىً,مًنن ًم:ىرىؾى ـى ,محىٍفم ىٍأًس م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مًنن ًمحىيىً ىماتم ليمماتم ًلمصى م ـى سى كى
متىم ميىأىًؿى مىٍ ًل, متى ن مقىًؿى م ـى سى مكى مىٍ ًل متى م َماجي مصى ماتم ًل مرىسيكؿى مًسف  ن مذىٍَّرو محىذيك دىقى هم» ىً مصى ٍَّنىً م:ىرى ً منى , منيكرىثي ,م«الى

ٍؿمني ىًً رىم م:ىزى ـٍ ,ميىمى رىٍتمحىذىًمذىٍَّرو ,ميى ى ى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مرىسيكًؿماتم ًلمصى ميىاىً ذىٍتميىًًطنى يمًذٍنتي  َ: يٍّ ىٍت,م:ىليممى :يكي
محىذىم َّىًنىٍتميىًًطنى يم:ىٍس ىؿي ,مقىًتىٍتنمكى مًس:  ىمحىٍإ يرو م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مرىسيكًؿماتم ًلمصى مكىتىًإىٍتمذىٍ دى منىًص ذى ًى ًمذىٍَّرو

دىقى:ىليم ,مكىصى يىدىؾو ,مكى ٍ ذىرى مخى مًنٍف م ـى سى مكى مىٍ ًل م َماجيمتى مصى ماتم ًل مرىسيكؿي م:ىرىؾى مىٍ  ىًممًنن ً متى ميى ىذىَمحىذيكمذىٍَّرو ًد نىً , ًذًٍتنى
ًنٍمتيم متى مًذًلمًسال  م ىٍ نىؿي م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿي ًرَّنًمإىٍ ئنً,مَّىًفى م:ًى نمتىٍستي قىًؿى ,مكى ًذًل,ميىًشنٍّ محىٍخإىَممذىًتؾى

م ميى ىن ً محىًز غى محىٍف محىٍنًرً  مًنٍف مإىٍ ئنً م:ىرىٍَّتي ,مًسٍف ٍ ذىري مخى مكىحىن ً , ذ ًسو مكىتى , ًم ٍّ مًستىَمتى متينىري ميىدىيى ى ىً ًد نىً  مًذًٍتنى دىقى:يلي صى
مالَِّتي َتْعُروهُ  َوَفَدٌك، َفَأْمَسَكَيا ُعَمُر، َوَقاَل: ُىَما َصَدَقُة َرُسوِل المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم، َكاَنتَا ِلُحُقوِقوِ 

نىكىاًئًذًل,مكىحىنٍم .كى مًستىَمات ىٍكـً مىَمذىًتؾى نميى ينىًمتى ,مقىًؿى ماألىٍنرى ًت ى ًمًستىَمنىٍفمكى ريلينى
مْ

م

م

                                           
م[.ُْْرقـممُٖٔ] ًنامات:مص ؿمصنمم-مُ
م[.ِِٔ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مِ
 صًتحمذفمَّ سًف.م-مّ
 [.َِّٗرقـممٕٗ/مْ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبميرضماتخنس,مذًبميرضماتخنس,مم-مْ
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 تخريج الحديث:

حخر لمنسمـمتفمزل رمذفممربمكاذفمنن رمكاتمسفمذفمتم ,م ال : ـمتفم  أكبمذفمسذرال ـ,متفمممم
مُسذرال ـمذفمس دمذلمذنمك .

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

ممقًؿماذف محىًذ مذىرٍّ ًد ثي ًنٍنليممى مًنٍن يـٍم»األ  رمرمنلماجنمكى م:ىٍ :ىًر  ـمك:يًص بي مالى متىؾى مًسذىام«منىً مكاٍت:ىرىا  تىرىا 
ًد ًث. مًي ماٍتمى رى قىٍدم:ىَّىر  دى م طميبمًنٍنليمًرٍيدى مكًصمى:ل.مكى مِقىصى

مم(ٖٕٕالحديث رقم )

مذٍم د  ىًن مزيلىٍ ري ,متىٍفمقًؿماإلنًـمنسمـمرمنلماجنمكمى ٍ ًرمٍّ رى ماٍت ي ًف ,متى ـى مًسٍذرىاًل  مٍذفي مًسٍسنىًًت ؿي د  ىنىً ,ممى ٍربو ممى في
, ً ً ىممّحىًذ ماٍت ىالى مًسٍذم ى ٍ شو همًنٍفمقيرى مًي  ىًمنىألى ٍمأى و ًد نى ىميىذىٍ نىًمحىنىًمًي ممى ماٍتنى نمقىًدٍنتي ,مقىًؿى ًفماأٍلىٍمنىًؼمٍذًفمقىٍ سو متى

مات ٍّ ىًًب,محىم محىٍخإىفي ؿه مىٍ ًلمرى ي م يٍمنىَمتى مًذرىٍ ؼو نمذىإًٍّرماٍتَّىًًنًز فى ,ميىأىًؿى ـٍ مىٍ ً  متى ـى ماٍتكىٍ ًل,ميىأىً سىًد,محىٍخإىفي ماٍت ى ٍخإىفي
مىَمنياٍم متى اي مكى يك ى منيٍاًضمَّىً:فىٍ ًل, مًنٍف م ىٍخريجى  َ: ممى , ـٍ ًدًل محىمى م ىٍدًم  ً مىنى مىَممى متى اي ميى يك ى , ـى م ى ىن  ًضمًي منىًًر

دنامًنٍن يـٍمَّىً:فىٍ ًل,م محىمى ,ميىنىًمرىحىٍ تي مري يكسى يـٍ اىماٍتأىٍكـي نميىكى ى ,مقىًؿى ٍتزىؿي مىنىً م ىٍد ىٍ ًلم ى:ىزى مًنٍفممى م ىٍخريجى  َ: اىمًستىٍ ًلمممى رى ى
م ً مًسال  ملىجيالى نمنىًمرىحىٍ تي مًستىَمسىًًر ى و,ميىأيٍمتي مىسى م ى  َ: ,مكىا: ذىٍ :يليممى نميى ىٍدذىرى مإىٍ ئنً,مقىًؿى نمًسف  ,مقىًؿى ـٍ متى ي َّىًرليكامنىًمقيٍمتى

ٍذ:يلي,ميىأىم مدىتىًًن ميى ى ى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ًم ًم محىذىًماٍتأىًًسـً مخى مإىٍ ئنً,مًسف  م ىٍ ًأميكفى ً مالى نملىجيالى دنا؟»ًؿى «محى:ىرىلمحيمي
محىن ليم ىذٍم ماتإ ٍنًسمكىحىنىًمحىظيفُّ مًنفى مى   منىًمتى نميىنىظىٍرتي نمحىرىا ي,ميىأىًؿى متىلي,ميىأيٍمتي ً ى و مًت م» ى يًن مًي ممى ًم ىسيرًُّن محىف  نى

مدىنىًًن رىم م ىالى ى ى مًسال  مَّيم لي محيٍنًفأيلي مذىلىذنً مًنٍ مىلي م« متىؾى ً منى ن مقيٍمتي ن مقىًؿى مإىٍ ئنً, م ىٍ ًأميكفى مالى ماتدٍُّن ىً, م ىٍ نى يكفى  ً ملىجيالى  يـ 
مًنٍفمقيم ً:ؾى ٍخكى متىفٍمكىإًلً ـٍ محىٍس:ىٍفً: ً  ٍفمديٍن ىً,مكىالى متى ـٍ محىٍس ىتي ي ,مالى ذٍّؾى ,مكىرى نمالى ,مقىًؿى مًنٍن يـٍ :يًص بي مكى ـٍ م:ىٍ :ىًر ً  ,مالى ٍ شو مرى

ؽىمًذًًجمكىرىسيكًتًل.َّ محىٍتمى  َ: ,ممى مًْد فو

م

م
                                           

 [.ُٕٗٓرقـممُُّٖ/مّذًبمقكؿماتنذ مصمَماجمتم لمكسمـمالمنكرث,م]صم حمنسمـ,مَّ:ًبمات  ًدمكاتس ر,مم-مُ
م[.ِِٔ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رممم-مِ
م. ز دمذفمتذدماجمحذكمات ال م-مّ
م[.ِٗٗرقـممٖٗٔ/مِ]صم حمنسمـمم-مْ
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 تخريج الحديث:

مُذلمذنمك .محخر لماتذخًرممنفمطر ؽمتذدماألتمَمكتذدماتكارثمذفمس  دمتفمات ر رمممم

مِكحخر لمنسمـمنفمطر ؽمخم دمات صرممتفماألمنؼمذلمذنمك .م

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

ممّ أ ماخ:مطمقذؿمنك:لمذ الثمسن ف.مالجريري بضم الجيم أبو مسعود البصري*م

مْقًؿمحذكممً:ـنمس  دمات ر رمم:ا رممفظلمقذؿمنك:ل.

مٓ ـمننلمقذؿماالخ:الط.قًؿماتذًمثنمسنًعمسسنًت ؿمذفمسذرال

قًؿمات ركمنم ً ن مس ؿمذفمحذ مخدك لميأًؿنمحخرجمت مَّ:ًبماذفمتم  متفمات ر رمميشفمحصمًذنًم
مَّٔ:ذكامست منفماتذصرةمحفمت سمحمدمح ذتمي مات ر رممنفماذفمتم  .

محدرؾمح كبميسنً مكَّؿمنف مى    ًًت ؿمٍذفمتي مًسٍسنى ٍ ًرمٍّ رى ماٍت ي متىف محركالـ مداكدن محذك مات ر رممكقًؿ منف تل
مٕ  د.

مي ملذاماتمد ثملكمسسنًت ؿمذفماذرال ـ ٍ ًرمٍّ ,مكقدماتن ركؼمذًذفمتم  مقًؿماتذًمثنماتراكممتفماٍت يرى
محدرؾمح كبماتسخ: ًن ,مكسنامننل,مكتمَمذتؾميسنًتلمنفمات ر رممقذؿماخ:الطل.

م

م

                                           
 [.َُْٕرقـممَُٕ/مِ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتزًَّة,مذًبمنًمحدممزًَّ:لميم سمذَّنز,مم-مُ
 [.ِٗٗرقـممَٗٔ/مِم حمنسمـ,مَّ:ًبماتزًَّة,مذًبمي ماتًَّنز فمتألنكاؿمكات:ام ظمتم  ـ,م]صمم-مِ
م[.ِِّٕرقـممِّّ]:أر بمات: ذ ب,مَّ:ًبماتزًَّة,مذًبمي ماتًَّنز فمتألنكاؿمكات:ام ظمتم  ـ,مصنمم-مّ
 [.ِ/مْ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مْ
م[.ُّٖ]اتَّكاَّبماتن راتمصنمم-مٓ
 [.ُّٓرقـممُْٓ/مِ: د ؿمالذفمحذ ممً:ـم]ات رحمكاتم-مٔ
 [.ْْٗرقـممَّّ]سجاالتمحذ متذ دماآل رممحذًمداكدماتس س:ًن مي مات رحمكات: د ؿمصنمم-مٕ
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م ًي ًل مكى م)س( ماجن م»قًؿماذفماأل  رمرمنل كن    منىٍخزي ماٍنرىحىةن مًذ ىًمحف  مي نىرى د , عمك:ىٍ مى :ًى ماتنى م:ىٍس:ىً  ر َّىًنىٍت
كي ه.«ميأيًط ىتم ديلً منىٍ ري مات ىًًر   مكىًل ى االٍسً: ىًرىةنمًنفى

مُ

مم(ٕٕٗالحديث رقم )

ماجنممم مرمنل منسمـ ماإلنًـ ز اًؽ, قًؿ ماتر  ٍذدي متى نىً محىٍخذىرى , ٍ دو نى ممي مٍذفي ٍذدي متى د  ىنىً كمى
,مِ منىٍ نىره نىً حىٍخذىرى

تىًفممّ
, تىٍفمتيٍركىةى,مْاتزٍُّلًرمٍّ

ماتن ًذ ُّماْمرََأٌة َمْخُزوِميٌَّة َتْسَتِعيُر اْلَمتَاَع َوَتْجَحُدهُ تىٍفمتىًًئإى ى,مقىًتىٍتنمَّىًنىًتممٓ ,ميى ىنىرى
,ميىَّىم م ٍ دو مزى محىٍلمي ىًمحيسىًنى ىمٍذفى محىٍفم:يٍأطىاىم ىديلىً,ميى ى:َى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مىٍ ًلمصى م َماجيمتى ماًجمصى مرىسيكؿى نيك ي,ميىَّىم ـى

مًي  ىً,... . م ـى سى كى
مٔ

 تخريج الحديث:

ماتذخًرم,ممم مسم نًف,مٖكنسمـ,مٕحخر ل مذف مس  د ماتذخًرممتف مكحخر ل مس  د, مذف مق: ذ  كحذ ممٗتف
مممَُاتكت د,

مرنح, مذف منمند متف منسمـ مطر مُُكحخر ل منف ماتذخًرم مكحخر ل ماتم ث. متف محرذ : ـن مح كب ذفماؽ
 ال : ـم)اتم ثمكح كبمك كنس(متفماتزلرممذلممُّكحخر لمنسمـمنفمطر ؽم كنسمذفم ز د,مُِنكسَ,
مذنمك .م

م

                                           
م[.ِِٔ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 [.َْْٔرقـممّْٓتذدماترزاؽمذفملنًـماتصن ًن منًتمسن مسمدلمتإرةمكنًئ: ف.م]:أر بمات: ذ بمصنمم-مِ
 [.َٖٗٔرقـممُْٓن نرمذفمراإدمذًتذصرةمنًتمسن محرذامكخنس فمكنًئ .]:أر بمات: ذ بمصنمم-مّ
 نمندمذفمنسمـمذفمتذ دماجمذفمتذدماجمذفمإ ًبماتأرإ ماتزلرم.م-مْ
 [.ُْٔٓرقـممّٖٗتركةمذفماتزذ رمذفمات كاـمنًتمسن محرذامك:س  ف.م]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٓ
 [.ُٖٖٔرقـممُُّٔ/مّكد,مذًبمقطاماتسًرؽماتإر ؼمكغ ر ,م]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتمدم-مٔ
[.م]مَّ:ػػًبمي ػػًئؿمحصػػمًبماتنذػػ مصػػمَماجمتم ػػلمّْٕٓرقػػـممُٕٓ/مْ]صػػم حماتذخػػًرم,مَّ:ػػًبماألنذ ػػً ,مذػػًب,مم-مٕ

 [.ِّّٕرقـممِّ/مٓكسمـ,مذًبمذَّرمحسًن مذفمز د,مم
 [.ُٖٖٔرقـممُُّٓ/مّ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتمدكد,مذًبمقطاماتسًرؽماتإر ؼمكغ ر ,مم-مٖ
 [.ٖٖٕٔرقـممَُٔ/مٖ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتمدكد,مَّرال  ماتإفًت مي ماتمدمسذامريامستَماتسمطًف,مم-مٗ
 [.ٕٖٕٔرقـممَُٔ/مٖ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبمماتمدكد,مذًبمسقًن ماتمدكدمتمَماتإر ؼمكاتك  ا,مم-مَُ
 [.ُٖٖٔرقـممُُّٓ/مّ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتمدكد,مذًبمقطاماتسًرؽماتإر ؼمكغ ر ,مم-مُُ
 [.ّّّٕرقـممِّ/مٓ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبمي ًئؿمحصمًبماتنذ ,مذًبمذَّرمحسًن مذفمز د,مم-مُِ
 [.ُٖٖٔرقـممُُّٓ/مّ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتمدكد,مذًبمقطاماتسًرؽماتإر ؼمكغ ر ,مم-مُّ
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 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م ًي ًل مات يرىل»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)س(مكى م:يإىدُّ الى
منىسىً دىممُ مًستىَم ال ً  م ير ديم«مسال  متيٍركىة, م ناي مًل ى

كاًمؿ. ًًؿمكاتر  تيرىلماألٍمنى
مِ

مم(ٕٕ٘الحديث رقم )

,ممم ًم ٌّ د  ىنىًمتى ,مّقًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممى د  ىنىًمسيٍف ىًفي ,مْمى ,متىٍفمسىً  دو ٍ رىةىممٓتىًفماتزٍُّلًرمٍّ تىٍفمحىًذ مليرى
مقىم م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ٍنلي,متىًفماتن ًذ ٍّ ماتم ليمتى مًستىَم ىالى ىً منىسىًً دىنماتنىٍسً ًدمرىً  ى مًسال  ًؿي ماترٍّمى نم مالىم:يإىدُّ ًؿى

. َ نىٍسً ًدماألىٍقصى ,مكى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى نىٍسً ًدماتر سيكًؿمصى ,مكى رىاـً اتمى
مٔ

 تخريج الحديث:

مسف ًف,مممم متف ماتنًقد مذفممربمكتنرك متفمزل ر منسمـ ممٖكنفمطر ؽمن نر,مٕحخر ل تفمَّاللنً
ماتزلرممذلمذنمك .

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًؿماإلسنًدم أًت.

                                           
متـمحت رمتمَملذ ماتمفظ .م-مُ
م[.ِِٔ/مّم]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مِ
  مذفمتذدماجمذفم  فرمذفماتند ن .تمم-مّ
 سف ًفمذفمت  ن .م-مْ
 س  دمذفماتنس بماتأرإ ماتنخزكن .م-مٓ
 [.ُُٖٗرقـممَٔ/مِ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبمي ؿماتصالة,مذًبمي ؿماتصالةمي منس دمنَّ مكاتند ن ,مم-مٔ
 [.ُّٕٗرقـممَُُْ/مِ,م,مَّ:ًبماتمج,مذًبمالم:إدماترمًؿمسالمت ال  منسً د]صم حمنسمـم-مٕ
 اتنر اماتسًذؽ.م-مٖ
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 المبحث الثاني: َباُب اْلَعْيِن َمَع الزَّايِ 
 

) مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)تىزيبى

ٍ دي مًذنىًماٍذ:ىدحىمًنٍنلي,مكحٍذط ىميًم«منىٍفمقىرحماتأيرآفمًي محٍرذ  فمتى م نميىأىٍدمتىزىبىم»]لػ[مًي ًلم قىٍدمحىٍممذى يدمتى ً:ًل.مكى كى  مً:الى
متىًًزبمًسذىامحٍذ ىد. ميى يكى م ىٍ زيبي تىزىبى

مُ

 (ٕٕٙالحديث رقم )

  لم أعثر عمى تخريج لو. 

ممِكذَّر مات  ن ميأًؿنمكننلمي ماتمد ثنم منفمقرحماتأرآفمي محرذ  فمت م ميأدمتىزىبى .

م

منىٍ ذىدمم ـى مح ًد ثي ًنٍنليممى م: ًكمم«مإ ً يمتىًًزبمًم ىًؿهمكات»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)لػ(مكى حىٍممذى  دىةيماتنىٍرتَمالى
م:ىٍمًنٍؿ. ـٍ مات ً: متى ٍنًزؿمًي ماتم  ؿ.مكاتًم ىًؿنم نايممًًئؿمكىًل ى ًستىَماتنى

مّ

 الحديث رقم )*(

مْسذؽم:خر  ل.

م

مم ًد ثي ماٍتمى ًنٍنلي كذى مذىٍ رىا »)لػ(مكى متىزي مذ رضو مي ٍصذىمكا ماتنىٍرتىَمقىم مً:ل,محىٍممذ«محىن ليمذى ىثمذٍ  ًن مذىً  دىًة  رضو
كات ً يمًي  ىًمًتٍمنيذىًتىاىً .

مٓ

 (ٕٕٚالحديث رقم )

  لم أعثر عمى تخريج لو.   

                                           
م[.ِِٕ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رممم-مُ
م[.ُِٓ/مِ]إرحمحذ مداكدمتم  ن ممم-مِ
م[.ِِٕ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رممم-مّ
 .(َّ)اتمد ثمرقـمم-مْ
م[.ِِٕ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٓ
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محىم مكىحىن  يـٍ مذىٍ  ًن نمحىن ليمذى ىثى م ـى سى مىٍ ًلمكى ماتم ليمتى مَ  مصى ًد ًثماتن ًذ ٍّ ٍصذىميكامكحكرد ماتخطًذ مي مغر ذلميأًؿنمًي ممى
كذى ومذىٍ رىا ى.ًذ ىرضمتىزيم

مٔ

م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

م ًد ثي ًنٍنليماٍتمى ميسىًنامنينىًد ًنميأًؿن»)س(مكى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى مصى منىاىماتن ًذ ٍّ مَّىًنيكامًي مسىفىرو ـٍ مًسن  ي

ًٍَّمئًنم كام:ى ديك منيٍ ًزذًنمحىٍكمني ماتَّىألمات ىًًزب,مكىليم«مانطيري م يٍرعى.اتنيٍ ًزبنمطىًًتبي ـٍ ماتذىً  ديمات ًذممتى كى
مِ

 (ٕٕٛالحديث رقم )

,ممم ٍ جه مسيرى د  ىنىً ممى ماجن مرمنل محمند ماإلنًـ قًؿ
ممّ ن دو منيمى مٍذًف متىن ًًر متىٍف ًمًؾ, ماٍتنى ٍذًد متى مٍذفي ـي َّى ماٍتمى د  ىنىً مى

, محىًذ متىٍ مىَ,متىٍفمني ىًذو مٍذًف ماتر ٍمنىًف ٍذًد ,متىٍفمتى اٍت ىٍذًس ٍّ
نمْ مًي ممقىًؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماًجمصى ذىٍ نىنىًمرىسيكؿي

نمحىإٍم مىَماٍتًفٍطرىًةم .ميىأىًؿى نم تى ميىأىًؿى .ماجيمحىٍَّذىري نماجيمحىٍَّذىري مذىٍ ًضمحىٍسفىًًرً مًسٍذمسىًناىمنينىًًد نًم ىأيكؿي مًستىلىمًسال  محىٍفمالى  ىدي
ماٍتمىم مًذإى ىًدىًة م إىً دى ن ميىأىًؿى كاماجي. ماٍنظيري ماتن ًًر مًنفى رىجى م خى ن مقىًؿى ماًج. مرىسيكؿي ن دنا منيمى محىف  محىٍإ ىدي ن مقىًؿى ؽٍّ .

ةيميىنىً ٍ:ليماتص الى رى ديك يمرىاًت نًممى ى ك يميىكى ى ن ًمنيَّىمٍّذنًم ميىنىظىري دىلمًذ ىً.يىسى:ىً ديكنىليمًسن ًمرىاًت نًمنيٍ ًزذنً,مكىاً 
مٓ

 تخريج الحديث:

منفمطر ؽمسر جمذفماتن نًف,مذلمذنمك .ممٕكاتخط بماتذادادم,مٔطذران ماتصا ر,كحخر لماتممم

 دراسة رجال اإلسناد:

مٖاتأرإ ماتذصرممنزؿماتَّكي م   ؼ.مالحكم بن عبد الممك*م

م

                                           
 [.ّْٓ/مُ]غر بماتمد ثمتمخطًذ مم-مُ
م[.ِِٕ/مّن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رم]اتم-مِ
 لكنمسر جمٍذفماتن نًفمات كلرم.م-مّ
ملكماتصمًذ مات م ؿمن ًذمذفم ذؿ.م-مْ
 [.ُِِّْرقـممْْٕ/مّٔ]نسندمحمندمم-مٓ
 [.ٖٕٔرقـممّٓ/مِ]اتن  ـماتصا رمتمطذران مم-مٔ
م[.ِّٕٓرقـممُُٔ/مٗ]:ًر  مذادادمم-مٕ
م[.ُُْٓرقـممُٕٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٖ
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. مُ*َعمَّاِر ْبِن ُمَحمٍَّد اْلَعْبِسيِّ

رمات ذس ,مَّكي متنًرماتذممركلملذاماتمد ثمتفماذفمحذ مت مَملكمتنً قًؿماتطذران مي ماتصا رن
  أ .

مِقًؿماتذًمثنمتـمحت رمتلمتمَم:ر نل,مكَّذتؾمقًؿمإ  ب.

ذفماتنًرمذفمتذدماجممّكقًؿمإ  بمح  ًننمي محصكتنًماتخط  نمتنًرمذفم ًسر,مكي مات:ًر  ماتَّذ ر,
 سًرمات  ن ,م  دمي ماتَّكي  ف,متفماذفمحذ مت مَمكاتإ ذ ,ميشفمًَّفملك,ميأدمنسبمستَم د منام

الميالمندرممنفملك.م:مر ؼمي  مْاسنل,مكا 

م*ذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.م

 الحكم عمى الحديث:

, مكاتمَّـمذفمتذدماتنمؾم   ؼ,ممٓسسنًد م   ؼ,متذدماترمنفمذفمحذ مت مَمتـم سنامنفمن ًذو

مٔكقًؿمات   ن نمركا محمندمكاتطذران مي ماتصا ر,مكي لماتمَّـمذفمتذدماتنمؾماتأرإ ,مكلكم   ؼ.
مٕإ  ب.ماتن ًصر فكننفم  فلمنفم

تَّفمتممد ثمإكالدمصم م منن ًمنًمحخر لمنسمـمتفمزل رمذفممربمتفم م َمذفمس  دمتفممنًدم
مٖذفمسمن متفمحنسمنريكتًن.

مَُكحمند,مٗكنن ًمنًمحخر لماذفمحذ مإ ذ ,

                                           
ات ذسػػٌ نمذفػػ:حمات ػػ فماتن نمػػ مكسػػَّكفماتذػػً ماتنكمػػدةممكَّسػػرماتسػػ فماتن نمػػ ,ملػػذ ماتنسػػذ مستػػَمتػػذسمذػػفمذاػػ ض.مم-مُ

م[.ِٖٕٔرقـممُٗٗ/مٗ]األنسًبمتمسن ًن م
م[.ُِِّْرقـممْْٕ/مّٔ]نسندمحمندمم-مِ
م[.ُِِرقـممِٖ/مٕ]ات:ًر  ماتَّذ رمتمذخًرممم-مّ
م[.ُِِّْرقـممْْٕ/مّٔ]نسندمحمندمم-مْ
م[.ِْٓرقـممِِٔ] ًنامات:مص ؿمصنمم-مٓ
م[.ُُٖٗرقـممّّٓ/مُ]ن ناماتزكائدمكننذاماتفكائدمم-مٔ
م[.ُِِّْرقـممْْٕ/مّٔ]ممًإ  منسندمحمندمم-مٕ
 [.ِّٖرقـممِٖٖ/مُ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتصالة,مذًبماإلنسًؾمتفماإلغًرةمسذامسنامي  ـماآلذاف,مم-مٖ
 [.ِّْرقـممَِِ/مُ]نسندماذفمحذ مإ ذ مم-مٗ
 [.ُّٖٔرقـممَْٖ/مٔ]نسندمحمندمم-مَُ
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دىةمتىٍفمحىًذ ماأٍلىٍمكىممّكاتذ  أ مِكاتإًإ ,مُكحذكم  مَ,م ًصمتىٍفمنفمطر ؽمسىً  دمذفمحذ متركذ متىٍفمقى:ًى
,منريكتًن. ٍذًدماًجمٍذًفمنىٍس يكدو متى

م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

ًد ًثمحىًذ مذىٌرم ًي ممى ًفماتنىً ًم»كى متى محىٍتزيبي مْحىٍممحيٍذً د.«مَّيٍنتي

م(ٜٕٕالحديث رقم )

مزىمممم مٍذفي ن ًدي مىنى ى,مكىمى مسى مٍذفي ن ًدي د  ىنىًممى ,قًؿماإلنًـمحذكمداكدماتط ًتس مرمنلماجنممى ٍفمحى ُّكبى ,متى تىٍفممٍٓ دو
ذى ى, م نٍممٔحىًذ مًقالى ميىسى مىٍ ًلمذيٍردهمقىطىًرمٌّ مٍّ مكىتى م يصى مًي منىٍسً ًدمقيذىً و محىذىًمذىرٍّ نمرىحىٍ تي مقىًؿى ًًنرو مًنٍفمذىًن متى ؿو متىٍفمرى ي تي

نمحىم مقيٍمتي مى   :ىليمرىد متى الى ميىمىن ًمقى ىَمصى مى   م ىريد متى ـٍ مىٍ ًلميىمى متى ًد نى ىميى ىنىرى ماٍتنى ٍ تي نماٍ :ىكى ,مقىًؿى ـٍ نمنى ى ؟مقىًؿى محىذيكمذىرٍّ ٍنتى
مًنٍفمحىٍتذىًًن ىًمكىحىٍذكىاًت ىًم ًن محىٍفمحىٍإرىبى مكىحىنىرى مًذذىٍكدو م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى مًتٍندىمم-ًت مرىسيكؿي محى ُّكبي مسىَّىتى  يـ 

مرىسيكمم-حىٍذكىاًت ىًم نمكىرىحىٍ تي ماٍتنىٍسً ًدميىمىن ًمرىآًن مقىًؿى ًًذًلمًي مًظؿٍّ مًنٍفمحىٍصمى مًي منىفىرو م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى ؿى
نم« ىًمحىذىًمذىرٍّم» ماتم ًلمقىًؿى م ىًمرىسيكؿى نملىمىٍَّتي ؟»,مقيٍمتي ًمحىٍلمىَّىؾى نى م«كى نم ىًمرىسيكؿى ؟م ,مقيٍمتي نىًمذىاؾى م نمكى ,محىٍكمقىًؿى
ًمتًمماتم لًم ؟ميىدىتى نمًذاىٍ ًرمطى يكرو محىٍكمقىًؿى ك و مٍّ مًذاىٍ ًرمكي ي نىًذى يمحىيى يصى ًً ميى:يًص ذيًن ماٍت ى ًفماٍتنى متى  مًذنىً ومًسنٍّ محىٍتزيبي

مًذًٍتذىً  ًرمكىاٍغ:ىم ميىًٍس:ى:ىٍرتي مًذنىٍافى منىًمليكى مًي ًلمنىً هم ى:ىخىٍ خىضي ذىًإ   همًذ يسٍّ ًًر ى هممى ً ىٍتم ى ميى ى قىًؿى نمكى ,مقىًؿى ٍمتي سى
م ن م ـى سى مكى مىٍ ًل م َماجيمتى مصى ماتم ًل م»ًت مرىسيكؿي متىٍإرى ماٍتنىً ى م:ىً ًد ـٍ متى ٍف مكىاً  مَّىًًي ؾى ماتط  ٍّبى ً  دى ماتص  مًسف  مذىرٍّ محىذىً  ىً
ماٍتنىً ىميى ىًنس ليمً ٍمدىؾىم ٍدتى ميىًشذىامكى ى مٕ«.ًسًن فى

م

م

م

                                           
 [.ََْٓرقـممِٕٔ/مٗ]نسندمحذ م  مَماتنكصم مم-مُ
 [.ّٔٓرقـممّٔٔ/مُ]اتنسندمتمإًإ مم-مِ
 [.َُْٗرقـممٔٗٓ/مُ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-مّ
م[.ِِٕ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رممم-مْ
.م-مٓ ملكنمح كبماتسٍخً: ىًًن ٍّ
متنرك.ملكنمتذدماجمذفمز دمذفم-مٔ
 [.ْٖٔرقـممّٖٗ/مُ]نسندمحذ مداكدماتط ًتس مم-مٕ
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 تخريج الحديث:

محذكمدامممم ماترزاؽ.مِكاتنسًئ ,مُكد,حخر ل نفمطر ؽمح كبممٔكاتذ  أ ,مٓكاتدارقطن ,مْكحمند,مّكتذد
ماتسخ: ًن .

مداكد, محذك مخًتدممٗكحمند,مٖكات:رنذم,مٕكحخر ل مح كبماتسخ: ًن مك م) ماتمذا مَّاللنً نفمطر ؽمخًتد
ماتمذا (متفمحذ مقالذ مذلمنخ:صران.

 دراسة رجال اإلسناد:

مَُتًنرمات رن محذكمقالذ ماتذصرمم أ ميً ؿمَّ  رماإلرسًؿ.ذفمتنركمحكممعبد اهلل بن زيد*م

مُُكقدم ذتمسنًتلمنفمتنركمذفمذ دافمَّنًمقًؿمحذكممً:ـ.

ممُّكحمند.مُِ,ملكنمتنركمذفمذيٍ داف,مَّنًمكردمي ماتركا ًتماألخرلمتندماتط ًتس ,رجل من بني عامر

ممُْات ًنرممذصرم.معمرو بن ُبْجَدانَ *

م

م

                                           
 [.ّّّرقـممُٗ/مُ]سنفمحذ مداكد,مَّ:ًبماتط ًرة,مذًبمات نبم : نـ,مم-مُ
م[.ِِّرقـممُُٕ/مُ]سنفماتنسًئ ,مَّ:ًبماتط ًرة,مذًبماتصمكاتمذ: نـمكامد,ممم-مِ
م[.ُِٗرقـممِّٔ/مُ]نصنؼمتذدماترزاؽماتصن ًن مم-مّ
م[.َُِّٓرقـممِّّ/مّٓ[.م]َُِّْرقـممَِّ/مّٓ]نسندمحمندمم-مْ
 [.ِِٕرقـممّْٔ/مُ]سنفماتدارقطن مم-مٓ
م[.َُِْرقـممّّْ/مُ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-مٔ
 [.ِّّرقـممَٗ/مُ]سنفمحذ مداكد,مَّ:ًبماتط ًرة,مذًبمات نبم : نـ,ممم-مٕ
م[.ُِْرقـممُْٖ/مُاتنً ,م]سنفمات:رنذم,مَّ:ًبماتط ًرة,مذًبمنًم ً مي مات: نـمتم نبمسذامتـم  دمم-مٖ
 [.ُِٖٔٓرقـممْْٖ/مّٓ]نسندمحمندمم-مٗ
م[.ّّّّرقـممَّْ]:أر بمات: ذ بمصنمم-َُ
م[.ِّٔرقـممُُِ[.م] ًنامات:مص ؿمصنمّٕٗرقـممَُُ]اتنراس ؿمالذفمحذ ممً:ـمصنمم-ُُ
 [.ْٖٔرقـممّٖٗ/مُ]نسندمحذ مداكدماتط ًتس مم-ُِ
 [.ُُِّٕرقـمِٖٗ/مّٓ]نسندمحمندمم-ُّ
 [.ِْٗٗرقـممُْٗبمات: ذ بمصنم]:أر م-مُْ
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قىًؿماتذلذ مي ماتًَّإؼنمك ؽ,مِفمي م أً:ل,كذَّر ماذفممذًمُك ألمات  م , كى
كي ماتن زافنمقدمك ؽمناممّ

مٓكقًؿماذفماتند ن نمتـم ركمتنلمغ رمحذ مقالذ .مْ  ًت:ل,

ممٔكقًؿمتذدماجمذفمحمندمقمتمألذ متنركمذفمذ دافمن ركؼمقًؿمال,مكقًؿماذفمقطًفمالم  رؼ.

ممٕقًؿماذفمم رنم:فردمتنلمحذكمقالذ مالم  رؼممًتل.

مكتـم ذَّرامي لم رمًنمكالم: د الن.مٗكاذفمحذ ممً:ـ,مٖر ماتذخًرم,كذَّ

مقًؿماتذًمثنمصدكؽ.

م*ذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

مَُسسنًد ممسف,مقًؿمات:رنذمنممد ثممسفمصم ح.

مُُكقًؿماتذلذ نممسنلمات:رنذم,مكتـم رقلمستَماتصم متم  ًت مذمًؿمتنرك.

ممُٓكاذفممذًف,مُْاتدارقطن ,كممُّكاتذلذ ,مُِكصمملماتمًَّـ,

م
                                           

 [.َُِٓرقـممِّٔ]ات أًتمتم  م مصنمم-مُ
م[.ُْْٖرقـممُُٕ/مٓ]ات أًتمالذفممذًفمم-مِ
م[.ُِْٗرقـممِٕ/مِ]اتًَّإؼمم-مّ
 [.ِّّٔرقـممِْٕ/مّ]ن زافماالت:داؿمم-مْ
م[.ٖرقـممٕ/مٖ]: ذ بمات: ذ بمم-مٓ
 [.ٖرقـممٕ/مٖ]: ذ بمات: ذ بمم-مٔ
 [.ِْٗٗرقـممُْٗنم]:أر بمات: ذ بمصم-مٕ
 [.َِٗٓرقـممُّٕ/مٔ]ات:ًر  ماتَّذ رمتمذخًرممم-مٖ
 [.َُِّرقـممِِِ/مٔ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٗ
م[.ُِْرقـممُْٖ/مُ]سنفمات:رنذممم-مَُ
م[.ِّّٔرقـممِْٕ/مّ]ن زافماالت:داؿمم-مُُ
م[.مِٕٔرقـممِْٖ/مُ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-مُِ
 [.مِٕٔرقـممِْٖ/مُاتصم م فمتممًَّـمم]اتنس:درؾمتمَم-مُّ
 [.ْْٔ/مُ]ي:حماتذًرممالذفمم رمم-مُْ
 [.ْْٔ/مُ]ي:حماتذًرممالذفمم رمم-مُٓ
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م ماأٍلىٍَّكىًع ماٍذًف ًد ًث ًي ممى مكى ماجن ذىذىة»قًؿماذفماأل  رمرمنل مذًتر  محىقىًـ مىَممُتن ً متى مار:دىٍدتى ن ماتمٌ ًجي متىلي قىًؿى
مًت مًي ماتذىم محىًذفى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى ماتم ًلمصى نمالى,مكتىَّفمرىسيكؿى ؟مقىًؿى حرىادنمذى يٍدتمتىًفم«مٍدكًمتىأذى ؾ,م:ى ىز ٍذتى

. ـى قىٍدم:ىأىد  ني ًتمذسيٍَّنىَماتذىًًد  .مكى يٍركىلمًذًتر اً مكى نًتًًتمكات ي ات ى
مِ

مالحديث رقم )*(

مّسذؽم:خر  ل.مم

م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

م ًد ثي ًنٍنليماٍتمى مات ىًًزب»كى ماتَّىٍكَّىبى َّىنىًم ى:ىرا ىٍكفى
ميًم«مًي ماأليييؽمْ ً ى ملىَّىذىام ى كؼي  مًركىا ى ونمحىًمماتذ  دى.مكىاٍتنىٍ ري

م«ماتاىًًرب» نىً مكىاتر اً ,مكى م«ماٍتاىًًذريم»ًذًٍتاىٍ ًفماٍتنيٍ  ى كذى ,مكىليكى مات ىزىبمكات يزي مًي ًلمًذٍَّري رى قىٍدم:ىَّىر  دىًة.مكى ًذًٍتذىًً ماٍتنيكىم 
مكىاٍنرىحىةهمتىٍزذىً ,م متىزىبه ؿه مًي ًلمحىٍتزىب.اتذى  دمتىًفماتنٍَّّىًًح.مكىرى ي م يأىًؿي كىالى

مٓ

م(ٖٕٓالحديث رقم )

متىٍفمممم , محىنىسو مٍذفي د  ىًن منىًًتؾي ممى ن مقىًؿى ماتم ًل, ٍذًد متى مٍذفي مات ىًز ًز ٍذدي متى د  ىنىً ممى ماجن ماتذخًرممرمنل قًؿماإلنًـ
م ٍدًرمٍّ ماتخي ,متىٍفمحىًذ مسىً  دو ,متىٍفمتىطىًً مٍذًفم ىسىًرو مىٍ ـو مٍذًفمسي ٍفكىافى م َماجيمصى مصى ًفماتن ًذ ٍّ ٍنلي,متى ماتم ليمتى رىً  ى

نم ,مقىًؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى م»تى ماتاىًًذرى ماتدُّرٍّم  ماتَّىٍكَّىبى م ى:ىرىا ىٍكفى ,مَّىنىً ـٍ ماتايرىًؼمًنٍفميىٍكًقً  محىٍلؿى م ى:ىرىا ىٍكفى ن ً  مات ى محىٍلؿى ًسف 
ٍاًرًب,مًت:ىفىم ماتنىٍإًرًؽمحىًكماتنى ًمذىٍ نى يـٍمًي ماأليييًؽ,مًنفى ًؿمنى ماألىٍنًذ ىًً مالىم ىٍذمياي ىًم«مً ي نىًًزؿي منى ماتم ًلمً:ٍمؾى قىًتيكام ىًمرىسيكؿى

نم ,مقىًؿى ـٍ ٍ ريلي ًم فىم»غى د قيكاماتنيٍرسى مآنىنيكامًذًتم ًلمكىصى ًؿه مٔ«.ذىمىَمكىات ًذممنىٍفًس مًذ ىًدً ,مًر ى

 تخريج الحديث:

مٕلمذنمك .كحخر لمنسمـمنفمطر ؽمنًتؾمذفمحنسمذممم

                                           
اترذػػذةنمنػػفمقػػرلماتند نػػ متمػػَم ال ػػ محٌ ػػًـمقر ذػػ منػػفمذاتمتػػرؽمتمػػَمطر ػػؽماتم ػػًز,مكذ ػػذاماتنك ػػامقذػػرمحذػػ مذرمم-مُ

 [ِْ/مّاتافًرم,مر  ماجمتنل.م]ن  ـماتذمدافم
م[.ِِٕ/مّن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رم]اتمم-مِ
 (ُُٖاتمد ثمرقـم)م-مّ
 [.ُٔٓ/مُقىًؿماذفمم رنمي مركا  ماألص م نمات ًزب.م]ي:حماتذًرممالذفمم رمم-مْ
م[.ِِٕ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٓ
 [.ِّٔٓرقـممُُٗ/مْ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبمذد ماتخمؽ,مذًبمنًم ً مي مصف مات ن مكحن ًمنخمكق ,مم-مٔ
م[.ُِّٖرقـممُِٕٕ/مْ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبمات ن مكصف من  ن ً,مذًبم:رائ محلؿمات ن محلؿماتارؼ,مم-مٕ
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متفماتنٍُّ نىًفمٍذفمحىًذ متى  ًشمتفمحذ مس  دمنريكتًنممِكنسمـ,مُكحخر لماتذخًرم, نفمطر ؽمحذَممًـز
مذنمك .

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًتلمَّم ـم أًت.

م

) رى مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)تىزى

ًد ًثماتنٍذ ىًثم منىٍكيىؿنمًسٍفمذيً ثمكىحىنىًممىم»ًي ممى ق يمٍذفي مكىرى ري يمقىًؿى ري مكىحىٍنصي ميس يتىزٍّ ات: ٍ ًز رملىًلينىًنماإلتًنى يم«م ٌّ
مّكات: كق يرمكاتن ٍصرمنىر ةنمذىٍ دىمنر ة.

م(ٖٕٔالحديث رقم )

, محىذيكمَّىًًنؿو د  ىنىً ممى محمندمرمنلماجن م ن ًده,مْقًؿماإلنًـ ممى د  ىنىً ممى مقىًالن منيكسىَ, مٍذفي سىفي كىمى
نىًممٓ محىٍخذىرى ن قىًؿى

متىن م ًفماٍذًفمتىذ ًسو ن ًدهنمكىحىظينُّليمتى ممى ,مقىًؿى نمتىٍفمتىن ًرو سىفه ممى ,مقىًؿى محىًذ متىن ًرو مٍذفي سىفهمم-ًري مًي ًلممى م ىإيؾ  ـٍ تى م-كى
م محىًذ متىن ًرو مٍذًف متىن ًًر متىٍف ن ًده, ممى د  ىنىً ممى , ف ًفي متى د  ىنىً ,مكمى متىذ ًسو ماٍذفي مقىًؿى ن متىٍ سىمم-قىًؿى ممنيٍرسىؿه ماٍذفي ًي ًل

ًد  ى ىنم مًتخى مقىًؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ماتن ًذ   ,محىف  ذ ًسو مم-تى ًد ثى ماٍتمى ف ًفي متى نمم-يىذىَّىرى سىفه ,مكىمى محىذيكمَّىًًنؿو قىًؿى كى
مًسنٍّ محىرىم م  ًد  ى ىن مًتخى مقىًؿى م ـى سى مكى مىٍ ًل متى م َماجي مصى ماتن ًذ   محىف  ًن ًد ً ً نى نٍّ مًي ممى مكىاً  , ٍك:ًن مصى مكىحىٍسنىاي ٍك نا, لم ى

قىم محى:ىٍتمكىرى ماًج.م يـ  ٍذًد متى ماٍذفى م ىً مًذؾى مذىًتؾى م ىَّيًفماجيمًت ىٍف ىؿى ـٍ مقىًتىٍتنمتى نىفه  مًذ م ى ,محىٍخإىَمحىٍفم ىَّيكفى منىٍكيىؿو  ىمٍذفى
منىًنيم ملىذىا ميىًشف  ًًدقنً, مصى م ىؾي مًسٍف ن ميىأىًؿى متىلي, مذىًتؾى ,ميىذىَّىرىٍت ممى ُّ مكىحىنىً مذيً ثى ميىًشٍف منيكسىَ, منىًنيكًس مًنٍ ؿي كسه

مًذًل. ري ي,مكىحيكًنفي ري ي,مكىحىٍنصي يىسى يتىزٍّ
مٔ

 تخريج الحديث:

ممٕحخر لماذفمس دمتفمتفًفمذفمنسمـمك م َمذفممنًدمتفممنًدمذفمسمن مذلمذنمك .ممم

                                           
م[.ٓٓٓٔرقـممُُْ/مٖ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماترقًؽ,مذًبمصف مات ن مكاتنًر,مم-مُ
م[.َِّٖرقـممُِٕٕ/مْ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبمات ن مكصف من  ن ً,مذًبم:رائ محلؿمات ن محلؿماتارؼ,مم-مِ
 [.ِِٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مّ
 لكنمنظفرمذفمندرؾماتخراسًن .م-مْ
 لكنممنًدمذفمسمن مذفمد نًرماتذصرل.م-مٓ
م[.ِْٖٓرقـممْْ/مٓ]نسندمحمندمم-مٔ
 [.ُّٓ/مُ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مٕ
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 دراسة رجال اإلسناد:

مُنًتمذ دمات إر فمكنًئ .م,نكتَمذن ملًإـمحذكمتنركمعمار بن أبي عمار*م

ًد ث,مِك ألمحمند, كقًؿمحذكممً:ـنم أ مالممٓكحذكمداكد,مْك م َ,مّكقًؿمي مركا  محخرلمً أى م ىذتماتمى
مًمذ ًفم أً:ل,مكزادنمًَّفم خطئ,مٕكَّذتؾمقًؿمحذكمزرت ,مٔذ سمذل, كقًؿمح  ًننمكًَّفم  ـممٖكذَّر ماذفي

ممَُكقًؿماتذلذ نمك أك ,مٗي ماتإ  مذ دماتإ  ,

مإيٍ ذى م :ىَّىم ـممُِقًؿماذفمم رنمصدكؽمرذنًمحخط .مُُكقًؿماتنسًئ مت سمذلمذ س, َّىًفى كقًؿماتذخًرمنمكى
ممًُّي متنًر.

مقًؿماتذًمثنم أ متَّ رةمنفمك أك مك الت: ـ,مكتـم :َّمـمي لمحمدمسالمإ ذ .م

مُْ ذإًرمن ركؼمكإ  ب.ننفمك ألمنفماتن ًصر فنمكم

م*ذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 ى الحديث:الحكم عم

رسًتلممكذنمكمذتؾمقًؿمات   ن , ممُٓسسنًد مصم حمسالمحنلماخ:مؼمي مكصملمكا 

                                           
م[.ِْٖٗرقـممَْٖ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُ
م[.ُٕٓرقـممَّٔ/مُاذنلمتذدماجم]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  مم-مِ
م[.ِّٔٓرقـممِٖٕ/مّ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماذنلمتذدماجمم-مّ
م[.ٕٕٖرقـممُٔٓ]:ًر  محسنً مات أًتمصنمم-مْ
م[.ٓٓٓرقـممّْٕ]سجاالتمحذ متذ دماآل رممحذًمداكدماتس س:ًن مي مات رحمكات: د ؿمصنمم-مٓ
م[.ُِٕٔرقـممّٖٗ/مٔم]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـم-مٔ
م[.ُِٕٔرقـممّٖٗ/مٔ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٕ
م[.ْْٕٕرقـممِٕٔ/مٓ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٖ
م[.ّْٔرقـممَُْ]نإًل رمتمنً ماألنصًرمصنمم-مٗ
م[.ّْٗٗرقـممُٓ/مِ]اتًَّإؼمم-مَُ
م[.ٔٓٔرقـممَْْ/مٕ]: ذ بمات: ذ بمم-مُُ
 [.ِْٖٗرقـممَْٖ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُِ
م[.ٓٗرقـممِٗ/مُ]ات:ًر  ماألكسطمم-ُّ
م.[ِْٖٗرقـممَٔ/مّ]:مر رم:أر بمات: ذ بمم- ُْ
م[.َُّّٗرقـممِٓٓ/مٖ]ن ناماتزكائدمكننذاماتفكائدمم-مُٓ
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مُكقًؿماتذكص رمنمسسنًد مصم ح.

م.نفممد ثمتركة,متفمتًئإ ,منمك مّكنسمـ,مِكتممد ثمإًلدمتندماتذخًرم,

م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

م مسىٍ دو ًد ثي ًنٍنليممى م:ي ىزٍّم»)لػ(مكى مىَماإلٍسالـحٍصذىمٍتمذنيكمحىسىدو ن«مريًن متى ًق ؿى مىٍ ًل.مكى محىٍمم:يكقٍّفين متى

مىَمات: ٍأًص ًرمًي ًل. مْ:يكٌذخن متى

م(ٕٖٕالحديث رقم )

د  ىنىًمإيٍ ذى ي,ممم ,ممى ًر رو م ى مٍذفي د  ىنىًمكىٍلبي ,ممى ن دو منيمى ماتم ًلمٍذفي ٍذدي د  ىنىًمتى قًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممى
تىٍفممٓ

ًًت  ,ًسٍسنى ,مٔؿى ٍفمقىٍ سو ,مٕتى نممٖتىٍفمسىٍ دو متىنىًم»قىًؿى ً ,منى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ماتن ًذ ٍّ منىاى رىحىٍ :يًن مسىًًذاىمسىٍذ ى و
ٍذمىً , ماتمي مكىرىؽي مًسال  طى ىًـه

ممٗ ٍتمذىنيكمحىسىدو محىٍصذىمى ايماتإ ًةي,م يـ  دينىًمنىًم:ى ى اىمحىمى م ى ى  َ: ذىمىً ,ممى مىَمحىًكماتمى ريًن متى :ي ىزٍّ
مسىٍ ً   ؿ  مًسذنامكى ى ًسٍرتي ,مخى مَُ«.اإًلٍسالىـً

م

م

م
                                           

م[.ٕٕٔٔرقـممِْٔ/مٕ]س:مًؼماتخ رةماتن رةمذزكائدماتنسًن دمات إرةممم-مُ
[ك]َّ:ػًبماألنذ ػً ,مذىػًبم}مكىاٍذَّيػٍرمًيػ مّرقػـممٕ/مُ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبمذد ماتكم ,مذػًبمَّ ػؼمَّػًفمذػد ماتػكم ,مم-مِ

ػًمقىمىػَ{,مِّّٗرقـممُُٓ/مْاتًَّ:ىًًبمنيكسىَ{,م نى مكى ذُّػؾى مرى ػؾى د تى م}نىًمكى [مك]َّ:ػًبمّْٓٗرقػـممُّٕ/مٔ[ك]َّ:ًبمات:فس ر,مذىًبي
م ـمًنفماتكىٍم ,م سى مىٍ لمكى م َماجمتى ًمذيًدئمًذلمرىسيكؿماتم لمصى ؿمنى م[.ِٖٗٔرقـممِٗ/مٗات: ذ ر,مذًبمحىك 

م[.ِِٓرقـممُّٗ/مُ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماإل نًف,مذًبمذد ماتكم مستَمرسكؿماجمصمَماجمتم لمكسمـ,مم-مّ
 [.ِِٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مْ
 لكنمإ ذ مذفماتم ًج.م-مٓ
 لكنمسسنًت ؿمذفمحذ مخًتد.م-مٔ
.م-مٕ  لكنمق سمذفمحذَممًـز
 دمذفمحىذ مكقًص.لكماتصمًذ مات م ؿنمس م-مٖ
 [.ِٔٓ/مُاتمذم نم ىنىرماتسنرمن ؿماتمكذ ً .م]اتفًئؽمي مغر بماتمد ثمم-مٗ
رقػػػـممْٕ/مٕ]صػػػم حماتذخػػػًرم,مَّ:ػػػًبماألط نػػػ ,مذػػػًبمنػػػًمَّػػػًفماتنذػػػ مصػػػمَماجمتم ػػػلمكسػػػمـمكحصػػػمًذلم ػػػ َّمكف,مم-مَُ

م[.ُِْٓ
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 تخريج الحديث:

نفمطر ؽماتن :نرممّكحخر لمنسمـ,مِكخًتدمذفمتذدماج,مُحخر لماتذخًرم,منفمطر ؽم م َماتأطًف,ممم
 .ذفمسم نًف,مكتذدماجمذفمنين ر,مكنمندمذفمذإر,م ن   ـمتفمسسنًت ؿمذفمحذ مخًتدمذلمذنمك 

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًتلمَّم ـم أًت.م

م

) مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)تىًززى

م م:ى ىًتىَ ماتم ًل  ًً محىٍسنى ماٍت ىًز زيم»ًي  مكاتإٍّد ةم«ن ماتأيك ة مًي ماألصًؿن مكاتً ز ة م يٍامىب. مات ًذممالى ماتأىكمُّ ماتاًًتبي ليكى
مًذًٍتَّىٍسًرمًسذىا م ىً زُّ نمتىز  مًذًٍتفىٍ:ًحمًسذىاماإ:ىد .مكاتاىمىذ .م:أكؿي م ى ىزُّ متىًز زان,مكتىز  صًرى

مْ

 الحديث رقم )*(

مٓسذؽم:خر  ل.

م

ًً ماتم ًلم:ى ىًتىَم ًنٍفمحىٍسنى مًتنىٍفم ىإً مًنٍفمًتذىًًدً .«ماتنيً زُّم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمكى مات ًذمم ى ىبماتً ز  كىليكى
مٔ

 الحديث رقم )*(

مٕسذؽم:خر  ل.

م

                                           
 [.ّْٓٔرقـممٕٗ/مٖكسمـ,م]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماترقًؽ,مذًبمَّ ؼمًَّفمت شماتنذ مصمَماجمتم لمم-مُ
 [.ِّٖٕرقـممِِ/مٓ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبمي ًئؿماتصمًذ ,مذًبمننًقبمس دمذفمحذ مكقًص,مم-مِ
 [.ِٔٔٗرقـممِِٕٕ/مْ]صم حمنسمـمَّ:ًبماتزلدمكاترقًئؽمي ميً:م:ل,مم-مّ
 [.ِِٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مْ
م[.ّٓ]اتمد ثمرقـمم-مٓ
 [.ِِٖ/مّاتمد ثمكاأل رمم]اتن ً  مي مغر بم-مٔ
م[.ّٓ]اتمد ثمرقـمم-مٕ
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مقًؿماذفم ًد ثي ماٍتمى ًنٍنلي مكى ماتَّى ذً ؟م»األ  رمرمنلماجن مذًبى مرىي كا مقىٍكنيؾى مًَّفى ـى م:ٍدًر فمًت ملىٍؿ مًت ىًًئإى ىن قىًؿى
مى ًمسال منىفمحرىاديكا م ىٍدخي زانمحىٍفمالى نم:ى ىزُّ ,مقىًؿى مىَماتن ًس.«مقىًتىٍتنمالى محىٍمم:َّذُّرانمك:ىإىٌددانمتى

ً مًي مذىٍ ًضمنيسىً منيم قىٍدم ى رانم»ٍسمـمكى مات:  ًز رنمات: كًق ر,ميشن ًمحٍفم ير دم:ىٍكق رماتذىٍ تم«م:ى ىزُّ ,مًنفى مزىامو مذىٍ دى ًذرىا و
مىَماتن ًًس. ك:ىٍ ًظ نل,محىٍكم:ى ًظ ـمحٍنفيس ـمك:َّذُّرىلـمتى

مُ

م(ٖٖٕالحديث رقم )

د  ىنىًممم ,ممى ًً:ـو ممى مٍذفي ن دي د  ىًن منيمى ,مقًؿماإلنًـمنسمـمرمنلماجنممى ٍ جو م يرى نىًماٍذفي ,محىٍخذىرى مذىٍَّرو مٍذفي ن دي نيمى
ممِ قىًؿى

ٍذًدماًجم ًًرًثمٍذًفمتى ًفمتىًفماٍتمى دٍّ ًى ,م يمى متىطىً و ًت دىمٍذفى ,مكىاٍتكى ٍ رو متيذىٍ ًدمٍذًفمتينى ٍذدىماًجمٍذفى متى ًذ  ى ى,مسىًنٍ تي ٍذًفمحىًذ مرى
ًًرثيم ماٍتمى يىدى مكى ن متيذىٍ دو مٍذفي ماًج ٍذدي متى ٍذديممقىًؿى متى ميىأىًؿى يىً:ًل, مًي مًخالى منىٍركىافى مٍذًف ًمًؾ ماٍتنى ٍذًد مىَمتى متى ماًج ٍذًد متى ٍذفي

منًم مسىًن ىلي محىن لي ـي م ىٍزتي مَّىًفى منىً ًًئإى ى متى مًنٍف مسىًناى ذىٍ ًر, ماتزُّ ماٍذفى م ىٍ ًن  ذىٍ بو مخي محىذىً محىظيفُّ ً منى ًمًؾن ماٍتنى مقىًؿى ٍن ىً,
مسىنًم مذىمىَمحىنىً ن ًًرثي مىٍ ًلماٍتمى متى م َماجي ماًجمصى مرىسيكؿي مقىًؿى مقىًتىٍتن ن مقىًؿى ًذىا؟ منى م:ىأيكؿي مسىًنٍ :ى ىً ن مقىًؿى مًنٍن ىً, ٍ :يلي

نم م ـى سى ًم:ىرىَّيكامًننٍم»كى منى مًذًتإٍٍّرًؾ,محىتىٍدتي ـٍ ٍ ًدًل دىا ى يمتى ممى تىٍكالى كامًنٍفمذيٍن ىًًفماٍتذىٍ ًت,مكى ري مقىٍكنىًؾماٍس:ىٍأصى ملي,ميىًشفٍمًسف 
ًم:ىرىَّيكامًنٍنليم م«مذىدىامًتأىٍكًنًؾمًنٍفمذىٍ ًدممحىٍفم ىٍذنيك يميى ىمينٍّ مأًليًر ىًؾمنى ًد ثي ,ملىذىاممى ,ميى ىرىالىًمقىًر ذنًمًنٍفمسىٍذ ىً محىٍذريعو

مىٍ لًم م َماجيمتى مصى ماتن ًذ ُّ ,مقىًؿى متىطىً و مٍذفي ًت دي مىٍ ًلماٍتكى متى ,مكىزىادى ٍذًدماًجمٍذًفمتيذىٍ دو نممتى م ـى سى متى ىًمذىًذىٍ ًفم»مكى تى ى ىٍمتي كى
ٍرًذ ًًّ,م ، َقاَلْت: ُقْمُت: اَل، َقاَل: « َوَىْل َتْدِريَن ِلَم َكاَن َقْوُمِك َرَفُعوا َباَبَيا؟نىٍك يكتىٍ ًفمًي ماأٍلىٍرًضمإىٍرًق ًًّمكىغى

زًا َأْن اَل َيْدُخَمَيا ِإالَّ َمْن َأرَاُدوا..."» مّ.َتَعزُّ

 يث:تخريج الحد

نفمطر ؽماذفمإ ًبمتفمسًتـمذفمتذدماجمتفمتذداجمذفمنمندمذفمحذ ممٓكنسمـ,مْحخر لماتذخًرم.م
مذَّرمتفمتذدماجمذفمتنرمتفمتًئإ مذنمك .

 دراسة رجال اإلسناد:

مٔذفمن نكفماتذادادمماتسن فمنًتمسن مخنسمحكمستمك ال  فمكنًئ: ف.ممحمد بن حاتم*م

                                           
 [.ِِٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 لكنمتذدماتنمؾمذفمتذدمات ز زمذفم ر ج.م-مِ
 [.ُّّّرقـممُٕٗ/مِ]صم حمنسمـمم-مّ
 [.ْْْٖرقـممَِ/مٔ[.]مّّٖٔرقـممُْٔ/مْ[.]مُّٖٓرقـممُْٔ/مِ]صم حماتذخًرممم-مْ
 [.ُّّّرقـممٗٔٗ/مِ]صم حمنسمـمم-مٓ
 [.ّٕٗٓرقـممِْٕ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٔ
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مّذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل.كممِكاتدارقطن ,مُك ألماذفمتدم,

مٔكقًؿماذفمم رنمصدكؽمرذنًمكلـ.مٓكقًؿماذفمقًنانمصدكؽ,مْكقًؿماتذلذ نمً أى م:َّمـمًي ًل,

.مٕكقًؿماذفمن  فنمت سمذإ  مَّذب, مٖكقًؿماتفالسنمت سمذإ  و

قًؿماتذًمثنملكمصدكؽ,مكقدمركلمتنلمنسمـمي مصم ملمكار: ً ,مكنأؿماذفمم رمتفمذ ضمحلؿم
لم م َمذفمس  دماتأطًفممٗركلمتنلمنسمـم ال نًئ ممد ث,ات مـمقكتلنم منمندمذفممً:ـمإ خى كقدمالـز

دُّك ىٍل,مكمتنمندمذفم َّ  رنا,مم:َمقًؿماإلنًـمحمندمرمنلماجنم  ؿم م َمذفمس  دماتأطًفمالذفمحذَمخى
,مكلذام دؿمتمَم:نٌَّفمنمندمذفممً:ـمي ممد ثمإ خلمات مَُأطًف.مً:ـماتس ًن فمَّؿم كـم ال  فممد  ًن

مُُكحنًم:َّذ بماذفمن  فمتلميف لم:إدد,متذتؾمقًؿماتخزر  نمكحيرطماذفمن  فميٌَّذذل.

,ميأدمرٌد ماتذلذ مذأكتلنملذام رحمنردكد. مُِكَّذتؾم: ر حماتفاٌلسمتلمذأكتلنمت سمذإ  و

مُْحذكمت نًفماتذصرممنًتمسن محرذامكنًئ: ف.مُّذفمت نًفماتذيٍرسًن ممحمد بن بكر*م

م

م

                                           
 [.ُِٔٓرقـممِِ/مِٓ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مُ
م[.ٖٓٔرقـممٗٔ/مّ]:ًر  مذادادمم-مِ
 [.ُِّٖٓرقـممٖٔ/مٗ]ات أًتمالذفممذًفمم-مّ
 [.ّٔٔٓرقـممّٔٓ/مِ]اتنان مي مات  فً مم-مْ
 [.ُِٔٓرقـممِِ/مِٓ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مٓ
 [.ّٕٗٓرقـممِْٕ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٔ
 [.ّٗ/مُركا  ماذفمنمرزمم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مٕ
 [.ٖٓٔرقـممٗٔ/مّ]:ًر  مذادادمم-مٖ
م[.ُّٓرقـممَُِ/مٗ]: ذ بمات: ذ بمم-مٗ
 [.ٖٓٔرقـممٗٔ/مّ]:ًر  مذادادمم-َُ
 [ُّّ]خالص م:ذل بم: ذ بماتَّنًؿمصنمم-ُُ
 [.ّْٔرقـممّّ/مِم]:ذَّرةماتمفًظمتمذلذ م-مُِ
اتذرسًن نمذ ـماتذً ماتنكمدةمكسَّكفماترا مكذ دلًماتسػ فماتن نمػ مكيػ مآخرلػًماتنػكف,ملػذ ماتنسػذ ماتػَمذنػَمذرسػًفمم-مُّ

 [.ْْٔرقـممُِٔ/مِكلكمذطفمنفماألزد.م]األنسًبمتمسن ًن م
م[.َٕٔٓرقـممَْٕ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُْ
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مٓكذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل.مْكات  م ,مّكحذكمداكد,مِاذفمن  ف,كممُك ألماذفمس د,

كذَّر ممٖكي ماتن زافنمصدكؽمتلمنًم نَّر,مٕكي ماتنان نمصدكؽ,مٔكقًؿماتذلذ م أ مصًمبممد ث,م
مٗكقًؿمحذكممً:ـنمإ  منمملماتصدؽ,

سمكقًؿماتنسًئ نمت مُُكقًؿماذفمم رنمصدكؽمقدم خطَ .مَُكقًؿمحمندمذفممنذؿنمصًتحماتمد ث.م
مُِذًتأكم,م

ماذفمتنًرنمتـم َّفمصًمبممد ث,م:رَّنً متـمنسنامننل. ممُّكقىًؿى

قًؿماتذًمثنمصدكؽممسفماتمد ث,مكلكمستَمات:ك  ؽمحقرب,ميمـم :َّمـمي لمسالماتنسًئ ,مكحنًمقكؿماذفم
تنًرميفسر ماتخط بمذأكتلنم  ن محنلمتـم َّفمَّا ر منفماتمفًظمي مكق:ل,مكلـم م َمذفمس  دماتأطًف,م

مُٓ كَّذتؾمقًؿمذإًرمن ركؼمكإ  ب.مُْاترمنفمذفمن دم,مكحإذًل نً.كتذدم

مُٔذفم ر جماألنكممنكاللـماتنَّ م أ ميأ لميً ؿمكًَّفم دتسمك رسؿمعبد الممك بن عبد العزيز*

م

                                           
م[.ّّّٖرقـممُِٔ/مٕ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مُ
م[.ُُٕٓرقـممُِِ/مٕ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مِ
م[.ّْٓرقـممّْْ/مِ]:ًر  مذادادمم-مّ
م[.ُٕٓٓرقـممِِّ/مِ]ات أًتمتم  م مم-مْ
م[.َُّّٖرقـممِْْ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٓ
م[.ْْٕٔرقـممَُٔ/مِ]اتًَّإؼمم-مٔ
م[.ّّْٓرقـممَٔٓ/مِ]اتنان مي مات  فً مم-مٕ
 [.ِٕٕٕرقـممِْٗ/مّ]ن زافماالت:داؿمم-مٖ
م[.ُُٕٓرقـممُِِ/مٕ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٗ
م[.ّْٓرقـممّْْ/مِ]:ًر  مذادادمم-مَُ
م[.َٕٔٓرقـممَْٕ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُُ
 [.ِٖٓٔرقـممِّٔ/مّ]اتسنفماتَّذرلمتمنسًئ مم-مُِ
م[.ّْٓرقـممّْْ/مِ]:ًر  مذادادمم-مُّ
 [.ّْٓرقـممّْْ/مِ]:ًر  مذادادمم-مُْ
م[َٕٔٓرقـممُِٕ/مّ رم:أر بمات: ذ بم]:مرمم مُٓ
 [.ُّْٗرقـممّّٔتذدماتنمؾمذفمتذدمات ز زمذفم ر جمنًتمسن مخنس فمكنًئ .]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُٔ
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مقًؿماتدارقطن مإرمات:دت سم:دت سماذفم ر جميشنلمقذ حمات:دت سمالم دتسماالمي نًمسن لمنفمن ركح.

ماذفمم رمي ماتنر:ُ مات ًت  .كذَّر  ماتذ فمام:نؿممِذ  مي مات ًن  مكلـ مذذتؾمات الئ ماتذممذَّر  نخًتفً
فمتـم صرمكامذًتسنًع. مّات منً م:دت س ـ,مكا 

قًؿماتذًمثنمكنام: ن ماذفم ر جمذًت:دت س,مسالمحن ًمنن:ف  مي ممد  نًميأدمصرحماذفم ر جمذًتسنًعم
منفمإ خل.

مٓم ًزم.مْذفمخذًب,مالوليد بن عطاء*م

ممٔمذًفمي م أً:لذَّر ماذفمم

ممٖمكقًؿمي ماتن زافنمالم ًَّدم  رؼ.منًممدثمتنلمسكلماذفم ر ج.مٕكقًؿماتذلذ نمك ؽ.

ممٗكقًؿماذفمم رنمنأذكؿ.

مكتـم ذَّرامي لم رمًنمكالم: د الن.مُُكاذفمحذ ممً:ـ,مَُكذَّر ماتذخًرم,

مدمكلكم أ .مقًؿماتذًمثنمنأذكؿمَّنًمقًؿماذفمم رمتَّفمقرنلمنسمـمي ممد  نًمذ ذدماجمذفمتذ 

مُِذفمحذ مرذ   مذفماتنا رةمنًتمقذ ؿماتسذ  ف.مالحارث بن عبد اهلل*م

مُْكقًؿماذفمم رنمصدكؽ,مُّذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل,

                                           
ملكنمتذ دماجمذفمتنرمذفممفصمذفمتًصـمذفمتنرمذفماتخطًب.مم-مُ
م[.ّٖرقـممُْ]طذأًتماتندتس فمصنمم-مِ
م[ُُّ] ًنامات:مص ؿمصنمم-مّ
 [.ُْْٕرقـممّٖٓ: ذ بمصنم]:أر بماتم-مْ
 [.ْٓرقـممَُ/مٗ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٓ
 [.ُُّْٓرقـممّٓٓ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-ٔ

 [.مَٕٗٔرقـممّّٓ/مِ]اتًَّإؼمم-ٕ 
 [.ّٖٖٗرقـممِّْ/مْ]ن زافماالت:داؿمم-ٖ 
 [.ُْْٕرقـممّٖٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٗ
 [.ُِٓٓـمرقمُْٖ/مٖ]ات:ًر  ماتَّذ رمتمذخًرممم-مَُ
 [.ْٓرقـممَُ/مٗ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُُ
 [.َُِٖرقـممُْٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُِ
م[.ُِِّرقـممُِٗ/مْ]ات أًتمالذفممذًفمم-مُّ
 [.َُِٖرقـممُْٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُْ



397 
 

مُكقًؿماذفمس دنمكًَّفمقم ؿماتمد ث.م

مقًؿماتذًمثنمصدكؽمَّنًمقًؿماذفمم ر.

م*ذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.م

م

ًي ممىم مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)لػ(مكى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم لمتى مصى ماتم ًلم»ًد ًثمنرًضماتن ًذ ٍّ مًذرىسيكًؿ يًٍس:يً ز 
م ـىم سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى مىَماٍتنىٍكًت.«مصى حىٍمماإ:ىٌدمًذًلماتنرىضمكحٍإرىؼمتى

مِ

 (ٖٕٗالحديث رقم )

.مممم متينىرى مٍذفي ن دي نىًمنيمى متىٍفمقًؿماإلنًـماذفمس دمرمنلماجنمحىٍخذىرى ٍذًدماتم ًلمتىًفماتزٍُّلًرمٍّ متى مٍذفي ن دي د  ىًن منيمى مى
محيسىًنى ىمكىحىنىرى يمحىفٍم مقىٍدمذى ىثى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿي نمَّىًفى ذىٍ ًرمقىًؿى متيٍركىةىمٍذًفماتزُّ منىٍمكى ٍ ؿى م يكًطئىماٍتخى

محىذيك يمكى ى ٍم مقيً:ؿى ٍ ثي ٍرًؼ.اٍتذىٍمأىًً ممى مًذًٍت ي قىٍدمتىٍسَّىرى مكى كفى ًذيليم ى:ى ى  زي محيسىًنى يمكىحىٍصمى .ميى ى ىؿى فىره
يىًٍإ:ىَّىَمرىسيكؿيممّ
متىًًصذنًمرىٍحسىليميىم رىجى مًنٍفمنىٍفًسًلمرىامى نميىخى دى مكى ى م يـ  مىَمذىًتؾى متى مكىليكى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى نماتم ًلمصى محى ُّ ىًماتن ًسي أىًؿى

مذلمي:كي محىم مميىًٍس:يً ز  م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى ممصى ماتن ًذ ُّ ؿى م يـ مدىخى منىر اتو محيسىًنى ى,م ىالثى مْرسكؿماج.ٍنًفذيكامذىٍ ثى

 تخريج الحديث: 

م:فردمذلماذفمس د.مم

 دراسة رجال اإلسناد:

مٓسذامكنًئ: ف.منًتمسن م,ذفمكاقدماألسمن ماتكاقدممن:ركؾمنامس  متمنلممحمد بن عمر*م

م,ذفمنسمـمذفمتذ دماجمذفمتذدماجمذفمإ ًبماتزلرمماتندن ماذفمحخ ماتزلرمممحمد بن عبد اهلل*م
مٔنًتمسن ما ن: فمكخنس فمكنًئ .

م
                                           

 [.ُّّٓرقـممُٕ/مٔ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مُ
 [.ِِٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مِ
نمذًت ـم ـماتسَّكف,منك امتمَم ال  محن ًؿمنفماتند ن منمكماتإًـ.م]ن  ـماتذمدافمم-مّ ٍرؼي م[.ُِٖ/مِات ي
م[.ُُٗ/مِ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مْ
م[.ُٕٓٔرقـممْٖٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٓ
 [.َْٗٔرقـممَْٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٔ
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.ً مُقًؿماذفمس دنمًَّفمنمندمَّ  رماتمد ثمصًتمن

قىًؿمح  ًننمصًتحماتمد ث.مِكقًؿمحمندمذفممنذؿنمالمذ سمذل. كى
مّ

قىًؿمحىذيكمتيذى  مسالمكى دماآل رمنمسئؿمحىذيكمداكدمتفماذفمحخ ماتزٍُّلًرٌم,ميأًؿنمتـمحسنامحمدام أكؿمي لمذإ  و
حفمحىٍمنىدمٍذفمصًتحممََّمتفماذفمحىذ محك سمقًؿمحىذيكمداكدنمطكذَمالذفمحىذ محك سمحفم أًرذل.

مْ

نم أ ,مسن تمحىٍمنىدم  ن متم ل,مكح ٍنليميىأىًؿى قىًؿمنرةمحخرلنمس تتمحىذىًمداكدمتى خذرن متذًسمتفم ىٍم ىَمكى
ممٓذًت نً متم ل.

ًد ً ًلمذىٍ سنم مًذمى محىرى ـٍ تى متىًن :ي ىًمنيٍس:ىًأ نى ه,مكى قىًؿماٍذفمتدمنمكىلىًذً منيٍسخى ه,متىفمتىنٍّلماتزٍُّلرٌممحىٍخذىًره كىلمكى ًمًسذىامرى
كىلمتىم منيٍنَّىرناميى ىٍذَّيري يمًسذىامرى ًد  ًن متىليممى ٍنليمً أى ه,مكالىمرىحىٍ تي مٍٔنليمً أى ه.تى

مٕكقًؿماتذلذ نمصدكؽ,مصًتحماتمد ث.

ممٖكقًؿماتسً  مصدكؽم:فردمتفمتنلمذ مًد ثمتـم :ًذامتم  ً.

كقًؿمح  ًننمحمبمست مي ماتزلرممنفممَُكقًؿمنرةمحخرلنمصًتح,مٗكقًؿماذفمن  فنمت سمذذاؾماتأكل,
مُِقًؿمح  ًننم   ؼ,مُُنمندمذفمسسمًؽ.

مُّ  ل.كقًؿمحذكممً:ـنمت سمذأكم,م َّ:بممد

م

                                           
م[.َُّٖرقـممّْٕ/مٓ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مُ
م[.ُّٓٔرقـممَّْ/مٕذفمحذ ممً:ـم]ات رحمكات: د ؿمالم-مِ
م[.ّٕٓٓرقـممٓٓٓ/مِٓ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مّ
م[.ّٕٓٓرقـممٓٓٓ/مِٓ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مْ
م[.ّٕٓٓرقـممٓٓٓ/مِٓ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مٓ
م[.ُِٓٔرقـممّٓٔ/مٕ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مٔ
 [.ّْٕٕرقـممِٗٓ/مّ]ن زافماالت:داؿمم-مٕ
 [.َْٔرقـممَِٖ/مٗ]: ذ بمات: ذ بمم-مٖ
م[.ُّٓٔرقـممَّْ/مٕ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٗ
م[.ُّٓٔرقـممَّْ/مٕ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مَُ
م[.ُّْٔرقـممٖٖ/مْ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-ُُ
م[.ُّْٔرقـممٖٖ/مْ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-ُِ
م[.ُّٓٔرقـممَّْ/مٕكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم]ات رحم-مُّ
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مُقًؿماذفمم رنمصدكؽمتلمحكلًـ.م

ًتؼمًي نىًم ركممتىفم كىا ىًتمكى يخى مرىًدم ماٍتًمٍفظمَّ  رماٍتكىلـم خطَ متىفمتىنلمًي ماترٍّ َّىًفى كقًؿماذفممذًفنمكى
سنًؾم منى مكى ن ًدمذفمسى تـم نصؼمنفم:رؾممى ًجمًذًلمًسذىاماٍنفىردمكى كزمااًلٍمً: ى م ى ي ٍربمااأٍلىٍ ذىًتميىالى دمذفممى دىاكي كى

ذفمحذ مًلٍندمكىاٍم:جمذًذفمحخ ماتزٍُّلًرٌم.
مِ

مّ قًؿماتذًمثنمصدكؽ,ممسفماتمد ث,مكَّذتؾمقًؿمذإًرمن ركؼمكإ  ب.

 الحكم عمى الحديث:

مسسنًد م   ؼم دانمأل ؿماتكاقدممي كمن:ركؾ,مَّنًمحنلمنرسؿمي ركةمذفماتزذ رمنفمات:ًذ  ف.

ممْ.تفمتركةممنرسالنمقًؿماذفمر بنمحخر لماذفمس دمذشسنًدمي لم  ؼم

 

م ًد ثي ًنٍنليماٍتمى مٍذًفماتً ٍدـم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمكى مىَمَّيٍم يـك ًد نى ىمنىزىؿمتى ,م يـ م«مُ»تن ًمقىدـماٍتنى مإًؾو كىليكى
ٍ  ىن  مذَّيٍم يكـ,ميًن:ىأؿمًستىَمسى دمذفمخى مٓ«.اس:يً ز 

م(ٖٕ٘الحديث رقم )

خٍمممم متىٍفمسىً  ًدمٍذًفمقًؿماإلنًـماذفمس دمرمنلماجنمى م ىٍ أيكبى نٍّايمٍذفي نىًمني ى نمحىٍخذىرى مقىًؿى متينىرى مٍذفي ن دي نىًمنيمى ذىرى
ًًر ى ىم نًٍّامٍذًفم ى ًًر ى ىمتىٍفمتىنًٍّلمني ى مٍذًفم ى ًفمٍذًفم ىًز دى ٍذًدماتر ٍمنى متىٍفمتى ًفمٍذًفمريقىٍ شو ٍذًدماتر ٍمنى تى

ن ديممٔ ًن منيمى كىحىٍخذىرى
مقىًؿىم متينىرى ٍفمحىمٍذفي ٍنزىةىمتى ٍكتىَمذىًن ممى منى بو مٍذًفمكى ً  ٍذًدماتم ًلمٍذًفمحىًذ مسىٍذرىةىمتىٍفمتيٍ نىًفى متى د  ىًن محىذيكمذىًٍَّرمٍذفي ًذ منممى

َّىًفىممٕغىطىفىًفىم مات دـمر المإىًر فنًمكى مٍذفي مَّيٍم يكـي مقىًالنمَّىًفى ًفماٍذًفمتىذ ًسو متى

                                           
 [.َْٗٔرقـممَْٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُ
 [.ِْٗرقـممِْٗ/مِ]اتن ركم فمالذفممذًفمم-مِ
م[.َْٗٔرقـممِّٕ/مّ]:مر رم:أر بمات: ذ بم- مّ
 [.َّٖ/مّ]ي:حماتذًرممالذفمر بمم-مْ
 [.ِِٖ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٓ
ات م ؿنمن ٌنامذفم ًر  مذفمتًنرمذفمن ٌنامذفمات ٌطًؼمذفم ذ   مذفمز دمذػفمنًتػؾمذػفمتػكؼمذػفمملكماتصمًذ م-مٔ

يٍّ مًيػ مخاليػ مني ىًًك ىػ مٍذػفمْٕٕٗرقـممٕٕٓ/مٓتنركمذفمتكؼماألنصًرمماألكس .م]اإلصًذ مي م:ن  زماتصمًذ م [.مك:يػكي
م[.ُِٔٗرقـممُُِ/مٔحذ مسيٍف ىًف.م]اتطذأًتماتَّذرلم

مفًفمذفمطر ؼ.لكنمحذكمغطم-مٕ
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منىمم مقىٍذؿى ـى ًمَّىًذ رنا.مكىحىٍسمى م َماتم ليمإىٍ خن ماتم ًلمصى مرىسيكؿي رى مرسكؿماجمصمَماجمتم لمكسمـماتند ن .ميىمىن ًملىً ى ٍأًدـً
.م مٍذًفماٍتً ٍدـً مىَمَّيٍم يكـً متى منىزىؿى مًي مذىًن متىٍنًركمٍذًفمتىٍكؼو نىزىؿى مكى م ـى سى مىٍ ًلمكى متى

ٍنزًم مًي منى د ثي م ـىمم ى:ىمى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى مصى َّىًفى ماٍت يز اًب.كى ٍنًزؿي م يسىن َمنى َّىًفى ٍ  ىنى ى.مكى ًؿمسىٍ ًدمٍذًفمخى
ممُ

 تخريج الحديث: 

م:فردمذلماذفمس د.ممم

 دراسة رجال اإلسناد:

ن:ركؾمنامس  متمنلمنفمم,نز ؿمذادادم,ذفمكاقدماألسمن ماتكاقدمماتندن ماتأً  ممحمد بن عمر*م
مِات:ًس  منًتمسن مسذامكنًئ: ف.

مّنًتمسن مس: فمكنًئ .م,فمن نامذفم ز دمذفم ًر  ماألنصًرمذممجمع بن يعقوب*م

قىًؿماٍذفمس دنمًَّفم أ مقم ؿماتمد ث مًمذ ًفم أً:ل.مْ,كى مٔكقًؿماتذلذ نمك ؽ.مٓكذَّر ماذفي

كقًؿماٍذفمنىً  ف,مٕكقًؿماذفمم رنمصدكؽ.
منمت سمذلمذ س.مٗكاتن سىًئ مٖ

ًً:ـنمالمذ سمًذًل. قىًؿمحىذيكممى كى
مَُ

مكؽمَّنًمقًؿماذفمم ر.قًؿماتذًمثنمصد

م

                                           
 [.ّّٖرقـممْٕٔ/مّ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مُ
م[.ُٕٓٔرقـممْٖٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مِ
 [.َْٗٔرقـممَِٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مّ
 [.ََُْرقـممْٕٗ/مٓ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مْ
 [.ُُُٔٓرقـممْٖٗ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٓ
 [.ِٖٗٓرقـممِّْ/مِ]اتًَّإؼمم-مٔ
 [.َْٗٔرقـممَِٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٕ
 [.َٖٔرقـممُِٓركا  ماتدارن مصنمم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مٖ
 [.ُٕٗٓرقـممِِٓ/مِٕ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مٗ
 [.ُُّٔرقـممِٔٗ/مٖ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مَُ
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م َماجيممعبد الرحمن بن يزيد*م ذفم ًر  ماألنصًرممحذكمنمندماتندن ,م أًؿنمكتدمي مم ًةماتنذ مصى
م ـىمنًتمسن م الثمك:س  ف. سى مىٍ ًلمكى تى

مُ

مننل, محي ؿ ماتصمًذ  مرح تمذ د منً ماترمنفماألترجن ماتمد ث,مِقًؿمتذد مقم ؿ م أ  ماذفمس دن مّكقًؿ
ممٔكاذفماتذرق ,مٓكات  م ,ممْ,كك ألماتدارقطن 

مٕ.كقًؿماذفمخمفكفنملكمح ؿمنفمحفم أًؿمي لم أ 

مٖكذَّر ماذفممذًفمي م أًتمات:ًذ  فمكقًؿنم أًؿمسنلمكتدمي مم ًةماتنذ مصمَماجمتم لمكسمـ.م

كقًؿماذفمم رنمقًؿمسذرال ـمذفماتننذر,مكات سَّرٌم,مكغ رمكامدنمكتدمي مت دماتنذ مصٌمَماتم لمتم لم
ملمكسٌمـ,مك ً متنلممد ثمي مقص مخنسً مذنتمخداـ.كآت

ممٗكاتٌصم حمحنلمركا متن ً,مكلكمي ماتصم ح.

مَُكقًؿماذفماتٌسَّفنمت ستمتلمصمذ ,مغ رمحنلمحدرؾمحذًمذَّر,مكتنر,مكت نًف,مكًَّفمسنًـمقكنل.

سىم مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى ماذفمتذدماتذرنمسننًم مفظمتلمركا  متفمتنل,متفماتنذ مصى م ـى.كقىًؿى
مُُ

مقًؿماتذًمثنمنفم أًتمات:ًذ  ف.

ذفمنمندمذفمحذ مسذرةماذفمحذ مرلـمذفمتذدمات زلماتأرإ مات ًنرمماتندن مكقدممأبو بكر بن عبد اهلل*م
مُِ نسبمستَم د مرنك مذًتك امنًتمسن ما ن: فمكس: فمكنًئ .

م
                                           

م[.َِْْرقـممّّٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُ
 [.ُُُٓرقـممّّٔ/مٓ]ات:ًر  ماتَّذ رمتمذخًرممذمكاإ ماتنطذكعمم-مِ
 [.ٖٔٔرقـممِٔ/مٓ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مّ
 [.ِٖٓرقـممِٗٗ/مٔ]: ذ بمات: ذ بمم-مْ
م[.ِٖٓرقـممِٗٗ/مٔ]: ذ بمات: ذ بمم-مٓ
 [.ِٖٓرقـممِٗٗ/مٔ]: ذ بمات: ذ بمم-مٔ
 [.ِٖٓرقـممِٗٗ/مٔ]: ذ بمات: ذ بمم-مٕ
 [.َُْٗرقـممَُُ/مٓ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٖ
م[.َِٓٔرقـممّٗ/مٓاتصمًذ م]اإلصًذ مي م:ن  زمم-مٗ
م[.َِٓٔرقـممّٗ/مٓ]اإلصًذ مي م:ن  زماتصمًذ مم-مَُ
م[.ُِْٔرقـممٖٓٓ/مِ]االس:  ًبمي من ري ماألصمًبمم-مُُ
م[.ّٕٕٗرقـممِّٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُِ
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ٍنزىةى. منىٍكتىَمذىًن ممى بو مٍذًفمكى ً  م*تيٍ نىًفى

ٍنليماٍذفمحىًذ مذئب,ممد  لمًي محلؿماتند ن .ركلممعثمان ْبن وثاب*م مُتىٍفمسىً  دمٍذفماتنس ب,مركلمتى
مكتـمح دمي لم رمًنمكالم: د الن.مِذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل,

ماتمَّـمتمَماتمد ثن

مسسنًد م   ؼم دانمأل ؿماتكاقدممي كمن:ركؾ,مكحذكمذَّرمذفمتذدماجمن: ـمذًتك ا.

م

ًي  ٍيًدملىٍندىافممقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمكى مًتكى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى ًذًلمصى متىزىازىلً»ًَّ:ًى مت ـٍ مىَمحف  ات ىزىازنم«متى
مًي محٍطرىاي ً. ن نىًم َّكفي ماأٍلىٍرًضمكاإ:د مكخىإيف,مكىاً  ميبمًنفى نىًمصى

مّ

 (ٖٕٙالحديث رقم )

ً  مي ماألنًت مرمنلماجنمحخذرنىًمحىذيكماٍتأىم مٍذًفمقًؿماإلنًـماتز    منيٍسًمـً ماتم ًلمٍذفي ٍذدي محنذ نىًمتى ًًئغمقىًؿى ًًسـماتص 
ميىمىأيك يمنيٍأًذالمًنٍفم:ىم م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى مصى يدملىندىافمقدنيكامتمَماتن ًذ   محىٍفمكى ًكمى نمري ,م...مكي لنمقي:ىٍ ذى ىمقىًؿى ذيكؾى

مىٍ لًم م َماتم ليمتى مصى مًستىٍ ًلماتن ًذ   مرىسيكًؿماجمتنخالؼمخًرؼمكىحىٍلًؿمً نىًًبمميىَّى:ىبى ن دو مًنٍفمنيمى به م ملىذىامًَّ:ًى م ـى سى كى
مكىًكلىًطىم مًيرىاتى ىً ـٍ متى ي مىَمحىف  متى مقىٍكًنًل مًنٍف ـى محىٍسمى نىٍف منىًتؾمذفمنن طمكى مكايدلً منىاى ماتر ٍنًؿ  ىًماٍت ىٍ ًبمكىًمأىًًؼ

ًمحىقىًنيكاماتص الةيمكىآ:ىم كياماتز َّىًةىم... كىتىزىازىلىًمنى
مْ

 تخريج الحديث:

م:فردمذلماتز ً  .ممم

 دراسة رجال اإلسناد:

ذفمح كبمذفمذإ رمحذكماتأًسـماتصًئغمكركلمتفماذفمق: ذ منصنفً:ل.منًتمي ممإبراىيم بن محمد*م
مٓ نًدلمنفمسن م الثمتإرةمك الثمنًئ .

م
                                           

م[.ّٖٗرقـممُُٕ/مٔ[.م]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمِِّٖرقـممِٓٓ/مٔ]ات:ًر  ماتَّذ رمتمذخًرممم-مُ
م[.ُْٔٗرقـممُُٗ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-مِ
 [.ِِٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مّ
م[.ُِٓ]حنًت ماتز ً  مصنمم-مْ
 [.ُّٓٓرقـممَٗ/مٕ]:ًر  مذادادمم-مٓ
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م أ م ذ:ًن.كقًؿماذفمات كممِكنأؿمذتؾمتنلماتذلذ ,مُ.قًؿماتخط بنمكًَّفم أ  َّىًفى زمنمكى
مّ

مقًؿماتذًمثنم أ .

ًزٌم.معبد المَّو بن مسمم*م ن دماتًَّ:بماتدٍّ نىكىرٌممكق ؿماٍتنىٍركى ذفمق: ذ محذكمنيمى
مْ

قًؿماذفمخمًَّفنمكًَّنتمكالد:لمسن م الثمتإرةمكنًئ: ف,مك:كي مي مذمماتأ دةمسن مسذ  ف,مكق ؿمسن مم
نن:صؼمر بمسن مستمكسذ  فمكنًئ: ف,مكاألخ رممسمدلمكسذ  ف,مكق ؿمحكؿمت م مي مر ب,مكق ؿ

مٓحصحماألقكاؿ,

ممٕكَّذتؾمقًؿماذفمات كزم.مٔ,قًؿماتخط بنمكًَّفم أ مد ننًميً النم

ممٗكَّذتؾمقًؿماذفمم ر.مٖقًؿماتذلذ نمصدكؽ,مقم ؿماتركا  ,

مَُنفمحلؿماتسن .مذًت:صن ؼمصدكقًنممَّ  رمات: ت ؼمتًتنًنممكقًؿمنسمن مذفمقًسـمًَّفمتاك ًنم

نمًَّفم أ مي مد نلمكتمنل,كقًؿم ممُِي نًم رك ل,مكقًؿماتند ـنمًَّفمصًدقًنممُُاذفممـز

منىًًي ى و, ن  و م ى ميكـو مىَمتي متى ماٍتنيٍم:ىًك ىً  ًف دىًة ماٍتني ماٍتذىًد  ىً  ن فىًًت ماٍتنيصى ًًمبي كقًؿمقًسـمذفمُّكقًؿماذفمَّ  رنمصى
مسٌمننًمنن ـ.ميأ دكا,م ـمقًتكانممٌد نًحصذغنمَّنًمتندماذفمق: ذ ,مي :ك مكذ  د  ـماتنمًذر,ميأًؿنماتم م- ـٌ

مقًؿنمت سمحنًمنٌنفم مٌدث,مسننًملذ ماألك ًع,مينفمحمٌب؟مقًتكامتلنم-رمنؾماج

                                           
ماتنر اماتسًذؽ.م-مُ
 [.ٖٗرقـممْْٗ/مِّ]:ًر  ماإلسالـمم-مِ
 [.َِِِرقـممِْٗ/مُّ]اتنن:ظـمي م:ًر  ماتنمكؾمكاألنـمم-مّ
 [.مِِٔٓرقـممُُْ/مُُ]:ًر  مذادادمم-مْ
 [.ِّٖرقـممّْ/مّ]كي ًتماألت ًفمم-مٓ
 [.مِِٔٓرقـممُُْ/مُُ]:ًر  مذادادمم-مٔ
 [.مُِْٖرقـممِٕٔ/مُِ]اتنن:ظـمي م:ًر  ماتنمكؾمكاألنـمم-مٕ
 [.َُْٔرقـممَّٓ/مِ]ن زافماالت:داؿمم-مٖ
 [.ُُْٗرقـممّٕٓ/مّ]تسًفماتن زافمم-مٗ
 [.ُُْٗرقـممّٕٓ/مّ]تسًفماتن زافمم-مَُ
 [.ُُْٗرقـممّٕٓ/مّ]تسًفماتن زافمم-ُُ
 [.ُُْٗرقـممّٖٓ/مّ]تسًفماتن زافمم-ُِ
م[.ْٖ/مُُ]اتذدا  مكاتن ً  مم-مُّ
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نًم مٌؿمتؾملذا,ميمٌد نًمذنًمتندؾمتفمسسمًؽمذفمرالك ل,ميشنلمالمن دمي لمسالمطذأ:ؾ,مكحنتمتندنًمم
محك ؽ.

ٌدثمكذذادادم نًفمنًئ منمٌدث,مَّم ـمن ؿمنإً خ !,مقًؿنمتستمحمٌدث.م ـمقًؿمت ـنم:س تكن محفمحم
مُتستمحي ؿ.ميمـم مٌد  ـمذإ  .

ًر ً منىٍإ يكرهم ًي مات:ً  ,مكى ؿٌّ ًد ًثمنىمى تىليمًي ماٍتمى مًذًتن ٍمًكمكىاتمُّاىً ,مكى ًًناه,منىٍإ يكره ًًتـه,م ى ,ممكقًؿماتخم م نمتى ًذذىًتؾى
نمرىحىٍ :يليم سىًفماٍتأىط ًفي محىذيكماٍتمى ممقىًؿى مًنفى ٍ تي محىٍَّ:يٍبمتىٍنلي,ميىمىن ًمرى ى ـٍ مُّليميىمى م ى:ىذى  ٍفمًت منىمى ـٍ تى ًؿمًرٍممىً: مًذذىٍادىادىمكى ًي محىك 

ٍنلي. ماٍتنيفىسًٍّرمتى ٍفمحىًذ مذىٍَّرو ميىَّى:ىٍذ:ي ىًمتى مىَمذىًتؾى متى مَّي:يذىليمنىًدٍنتي اٍت ىنىًفمكىرىحىٍ تي
مِ

مّتامطم.كقًؿمات راق نمًَّفماذفمق: ذ مَّ  رما

 دي لمتفماتصدؽمي نًم رك لمتفمحذ ممً:ـماتس س:ًن مكاتدذًس مكحذ ممكقًؿماألزلرمنمكنًمرح تمحمدانم
س  دمات ر رمكحنًمنًم س:ندمي نلمرذنًم:رؾمكلكمَّ  رماتمدسمكاتأكؿمذًتظفمي نًمالم مسنلمكالم  ريلم

مْ.كرح تمحذًمذَّرمذفماألنذًرمم نسذلمستَماتاذًكةمكقم ماتن ري مك زرممذل

مٓكقًؿماتمًَّـنمح ن تماألن متمَمحفماتأ: ذَمَّذاب,

ممٔك: أذلماتذلذ مذأكتلنملذ من ًزي مقذ م مكَّالـمنفمتـم خؼماج,

.ممٕكقًؿمي ماتنان نملىذىامذا مك:خرص, مقي:ىٍ ذى ىمًي منٍأؿو محمدناما:  ـماذفي مكقًؿمي مات:ًر  نمكنًمتمنتي

مس مَّىًذذل متمَ ما :ن تماألٌن  محمدنا ـي محتم منفمكنً ماتنأؿ مَّ  ر مقي:ىٍ ذى ى ماذفي محف مغ ر مكاتٌدٌ ًؿ. منيسىٍ من  اٌل
منًمركلمنفماتمد ث. قىؿ  مٖاتصُّميؼمَّىدىحبماإلخذًرٌ  ف.مكى

مٗكقًؿماتذ  أ نمًَّفم رلمرحلماتَّران  ,

                                           
 [.ِٔ/مُ]إذراتماتذلبمي محخذًرمنفمذلبمم-مُ
 [.ِٔٔ/مِ]اإلرإًدمي من ري متمنً ماتمد ثمتمخم م مم-مِ
 [.ُُْٗرقـممّٖٓ/مّ]تسًفماتن زافمم-مّ
 [.ُُْٗرقـممّٖٓ/مّتن زافم]تسًفمام-مْ
 [.َُْٔرقـممَّٓ/مِ]ن زافماالت:داؿمم-مٓ
 [.َُْٔرقـممَّٓ/مِ]ن زافماالت:داؿمم-مٔ
 [.ّّٔٔرقـممّٕٓ/مُ]اتنان مي مات  فً مم-مٕ
 [.ِّْرقـممّّٖ/مَِ]:ًر  ماإلسالـمم-مٖ
 [.َُْٔرقـممَّٓ/مِ]ن زافماالت:داؿمم-مٗ
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مُكقًؿماتدارقطن نمًَّفماذفمق: ذ م ن ؿمستَمات:إذ ل,مكَّالنلم دؿمتم ل,

مًي ماتدٍّ فمك: أذلماتذلذ مذأكتلنمكىات ًذممقى ًم ً محىٍكتىَمذل.ميىنى ميًتٌنًري فمصح  ٍنليمًي ماتٌ:إذ لمتـم صٌح,مكا  ؿمتى
نيمًذًة.

مِ

مّكقًؿمصالحماتد فمخم ؿمذفمح ذؾنمكىلىذىامًي ًلمذ دهمأًلىفمتىليمنصنفًنمًي ماتر دمتمَماتنإذ  مكىاجمحتمـ,

مىف ن ًدمٍذفملذ ماجماتمٌرانٌ نمسن تمحىذىًمطًلرماتسٍّ ممى ٌ م ذَّرمتمَماتمًَّـمًي مقكتلنمالم  كزماتركا  مكقىًؿى
د يمأل ؿماتنذلب. مقي:ىٍ ذى ىمنفمات ٍّأًتمكحلؿماتسن ,متٌَّفماتمًَّـمقىصى مقي:ىٍ ذى ى,مك أكؿنماذفي مْتفماذفي

مَّران ًنم مًَّف محنل ماتذ  أ  متف منأؿ منً مذًتنذلب محراد محنل ماتسمف  مَّالـ مات الئ  متفممكيسر منأؿ كنً
ات الئ نمكلذامالم صحمتنلمكت سمي مَّالنلمنًم دؿمتم لمكتَّنلم ًرمتمَمماتدارقطن مننًم:أدـ,مقًؿ

مٓطر أ محلؿماتمد ثمي متدـمات: ك ؿ.

تفمحلؿممكقًؿماذفمم رنمكاتذمم ظ رمت محفمنرادماتسمف مذًتنذلبماتنصبميشفمي ماذفمق: ذ مانمرايًنم
الميًت:أًدلنًمن ًنم مٔتمكامد.ي نًم : مؽمذًتصفًماتذ تمكاتمًَّـمتمَم دمنفمذتؾمكا 

مصدكؽمقم ؿماتركا  ممَّنًمقًؿماتذلذ ,مكاذفمم ر.قال الباحث: 

 الحكم عمى الحديث:

م   ؼ ًؽىمم,سسنًد  مسٍسمى محىًذ  مطر ؽ منف ملإًـ, ماذف محخر ل مإًلد مكتل مق: ذ  ماذف محرسمل منرسؿ ألنل
مٕاتٌسًذ ً ٌ مذسندمننأطا.

م

م

م

                                           
 [.َُْٔرقـممَّٓ/مِ]ن زافماالت:داؿمم-مُ
م[.ِّْرقـممّّٖ/مَِ]:ًر  ماإلسالـمم-مِ
م[.ّرقـممِّٔ/مُٕ]اتكاي مذًتكي ًتمم-مّ
 [.ِّْرقـممّّٖ/مَِ]:ًر  ماإلسالـمم-مْ
م[.ُُْٗرقـممّٖٓ/مّ]تسًفماتن زافمم-مٓ
م[.ُُْٗرقـممّٖٓ/مّ]تسًفماتن زافمم-مٔ
م[.ٕٗٓ/مِ]س رةماذفملإًـمم-مٕ
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م ًد ثي ًنٍنليماٍتمى ًفماتذىٍكًؿمًي مات ىزىازحىن ليمنىم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمكى مىٍ لًممُ َمتى متى م :ىرإ شى مِ«.ًتئىال 

 (ٖٕٚالحديث رقم )

  لم أعثر عمى تخريج لو.  

 

م ـي ةيمكىاتس الى مىٍ ً نىًماتص الى متى إي ىٍ بو ًد ًثمنيكسىَمكى ًي ممى م»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)لػ(مكى ً ىٍتمًذًلمقىًًتبى يى ى
مكىم كزه مًي  ىًمتىزي مت سى ميىإيكشهمتىٍكفو كزنماتإ ًةيماتذىًَّ ئى ماتأىًم م يماتم ذفمات   أى ماإلٍمم ؿ.«مالى مّات ىزي

م(ٖٕٛالحديث رقم )

متىً   ى ى,متىًفممممم ,منًماٍذفي منيٍسًمـو ًت ديمٍذفي ,منًماٍتكى متىن ًرو ـيمٍذفي د  ىنىًمًلإىً قًؿماإلنًـماذفمحذ متًصـمرمنلماجنممى
ًًرًثمٍذًفم ىًز دىماٍتمىم ماتم ليماٍتمى مرىً  ى ماتنُّد ًرماتسُّمىًن   متيٍ:ذى ىمٍذفى نمسىًنٍ تي مقىًؿى ماتم ٍخًن ٍّ ذىًحو مٍذًفمرى ًم ٍّ ,متىٍفمتى ٍ رىًن ٍّ

نم مقىًؿى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ماتن ًذ   ,محىف  م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مرىسيكًؿماتم ًلمصى ًًمبى ٍنليمصى منيكسىَمتىم»تى مىٍ ًلمًسف 
مذىٍطًنلًم طيٍ نىً  مكى ميىٍرً ًل منىٍفسىليمًذً ف ً  رى مآ ى ـي ي َ؟م«.ماتس الى مىٍ ًفمكى ماأٍلى ى محىم  ماتم ًل نم ىًمرىسيكؿى مًق ؿى ؿى ي َماأٍلى ى يىمىن ًمكى

نم ماٍنرىحى:ىم«م.محىذىر لينىًمكىحىٍكيىًلينىً»قىًؿى محىنىرى ـي مىٍ ًلماتس الى نىًنًلميىمىن ًميىًرىؽىمإي ىٍ ذنًمتى محىذىًلىًمحىٍفم يٍ ًط ى ىًمًنٍفمغى ليمحىٍفم:ىٍس ىؿى
مًمسىم مسيكدنا نىنيلي مغى َّىًنىٍت مكى , ماٍت ىًـً مذىًتؾى مًي  متىٍكفو مقىًًتًب مًنٍف نىنيلي مغى تىدىٍت مكى منىً ميى ىٍتطىًلىً مًذًل م ىً  إيكفى ً ًننً,منى

منًم ًلىً ً يميىسى   مًستىَمتىصى ـي ماتس الى مىٍ ًل منيكسىَمتى محىٍكرىدىلىًميىًٍنطىمىؽى م يـ  ٍكًض, ماٍتمى مًي مطىرىًؼ مكىكى ى ى ىً ًي ىً مطىرى ٍف
ٍنًذ ىًميى ىٍ: ىنىٍتمكىحىن  ىٍتمكىكى ىم مًذ ى رىبى م ى م يٍذًؽمًنٍن ىًمإىًةنمًسال  ـٍ ٍكًضميىمى مًذ ىٍدنىَماٍتمى قىؼى ميىسىأىًلىً,مكىكى  ىٍتمَّيمُّ ىًمقىًًتبى

م مإىًةنمحىٍكمإىً:ىٍ ًفمتىٍ سى مًسال  ميىإيكشهمتىٍكفو ـٍ ًي ً 
ممْ ماٍتَّىؼ  .مقىًؿى مَّىٍنإى هم:ىفيكتي مكىالى م ىايكؿه مكىالى كزه متىزي مكىالى ذيكبه مصى كىالى

نم م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مًذ ىً»اتن ًذ ُّمصى ماٍتاىنىـً مذىأىً ىًمً:ٍمؾى ٍد:يـٍ ـىمكى ى ماتإ ً مٓ«.ًسًفماٍي:ى:ىٍم:يـي

م

م

م
                                           

ماأٍلىٍرًضمكاإ:د مم-مُ ميبمًنفى إيف.م]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رممات ىزىازنمنىًمصى  [.ِِٗ/مّكخى
 [.ِِٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مِ
 [.ِِٗ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مّ
متسى ى ماإلٍمًم ؿ.م]اتن ً  مي م-مْ ذىًتؾى ٍمبنمحىٍمم ىٍ ًرم,مكى ٍ ًرممى مات ً: م ىٍنفىٌشمتذىني ًمًنٍفمغى ميىإيكشنمًل ى غر بماتمد ثمكاأل رممكىالى
 [.ْْٖ/مّ
 [.ُّٖٕرقـممّٔ/مّ]اآلمًدمكاتن ًن مالذفمحذ متًصـمم-مٓ
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 تخريج الحديث:

منفمطر ؽماذفمت    مذلمذنمك م.ممّكاتفسكم,مِكاتطذران ,مُ,حخر لماذفمحذ ممً:ـممم

 مدراسة رجال اإلسناد:

مكاتخالص نمصدكؽ,مكن ملمالم نزؿممد  لمتفمنر:ذ ماتمسف.مْنمسذأتم:ر ن:ل,*ِىَشاُم ْبُن َعمَّارٍ 

مٓاتأرإ م أ متَّنلمَّ  رمات:دت سمكات:سك  .مالوليد بن مسمم*م

مقًؿماتذًمثنمصرحمذًتسنًعمنفمإ خل.

كاتخالص محنلم   ؼمسالمنًمركا متنلماذفماتنذًرؾمكاذفمكلبممٔنمسذأتم:ر ن:ل,*عبداهلل بن لييعة
ميشن نًمًَّنًم ::ذ ًفمحصكتلمي َّ:ذًفمننل.

م*ذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

مسسنًد م   ؼمت  ؼماذفمت    .

مٕ,مكذأ  مر ًت نًمر ًؿماتصم ح.قًؿمات   ن نمي مسسنًدلنًماذفمت    مكي لم  ؼمكقدم مسفممد  ل

م

م

م

م

                                           
م[.ُٕٖٔٔرقـممَِٕٗ/مٗ]:فس رماذفمحذ ممً:ـ,مم-مُ
م[.مِّّرقـممُّْ/مُٕ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-مِ
م[.َْٗ/مِ]اتن ري مكات:ًر  مم-مّ
م.(ُِٓ)اتمد ثمرقـمم-مْ
 [.ْٕٔٓرقـممْٖٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٓ
 .ُِاتمد ثمرقـمم-مٔ
 [.ُُُِٓرقـممٕٖ/مٕ]ن ناماتزكائدمكننذاماتفكائدمم-مٕ
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م ًد ًثماٍذًفمتىذ ًسو ًي ممى فًمكىاتنىٍركىة»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمكى ماتص  مَّم لمذ فى ماتم ؿى م:ىٍ ًزؼي «مًَّنىتمات فُّ
محٍصكاً: ً. نم ىرسي مُتىًز ؼماٍتً فٍّ

م(ِّٗاتمد ثمرقـم)

نىًمحىذيكمحىمٍمممم ن ًدمٍذًفمقًؿماإلنًـماتمًَّـمرمنلماجنمحىٍخذىرى منيمى ,م نًمحىٍمنىديمٍذفي ماٍت ىٍدؿي ف ًري محىٍمنىدىماتص  ن ديمٍذفي نىدىمنيمى
, ًًتؾو ,متىٍفمحىًذ منى ًفماتسُّدٍّمٍّ ,متى منىٍصرو مطىٍممى ىماٍتأىن ًدي,م نًمحىٍسذىًطيمٍذفي كمٍذفي ,م نًمتىٍنري ممِنىٍصرو ًفماٍذًفمتىذ ًسو تى

مقىٍكًتلًم مًي  متىٍن ينىً, ماتم لي ممرىً  ى م]اتذأرةن ماتم ًل{ مإى ىًًئًر مًنٍف مكىاٍتنىٍركىةى فىً ماتص  م}ًسف  مَّىًنىًتمُٖٓ:ى ىًتىَن ن مقىًؿى ]
م ـٍ َّىًنىٍتمًي  ىًمآًت ى همتى ي فىًمكىاٍتنىٍركىًة,مكى ماتص  محىٍ نىاىمذىٍ فى ماتم ٍ ؿى ًًلًم  ً م:ىٍ ًزؼي مًي ماٍت ى ً ىماتإ  ىًًط في حىٍصنىًـه,ميىمىن ًم ى

ٍسالىم ميًماإٍلً منىٍصنى يلي مَّين ً مإىٍ  ه ميىًشن لي مكىاٍتنىٍركىًة فىً ماتص  مذىٍ فى منىطيكؼي مالى ماتم ًل, مرىسيكؿى م ىً ن ماٍتنيٍسًمنيكفى مقىًؿى  مـي
مًذً نىً{ محىٍفم ىط ك ؼى مىٍ ًل متى نىًحى م ي ميىالى ماٍت:ىنىرى محىًك ماٍتذىٍ تى ج  ماتم لينم}يىنىٍفممى ميى ىٍنزىؿى ًًلًم  ً .م  [م مُٖٓذأرةنم]اتماٍت ى

. تىًٍَّفمتىليمحىٍ ره مىٍ ًلمًسٍ ـهمكى متى نمتىٍ سى ممّ ىأيكؿي

 تخريج الحديث:

م:فردمذلماتمًَّـ.ممم

 دراسة رجال اإلسناد:

مٍذفمنصرماتمذًد,ماتفأ لمحذكمنصرماتن  سًذكرٌم,مإ  محلؿماتٌرحممذذمد مكرئ س ـ.م* َأْحَمد ْبن محمد

ًنًئى:ىٍ ًف. مكى يٌ مسن م ىنىًًن فى :يكي
مْ

مقًؿماتذًمثنمتـم ذَّرمي لم رمًنمكالم: د الن.

ذ ـماتن نم مك:إد دماتداؿمحذكمنمندماتَّكي منًتممٓذفمحذ مَّر ن ماتسدممإسماعيل بن عبد الرحمن*م
ممٔسن مسذامكتإر فمكنًئ .

م
                                           

 [.َِّ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 لكنمغزكافماتافًرم,محذكمنًتؾماتَّكي .م-مِ
 [.َّّٕرقـممِٖٗ/مِ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-مّ
م[.ِْْرقـممُِِ/مُرماتن   مي مطذأًتماتمنف  م[.م]ات كالِّْرقـممُٖٖ/مَِ]:ًر  ماإلسالـمم-مْ
قًؿماذفمحذ ممً:ـنمسن ماتسدممألنلمًَّفم  مسمذًتند ن مي منك ام أًؿمتلماتسد.م]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٓ
م[.ُٖٓ/مِ
م[.ّْٔرقـممَُٖ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٔ
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مّكذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل.مِكات  م ,مُك ألمحمند,

مْدممسالمذخ ر,مكنًم:رَّلمحمد,كقًؿم م َماتأطًفنمالمذ سمذل,منًمسن تمحمدنام ذَّرماتس

مصًتح, ماتنسًئ ن مذ س,مٓكقًؿ مت سمذل مآخرن منك ا مي  ماتمد ث,ممٔكقًؿ منس:أ ـ متدمن ماذف كقًؿ
مٗكقًؿماذفمم رنمصدكؽم  ـمكرن مذًت:إ ا,مٖكقًؿماتسً  نمصدكؽمي لمنظر,مٕصدكؽمالمذ سمذل,

من مذف ماترمنف متذد متند م كننً من  ف مت م م َمذف مقًؿ ممنذؿن مذف محمند ماتسدمم   ؼ,مكقًؿ  دمن
ممُُكسئؿمتنلمتذدماترمنفمذفمن دممنرةميأًؿنم   ؼ,مَُيا بمتذدماترمنف,مكَّر منًمقًؿ,

ممُّكقًؿمح  ًننمي ممد  لم  ؼ.مُِكقًؿماذفمن  فنماتسدممتندممالمذ سمذل,

مذل, م م:ج مكال ممد  ل, م َّ:ب ممً:ـن محذك مت ف,مُْكقًؿ ميأًؿن متنل مزرت  محذك مات أ م نممُٓكسئؿ كقًؿ
مكقًؿممس فمذفمكاقدنمسن تمنفماتسدم,مي قنتمم:َمسن :لمممُٔ :نًكؿماتإ خ ف,   ؼ,مكًَّفم

م

م

م
                                           

م[.ِٓٔرقـممُْٖ/مِ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُ
م[.ْٗرقـممٔٔتمتم  م مصنم]ات أًم-مِ
م[.ُٗٓٔرقـممَِ/مْ]ات أًتمالذفممذًفمم-مّ
م[.ِٓٔرقـممُْٖ/مِ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مْ
م[.ِْٔرقـممُّٕ/مّ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مٓ
م[.ِْٔرقـممُّٕ/مّ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-مٔ
م[.ُُٔرقـمْْٗ/مُ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مٕ
م[.ِٕٓرقـممُّْ/مُ]: ذ بمات: ذ بمم-مٖ
م[.ّْٔرقـممَُٖ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٗ
م[.ِٓٔرقـممُْٖ/مِ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مَُ
م[.ُُٔرقـممْْٕ/مُ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مُُ
م[.ُُٔرقـممْْٕ/مُ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مُِ
م[.َِْٕرقـممِْٓ/مّركا  ماتدكرممم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مُّ
م[.ِٓٔرقـممُْٖ/مِ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُْ
/مّحذػػكمزرتػػ ماتػػرازممك  ػػكد ميػػ ماتسػػن ماتنذك ػػ مم-]ات ػػ فً مألذػػ مزرتػػ ماتػػرازمميػػ مح كذ:ػػلمتمػػَمحسػػئم ماتذرذتػػ مم-مُٓ

م[.ِْرقـممٕٓٗ
م[.ِٕٓرقـممُّْ/مُ]: ذ بمات: ذ بمم-مُٔ
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ممّكقًؿمات كز ًن نمَّذابمإ:ًـ.مِكقًؿماتطذرمنمالم م:جمذمد  ل,مُ :نًكؿمحذًمذَّرمكتنرميمـمحتدمست ل,

مقًؿماتذًمثنمصدكؽ,مكنفم:َّمـمي لميم:إ  ل,مكذخًص مات كز ًن ,مي كمإد دمتمَماتإ   .

مْذسَّكفماتن ـمحذكم كسؼ,مك أًؿنمحذكمنصر.منصر اليمدانيأسباط بن *م

كقًؿمنكسَمذفملًركفنمتـم َّفممٕكقًؿماتذخًرمنمصدكؽ,مٔكذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل,مٓك ألماذفمن  ف,
كقًؿممٗكسيًئؿمحذكمزرت متنلميأًؿنمحنًممد  ل,مي  رؼمك نَّر,مكحنًمي منفسل,ميالمذ سمذل.مٖذلمذ س,

غ رمحنلمحىٍلكىجمحذكمن  ـنمتـم َّفمذلمذ س
م.ُِكقًؿماذفمم رنمصدكؽ,مَّ  رماتخط ,م يٍاًربمُُ,َُ

متًن   محمًد  ل مكقًؿن منصر, مذف م ي ى ٍّؼمحسذًط من  ـ محذً مسن ت ممً:ـن محذك منأمكذ مم(ُّ)كقًؿ سأط,
,مكقًؿممربمذفمسسنًت ؿمقمتمألمندمذفممنذؿنمحسذًطمذفمنصرماتَّكي ماتذمم ىرًكممتفم(ُْ)ماألسًن د

كقًؿمتذدماجمذفمحمندنمكسى ىت:لمتىفمحىٍسذىًطمذفم,(ُٓ)؟مقًؿنمنًمحدرم,مكَّ نلم  فلاتسٌُّدم,مَّ ؼممد  ل
ًَّ امكىحىذيكمن  ـم مد ًفمتىفمنىإىًً  م مكى مقىًؿى ـ  تـمحر متريلم  ًد  لمتىفمحمدمإىٍ ئًمكى نمنىًمَّ:ذتمنفممى نصرميىأىًؿى

تـمحرلنًم مد ًفمتىنلي. اٍتَّيكيى مكى
مُٔ

م

م
                                           

م[.َِرقـممْٖ]حمكاؿماتر ًؿمصنمم-مُ
م[.ِٕٓرقـممُّْ/مُذ بمات: ذ بم]: م-ِ
م[.َِرقـممْٖ]حمكاؿماتر ًؿمصنمم-ّ
 [.ُِّرقـممٖٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-ْ

 [.مُّْرقـممَٕصم-ركا  مت نًفماتدارن م-]:ًر  ماذفمن  فمم-ٓ 
 [.مّْٖٔرقـممٖٓ/ٔ]ات أًتمالذفممذًفممٔ -
 [.ُِّرقـممّٗٓ/ِ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿممٕ -
م[.ّٔٗرقـممُِِ/ُ ذ بم]: ذ بمات:مٖ -
م[.ْْٔ/مِ]ات  فً مألذ مزرت ماترازممي مح كذ:لمتمَمحسئم ماتذرذت ممٗ -

م[.ُْٕٕ/ٔاألىٍلكىًجنملكماألىمنؽم]تسًفمات ربممَُ -
 [.ُُِٔرقـممِّّ/مِ]ات رحمكات: د ؿمم-ُُ 
 [.ُِّرقـممٖٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُِ

 لمسأطم... مكلكماتننًسبمتمس ًؽمَّنًمقًؿمنمأأل.[محمًد  لمتًن:ُِّرقـممّٗٓ/ِي ]: ذ بماتَّنًؿممُّ -
 [.ُُِٔرقـممِّّ/مِ]ات رحمكات: د ؿممم-ُْ 

 [.ُُِٔرقـممِّّ/مِ]ات رحمكات: د ؿم]ممُٓ -
 [.ُٖٕٔرقـممٓٗ/مِ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماذنلمتذدماجممم-مُٔ
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ممُكقًؿماتنسًئ نمت سمذًتأكم,م
مصدكؽ,مَّ  رماتخط ,م يٍاًربمَّنًمقًؿماذفمم ر.مقال الباحث:

ذفمطمم ماتأنًدمحذكمنمندماتَّكي مكقدم نسبمستَم د ,منًتمسن ما ن: فمكتإر فممعمرو بن حماد*
مِكنًئ: ف.

ن دمٍذفمتىذدماتم ًلماتم رن م نيطى  ف ,مّك ألماذفمس د, كنيمى
ممٓكذَّر ماذفممذًفمي مات أًت,مْ

مصدكؽ.ممٖكاتذلذ نمٕكحذكممً:ـ,مٔ,كقًؿماذفمن  ف
م.ٗكقًؿماذفمم رنمصدكؽ,مرن مذًتريض

مُُ.كقًؿماتسً  نم ي:  ىـمي مت نًف,مكتند مننًَّ رمَُكقًؿمحذكمداكدنمًَّفمنفماتراي  ,
مصدكؽ,مرن مذًتريضمَّنًمقًؿماذفمم ر,مكاتمد ثم خًتؼمذدت:ل.مقال الباحث:

م*ذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

م.تـم ذَّرمي لم رمًنمكالم: د النممحىٍمنىدمٍذفمنمندمٍذفمنصرم,نًد م   ؼسس

م

م

م

م

                                           

 [.ُِّرقـممّٗٓ/ِ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿ]ممُ -
 [.َُْٓرقـممَِْت: ذ بمصنم]:أر بمام-مِ

 [.ُِٖٕرقـممَْٗ/ٔ]اتطذأًتماتَّذرلمم-ّ 
م[.َّْٓرقـممْٗٓ/مُِ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿممْ -
 [.ُْٗٓٓرقـممّْٖ/مٖ]ات أًتمالذفممذًفممٓ -
 [.ُِٖٔرقـممِِٖ/ٔ]ات رحمكات: د ؿممٔ -
 [.ُِٖٔرقـممِِٖ/ٔ]ات رحمكات: د ؿممٕ -

م[.ُْْٓرقـممٕٓ/مِ]اتًَّإؼمم-مٖ
 [.َُْٓرقـممَِْ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٗ

م[.َّْٓرقـممْٗٓ/مُِ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿممَُ -
 [.ّْرقـممِّ/ٖ]: ذ بمات: ذ بمم-ُُ 
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مم ًد ثي ماٍتمى ًنٍنلي مكى ًرم ىٍكـىم»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)س( م:ى ىًزىيتماألٍنصى م:ياىنٍّ ًفمًذنىً ًًر ى: فمًَّنى:ً م ى ًسف 
مذي ىًث ما« مًنفى مكىليكى مًي ًل, ماألرىا  ز مًنفى م:ىنىًإىدىت ً مًذنى محىٍممحىٍم مىً ن ماٍتنيٍ نى مًذًتر اً  كم مكري ماتص كت, ت ىًز ؼن

مُ«.:ىأىًذىيتمك:ىأىًرىيت»ك يركلمم:فًخىرت.

م(ٕٓٗالحديث رقم )

د  ىنىًمحىذيكمحيسىًنى ى,ممم نممى ,مقىًؿى مًسٍسنىًًت ؿى مٍذفي د  ىنىًمتيذىٍ دي قًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممى
,مِ تىٍفممّتىٍفمًلإىًـو

ًًرم:ياىنٍّ ىًًفمتىٍفممْحىًذ ًل, كىاًرمماألىٍنصى ًفمًنٍفم ى ًًر ى:ًى مكىًتٍنًدمم ى محىذيكمذىٍَّرو ؿى ٍن ىً,مقىًتىٍتنمدىخى ماتم ليمتى ًًئإى ىمرىً  ى تى
ماتإ م محىنىزىاًن ري ن مذىٍَّرو محىذيك ميىأىًؿى مًذنياىنٍّ ى:ىٍ ًف, تىٍ سى:ًى مكى مقىًتىٍتن , مذي ىًثى م ىٍكـى ًري ماألىٍنصى تىًت م:ىأىًكى ً مًي مذىٍ ًتمٍ طىًًذنى ًف
سىم مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿي ,ميىأىًؿى مًت دو مًي م ىٍكـً ذىًتؾى مكى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ,م»م ـىنمرىسيكًؿماتم ًلمصى  ىًمحىذىًمذىٍَّرو

مًت دنامكىلىذىامًت دينىً مقىٍكـو مًتَّيؿٍّ مٓ«.ًسف 

 تخريج الحديث:

 ٖكحذ ماألسكد.مٕكنمندمذفمتذدماترمنف,مٔذفمتركة,محخر لماتذخًرممنفمطر ؽملإًـ   

م ال : ـمتفمتركةمذلمذنمك .مَُكنمندمذفمتذدماترمنف,مٗكحخر لمنسمـمنفمطر ؽملإًـمذفمتركة,

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًتلمَّم ـم أًت.م

م

                                           
 [.َِّ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رممم-مُ
 لكنممنًدمذفمحسًن .م-مِ
ملكنملإًـمذفمتركة.م-مّ
ملكنمتركةمذفماتزذ رمذفمات كاـ.م-مْ
 [.ِٓٗرقـممُٕ/مِم حماتذخًرم,مَّ:ًبمات  د ف,مذًبمسن ممات  د فمأللؿماإلسالـ,مم]صم-مٓ
]صػػػم حماتذخػػػًرم,مَّ:ػػػًبمي ػػػًئؿمحصػػػمًبماتنذػػػ مصػػػمَماجمتم ػػػلمكسػػػمـ,مذػػػًبمنأػػػدـماتنذػػػ مصػػػمَماجمتم ػػػلمكسػػػمـمم-مٔ

 [.ُّّٗرقـممٕٔ/مٓكحصمًذلماتند ن ,م
ماتً  ًد,مم]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبمات  د ف,مذًبماتمرابمكىاتد مم-مٕ  [.ْٗٗرقـممُٔ/مِرىؽم ـك
 [.مَِٔٗرقـممّٗ/مْ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبمات  ًد,مذًبماتد رىؽمم-مٖ
 [.ِٖٗرقـممَٕٔ/مِ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبمات  د ف,مذًبماترخص مي ماتم بماتذممالمن ص  مي ل,مم-مٗ
 [.ِٖٗرقـممَٗٔ/مِ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبمات  د ف,مذًبماترخص مي ماتم بماتذممالمن ص  مي ل,ممم-مَُ
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ًبمي مات  د ف,مكذًبمسذاميً:لمات  دم صم مرَّ : ف,مكي ماألنذ ً ,مذًبمقص ماتمذش,مكي ماتنًَّح,مذ
ممسفماتن ًإرةمناماأللؿ,مكذًبمنظرماتنرحةمستَماتمذشمكنمكلـمنفمغ رمر ذ ,م

م

ًًر ى ىم ًد ًثممى ًي ممى ماتدٍُّن ً»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمكى يىٍتمنٍفًس متىًف ًيىٍ: ًمكَّرلىٍ: ً.مك يٍركىلم«متىزى حىٍممتى
منٍفًس متىًفماتدُّن ً» ً نمحىٍممنىنى : ًم«متىزىٍيتي مات:ً  ٍـّ ي: ً.ًذ ى رى كصى

مُ

م(ٕٔٗالحديث رقم )

منينىٍ رومممم د  ىنىًماٍذفي قًؿماإلنًـماذفمحذ مإ ذ مرمنلماجنممى
ذىٍ دوممِ م,متىٍفمزي ؿو مًنٍاكى مٍذفي ًًتؾي د  ىنىًمنى نممى قىًؿى

نممّ قىًؿى
؟ ًًتؾو منى مٍذفى ًًرثى م ىًممى محىٍصذىٍمتى نمَّىٍ ؼى م ـى سى مكى مىٍ ًل م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿي أًًّ,ممقىًؿى منيٍجًنننًممى نمحىٍصذىٍمتي قىًؿى

م ن ؟»قىًؿى مذىًتؾى ًأ أى ي ممى ميىنىً ًأ أى ن ممى مقىٍكؿو مًتَّيؿٍّ مًسف  متىٍ ًم م« مكىحىٍس ىٍرتي ماتدٍُّن ىً منىٍفًس متىًف يىٍت متىزى محىٍصذىٍمتي ن قىًؿى
مًتٍممًم ذٍّ مقىٍدمحيٍذًرزى مًستىَمتىٍرًشمرى َّى ىنٍّ محىٍنظيري منى ىًًرمم؛مكى مكىحىٍظنىٍ تي كفى ن ً م ى:ىزىاكىري مًستىَمحىٍلًؿماٍت ى َّى ىنٍّ محىٍنظيري سىًًبم,مكى

متىلينم ميىأىًؿى ن مقىًؿى م, ماتن ًًر محىٍلًؿ َّى ىنٍّ محىٍسنىايمتيكىا ى م,مكى ن ً  م»ًي ماٍت ى مًسٍفمتىرىٍيتى م, مًي مقىٍمًذًل ماإٍلً نىًًف منيكري ٍذده تى
ـٍم مْ«يىًٍتزى

 تخريج الحديث:

م ذ ماتطر ؽ.:فردماذفمحذ مإ ذلمذمممم

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًتلمَّم ـم أًت.م

 الحكم عمى الحديث:

نفمح:ذًعمات:ًذ  فميمـم سنامنفماتصمًذ مي النممذفماتمًرثمسسنًد م   ؼ,مر ًتلم أًتمسالمحفمزذ د
متفماتنذ مصمَماجمتم لمكسمـ.م

م

                                           
 [.َِّ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رممم-مُ
 لكنمتذدماجمذفمنن ر.م-مِ
ملكنمزذ دمذفماتمًرث.م-مّ
م[.َِّْٓرقـممَُٕ/مٔ]نصنؼماذفمحذ مإ ذ ممم-مْ
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م

م

ٍذفمتىًط   مكلكمن:ركؾمَّنًممنفمطر ؽم يكسيؼممّكاتذ  أ ,مِكاتنركزم,مُكتممد ثمإًلدمحخر لماتذزار,
مْقًؿماذفمم ر.

دًم ماٍتمى ,متىفمحىنىسمسال م يكسيؼمٍذفمتىًط   ,مكليكمتى ٍّفي كىالىً,متىٍفم ًذتو مرى منىٍ مىـي مالى ًًد ثي  ًثمقًؿماتذزارنمكىلىًذً ماألىمى
. ٍنليماتن ًسي كىلمتى قىٍدمرى كى

ممٓ

مٔذل.مكقًؿمات   ن نمركا ماتذزار,مكي لم كسؼمذفمتط  مالم م:ج

. ًد ًثمًسٍسنىًدهم ىٍ ذيتي مًت ىذىاماٍتمى مٕقًؿمات أ م نمتىٍ سى

م

م ًد ثي ًنٍنليماٍتمى م:ىٍ ًزقيكا»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمكى م:ىٍأطى يكا.«مالى مٖمحىٍممالى

 (ٕٕٗالحديث رقم )

  لم أعثر عمى تخريج لو.  

 

 

 

 

                                           
 [.ْٖٗٔرقـممّّّ/مُّ]نسندماتذزارم=ماتذمرماتزخًرمم-مُ
 [.ِّٔمرقـمّٗٓ/مُ]: ظ ـمقدرماتصالةمتنمندمذفمنصرماتنركزممم-مِ
 [.ََُُٔرقـممُٖٓ/مُّ]إ بماإل نًفمم-مّ
م[.ّٕٖٕرقـممُُٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مْ
 [.ّّّ/مُّ]نسندماتذزارم=ماتذمرماتزخًرمم-مٓ
 [.َُٗرقـممٕٓ/مُ]ن ناماتزكائدمكننذاماتفكائدمم-مٔ
 [.ْٓٓ/مْ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-مٕ
 [.َِّ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٖ
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) مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)تىًزؿى

ماألٍنصًًرمتىًفمات ىٍزؿسى ىتىليمرم»)لػ(مًي ًلم ٍنًؿ.م يأىًؿينمتىزىؿىم«م يؿمًنفى ماٍتمى ذىرى ًً متىًفماتنٍّسىًً ممى  ىٍ ًن متىٍزؿماٍتنى
ًد ًث. مًي ماٍتمى رى قىٍدم:ىَّىر  رىيل.مكى ً مكصى مًسذىامنىم  اتإ ٍ  ىم ىٍ ًزتيلمتىٍزالن

مُ

م(ٖٕٗالحديث رقم )

د  ىنىًمحىذيمممم كمات ىنىًًف,قًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممى
,مِ نىًمإي ىٍ به حىٍخذىرى

,مّ ًفماتزٍُّلًرمٍّ ممْتى ًن ماٍذفي نمحىٍخذىرى قىًؿى
, ٍ ًر زو نيمى

م َماجيممٓ مصى ماتن ًذ ٍّ مًتٍندى ًًتسه م ى ٍنلي,محىٍخذىرى ينمحىن ليمذىٍ نىنىًمليكى ماتم ليمتى مرىً  ى ٍدًرم  ماتخي محىذىًمسىً  دو مىٍ ًلمحىف  متى
م م ىً ن مقىًؿى , م ـى سى مكى ميىأىًؿى م:ىرىلمًي مات ىٍزًؿ؟ ميىَّىٍ ؼى , ماألىٍ نىًفى ميىنيًمبُّ مسىٍذ نً, منيًص بي مًسن ً ماتم ًل, م»رىسيكؿى ـٍ مًسن َّي حىكى

مسًم ماتم ليمحىٍفم:ىٍخريجى ,ميىًشن  ىًمتىٍ سىٍتمنىسىنى همَّى:ىبى ـٍ محىٍفمالىم:ىٍف ىميكامذىًتَّي ـٍ مىٍ َّي ؟مالىمتى مذىًتؾى ًرًم:ىٍف ىميكفى مخى مًل ى مٔ«. ى همال 

 تخريج الحديث:

.ٖكنسمـ,مٕحخر لماتذخًرم,ممم ٍ ًر زو منفمطر ؽمنمٌندمذفم م َمذفممذًفمتفماذفمنيمى

. ٍ ًر زو كحخر لماتذخًرممنفمطر ؽماذفمإ ًبمتفماذفمنيمى
مٗ

نفمطر ؽمتذدماترمنفمذفمذإر,مكن ذدمذفمس ر ف,مكقزت ,مكحذ ماتكداؾ,مخنس: ـممَُكحخر لمنسمـ,
,مكت ٍ ًر زو مذدماترمنف,مكن ذد,مكقزت ,مكحذ ماتكداؾ(تفمحذ مس  دماتخدرم.)اذفمنيمى

 

                                           
 [.َِّ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
ملكنماتمَّـمذفمنًياماتذ ران .م-مِ
ملكنمإ  بمذفمحذَممنزة.م-مّ
ملكنمنمندمذفمنسمـمذفمإ ًبماتزلرم.م-مْ
ملكنمتذدماجمذفمنم ر زمذفم نًدةمذفمكلبماتأرإ محذكمنم ر زماتنَّ م-مٓ
م[.ِِِٗرقـممّٖ/مّ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتذ كع,مذًبمذ اماترق ؽ,مم-مٔ
[.]َّ:ػًبماتناػًزم,مذػًبمغػزكةمِِْٓرقػـممُْٖ/مّ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبمات :ؽ,مذًبمنفمنمؾمنفمات ػربمرق أػًن,مم-مٕ

مُُِ/مٗ[.]َّ:ًبمات:كم د,مذًبمقكؿماجم: ًتَنم}لكماجماتخًتؽماتذًرئماتنصكر{,ممُّْٖرقـممُُٓ/مٓذن ماتنصطمؽم
 [.َْٕٗرقـم

 [.ُّْٖرقـممَُُٔ/مًِبممَّـمات زؿ,م]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتنًَّح,مذم-مٖ
[مك]َّ:ػػًبماتنَّػػًح,مذػػًبمَّٔٔرقػػـممُِّ/مٖ,م}كَّػػًفمحنػػرماجمقػػدرانمنأػػدكرا{]صػػم حماتذخػػًرم,مَّ:ػػًبماتأػػدر,مذػػًبمم-مٗ

م[.َُِٓرقـممّّ/مٕات زؿ,م
م[.ُّْٖرقـممَُّٔ/مِ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماتنًَّح,مذًبممَّـمات زؿ,مم-مَُ
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 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًتلمَّم ـم أًت.م

م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

م ًد ثي ًنٍنليماٍتمى مٍّلمحىٍكمتىٍفمنىممٍّل»كى مًتاى رمنىمى  ًً ماٍتنى م ىٍَّر متىٍإرمًخالؿ,مًنٍن ىًمتىٍزؿي محىٍمم ىٍ ًزتلمتىفٍم«محىن ليمَّىًفى
ًي مقىٍكًتًلم منممُّل.مكى مًذًشٍ: ىًًفماتدُّذر.«مًتاىٍ ًرمنممٍّل»سٍقرىاًر مًي ميىٍرجماتنرحًةمكىليكى مُ: ر ضه

م(ٕٗٗالحديث رقم )

,ممم د  ىنىًمقىٍ سه دىمرمنلماجنممى ماإلنًـمحذيكمدىاكي قىًؿى
,متىٍفمتىذٍممِ س ًفى مٍذًفممى ًذ ًا,متىًفماٍتأىًًسـً ًدمتىًفماترَُّّىٍ ًفمٍذًفماتر 

م م سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿي نم مَّىًفى ,مقىًؿى ٍذًدماتم ًلمٍذًفمنىٍس يكدو مى ى,متىٍفمتى ٍرنى ًفمٍذًفممى م ىٍَّرى يمتىإىرىةننماتر ٍمنى ـى
م ٍفرىةى مم-اتصُّ ميكؽى مكىتىزٍمم- ىٍ ًن ماٍتخى ذىاًت, مًذًٍتني ىكٍّ مكىاترُّقىَمًسال  مًذًتذ لىًب, :ُّـى مكىات: خى مكىات: ذىرُّجى ًممًٍّل, منى متىٍف  ًً ماٍتنى ؿى

:ىاٍم ًنًل,مكى رٍّ منيمى مغىٍ رى ًذ ٍّ ماتص  ٍيسىًدى زىاًر,مكىاً  ماإٍلً ر  ,مكى ى ًًئـً مات: نى ٍأدى ًممٍّ ىً,مكىتى مًذًتزٍّ نىً مًتاىٍ ًرمنى ٍربى ماتإ ٍ ًب,مكىات   ً  رى
مًّذًٍتًَّ ىًًب .

 تخريج الحديث: 

منفمطر ؽماتن :نرمذفمٖكاتمًَّـ,مٕكاذفممذًف,مٔكحذكم  مَ,مٓئ ,كاتنسًمْحخر لمحذكمداكد,ممم

ممٗسم نًف,مكحخر لماذفمحذ مإ ذ متفماتن :نرمك ر ر.

م

م
                                           

 [.َِّ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 لكنمق سمذفماترذ اماألسدم.م-مِ
م[.ّٔٗرقـممُِّ/مُ]نسندمحذ مداكدماتط ًتس مم-مّ
 [.مِِِْرقـممٖٗ/مْ]سنفمحذ مداكدمَّ:ًبماتخً:ـ,مذًبمنًم ً مي مخً:ـماتذلبمم-مْ
 [.َٖٖٓرقـممُُْ/مٖ]سنفماتنسًئ مَّ:ًبماتز ن ,مذًبماتخ ًبمذًتصفرة,ممم-مٓ
 [.َْٕٓرقـممٖم/ٗ]نسندمحذ م  مَماتنكصم مم-مٔ
 [.ِٖٔٓرقـممْٓٗ/مُِ]صم حماذفممذًفمم-مٕ
 [.ُْٖٕرقـممُِٔ/مْ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-مٖ
 [.ُٖٓرقـممُّٖ/مُ]نسندماذفمحذ مإ ذ مم-مٗ
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ممِكسف ًفمذفمت  ن ,مُكحخر لمحمندمنفمطر ؽم ر رمذفمتذدماتمن د,

منفمطر ؽم ر رمذفمتذدماتمن د,مْكاتذ  أ مي ماتَّذرل,مّكحخر لمحذكم  مَ,

مٔكإ ذ ,مٓ ؽماتن :نر,كحخر لماذفممذًفمنفمطرم

محرذ : ـم)اتن :نر,مك ر ر,مكإ ذ ,مكسف ًف(متفماترَُّّىٍ ًفمذفماترذ امذلمذنمك .

 دراسة رجال االسناد:

مٕاألسدممحذكمنمندماتَّكي منًتمسن مذ امكس: فمكنًئ .مقيس بن الربيع*م

م سًكلمإىٍ ئًن, مالى من  فن ماذف ميأًؿ مذ ضمات منً  ًد مٖ  فل ممى متىٍ سى منرةنن مًذإىٍ  ,كقًؿ ماذفممٗ ل كقًؿ
مًَّفمكَّ ام   ؼممد  ل, ًد  ل,مَُاتند ن ن م ربمتمَممى ماتر ٍمنىفمذفمنٍ دمم ـ  كمدثمتىنليمتذد

مُُ
محمند, مننَّرة,مُِكت نل محمًد ث مركل مقًؿ م  فل؟ مإ   محم ماترذ ا مذف مق س مألمندن كقًؿممُّكق ؿ

قىًؿماتن سىًئ نمت سمُٓكقًؿمحذكمزرت نمي لمت ف,مُْات كز ًن نمسًقط, مآخرنممُٔذ أ ,مكى كقًؿمي منك او
ًد ث, كؾماتمى ٍ:ري نى

,مُٕ كردماتذلذ مذأكتلنمكالىم ىٍنذىًا محىٍفم ي:رىؾى
مُٖ

                                           
 [.َّٓٔرقـممِٗ/مٔ]نسندمحمندمم-مُ
 [.ّْٕٕرقـممُّٓ/مٔ]نسندمحمندمم-مِ
 [.مُُٓٓرقـممٖٓ/مٗ]نسندمحذ م  مَماتنكصم مم-مّ
 [.َُْٔٗرقـممٖٖٓ/مٗ[.م]ُُّّْرقـممّٖٕ/مٕ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-ْ
 [.ِٖٔٓرقـممْٓٗ/مُِ]صم حماذفممذًفمم-ٓ
 [.ّٖٔٓرقـممْٔٗ/مُِ]صم حماذفممذًفمم-ٔ
م[.ّٕٓٓرقـممْٕٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-ٕ

 [.ُّٖٕرقـممَِٗ/مّركا  ماتدكرممم-]:ًر  ماذفمن  فمم-ٖ 
 [.َّٔرقـممُُِن  فمي ماتر ًؿمصنم]نفمَّالـمحذ مزَّر ًم م َمذفمم-ٗ 

 [.ُِٕٓرقـممَْٕ/مّ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مممَُ -
 [ٕٖٖرقـممُِٕ/مِ]اتن ركم فمالذفممذًفمممُُ -
 [.َُِرقـممَٗ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماتنركذممكغ ر مصنمم-ُِ 

 [.ّٓٓرقـممٖٗ/مٕ]ات رحمكات: د ؿمممُّ -
 [.ّٕرقـممٔٗ]حمكاؿماتر ًؿمصنمممُْ -
 [.ّٓٓرقـممٕٗ/مٕ]ات رحمكات: د ؿممم-ُٓ 

 [.َّْٗرقـممّٓ/مِْ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمممُٔ -
 [.ْٗٗرقـممٖٖ]ات  فً مكاتن:ركَّكفمتمنسًئ مصنمُٕ - 
 [.ُُٕٕرقـممُْٔ/مٕ]س رمحتالـماتنذال ممُٖ -
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متىفماتنيًا رةم محمًد ثمتذ د,مكحمًد ثى كرمذفماتن :نرمًل ى ذفماكقًؿمحذكمداكدنممدثمذ مًد ثمتىفمنىٍنصي
مات ندان . مًيرىاسو محمًد ثي اتمسفمًل ى

مُ

قىًؿم ىٍ أيكبمٍذفمإىٍ ذى  اتسدكس نملكمتندم ن امحصمًذنًمصدكؽ,مكَّ:ًذلمصًتح,مكلكمردم ماتمفظممكى
مّكقًؿمحذكمحمندماتمًَّـنمت سممد  لمذًتأًئـ,مِ دانمن طرب,مَّىً  رماتخط ,م   ؼمي مركا :ل,

مْكقًؿماتدارقطن نم   ؼ.م

مًتَّىٍ رىًةمسىنىً ك اؿي ماٍت ى مًتأىٍ سو م يأىًؿي ًتًلمكىًتٍمًنًل,كح نَمتم لمآخركفنميأًؿماذفمس دنمَّىًفى
كقًؿمإ ذ نمنًمح: نًممٓ
كقًؿمح  ًننمار:ممكاممٔإ خًنمذًتَّكي مسالمك دنًمق سمذفماترذ امقدمسذأنًمست ل,مكًَّفم سنَمق سمات كاؿ,

مٖكقًؿمسف ًفمذفمت  ن نمنًمرح تمر النمح كدممد  ًنمنفمق س.مٕستَمق سمقذؿمحفم نكت,
ماتن ًسم   فكن مات  م ن ميأًؿ مذ   ـن مي ل ًد ًثمك:كسط مًذًٍتمى كيًن منىٍ ري مكَّىًفى م ٍركلمتىنلي مإيٍ ذى  َّىًفى مكى ل

ًد  ل, مىٍ ًلمَّ:ذلمًذ خرىةميى:رؾماتن ًسممى ديكقنً,مكى يأىًؿنمًسفماٍذنلمحيسدمتى صى
منفممٗ كقًؿمحذكمداكدنمسننًمحيً: مق سه

كقًؿممَُؾ,قذؿماذنل,مًَّفماذنلم  خذمحمًد ثماتنًس,مي دخم ًمي ميرجمَّ:ًبمق س,مكالم  رؼماتإ  مذت
محممَ,مكنمملماتصدؽ,مكت سم ماآلفمي را  حذكممً:ـنمت دممذلمكالم نإطماتنًسمي ماتركا  متنل,مكحنً

ميىمىن ًمَّذرممُُذأكم,م َّ:بممد  ل,مكالم م:جمذل, مإىًذًًّ مَّىًفى ٍ ثي ٍ نيكنًن,ممى منى ديكقنً كقًؿماذفممذًفنمًَّفمصى
مىٍ ًلم م ٍدخؿمتى نىًًَّ رمسىً ىممفظلمكان:مفمًذًٍذفمسك ميىَّىًفى ًد ثمي   بمًي ًلمً أى مًنٍنليمًذًٍذًنًل,ميىمىن ًمغمبماٍتنى اتمى

ًج,ميىَّؿمنفمندملمنفمحىًئن :نىًم تـم :ىنى  زماٍس:مؽمن ًنذ:لمًتٍندمااًلٍمً: ى ًد  لمكى ًم حممى مىٍ ًلمتمَمصى كمثمتى
كامًستىَماأٍلىٍإ ىً ماتنس:أ ن مات ً: ممدثمذ ىً مذىًتؾمًنٍن يـمتنًمنظري متىفمَّىًفى

م

                                           
م[.ْٓـمرقمُُٖ]سجاالتمحذ متذ دماآل رممحذًمداكدماتس س:ًن مي مات رحمكات: د ؿمصنمم-مُ

 [.َّْٗرقـممّٓ/مِْ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-ِ 
 [.ٖٗٔرقـممّٓٗ/مٖ]: ذ بمات: ذ بممّ -
 [.ُِْٖرقـممَُِ/مِ]سنفماتدارقطن ممْ -
 [.ِّٓٔرقـمّٓٓ/مٔ]اتطذأًتماتَّذرلممٓ -
 [.ّٓٓرقـممٕٗ/مٕ]ات رحمكات: د ؿممٔ -

 [.ّٓٓرقـممٕٗ/مٕ]ات رحمكات: د ؿمم-مٕ
 [.ّٓٓرقـممٕٗ/مٕ د ؿم]ات رحمكات:م-ٖ 
 [.َُّٓرقـممَِِ/مِ]ات أًتمتم  م مم-ٗ 

 [.ّٓٓرقـممٖٗ/مٕ]ات رحمكات: د ؿمممَُ -
 [.ّٓٓرقـممٖٗ/مٕ]ات رحمكات: د ؿممُُ -
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ماٍذنلمم مىٍ ًل ًد  لمنفماٍتنىنىًًَّ رمات ً: محىدخؿمتى مًي ممى مًنن ً متمنيكا مذىًتؾمتنً مًنٍن يـميىَّىًفى سىنىًتلمكَّؿمنفمكلً 
ًد  لمُ,كىغى ر  مىٍ ًلمذ ضممى متى تىًَّفماٍ طربى ديكقنًمكى مصى متيٍ نىًفمذفمحذ مإ ذى مق سمذفماتٌرذ امَّىًفى قىًؿى كى

مِ
مّ:أ ن مكقدممدثمتنلمإيٍ ذى مكغ ر منفماتَّذًر,مكلكنمالمذ سمذل.كقًؿماذفمتدمنمركا ً:لمنس

مًيٍ ًلممْكقًؿمحذكماتكت دماتط ًتس نمًَّفم أ نممسفماتمد ث, مىَم ى ؼو متى ماتً ٍمـً محىٍكًت ىً  دي كقًؿماتذلذ نمحىمى
ديكؽمس  ممًٓنٍفمًقذىًؿمًمٍفًظل, َّذرممصدكؽم:ا رمتنًكقًؿماذفمم رنممٔ,اٍتًمٍفظكقًؿمي منك امآخرنمصى

مٕكحدخؿمتم لماذنلمنًمت سمنفممد  لميمدثمذل.

ًد ثم ق سمذفماتٌرذ اممسفماتمى قُّؼمًي ًلمكى ماذفمإًل فنمكىلىذىاماٍتخالؼمًي مق سمذفماتٌرذ ام يك بمات: كى قىًؿى
م َّكفمنف مح ؿمًنٍنليمكحنذؿمكىلىذىامالى قدممدثمتىنليمنفمليكى مًتٍنًدممًي متدادمات ٍّأىًتمكى ًم ملمكىليكى   فلممكىصى

م ىنىً محذ م ً مًس نى مغىً ى منفماتاً ًتمكىالى نليميى يكى ذى متى إٍ ذى مًي ماٍتًَّ:ًى ماٍ :نامتمَماتر ؿمات  ٍكرٌممكى أًلىن ليمًسذا
ًًئزمًسفمإىً ىماج. ًم حم ى ًد  لمًتٍنًدممصى مىٍ ًلمكىمى ٍ فمتى ممٖميصى

ن  زممد  لماتصم حمنفماتسأ ـ,ملكم   ؼم  :ذرمذلمي ماتن:ًذ ًتمكاتإكالد,متص كذ م:قال الباحث: 
يالم يجنىفمحفم َّكفملذاماتمد ثمننًمحدخملمتم لماذنل,مكسنًعمحذ ماتكت دماتط ًتس مننلمتـم :ن ز
ٗ. 

ممَُاتَّكي .معبد الرحمن بن حرممة*م

مُُقًؿماذفمم رنمنأذكؿ.

ممُِات ًنرمماتَّكي .مالقاسم بن حسان*م

م

م
                                           

 [.ٕٖٖرقـممُِٖ/مِ]اتن ركم فمالذفممذًفمم-ُ 
 [.ُُٔٓرقـممُُٗ]:ًر  محسنً مات أًتمصنمم-ِ

 [.ُٖٔٓرقـممُُٕ/مٕ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-ّ 
 [.ٖٗٔرقـممِّٗ/مٖ]: ذ بمات: ذ بمم-ْ 

 [.ُُٕٕرقـممُْٔ/مٕ]س رمحتالـماتنذال ممٓ -
 [.َِٔٓرقـممِٔٓ/مِ]اتنان مي مات  فً ]ممٔ -

م[.ّٕٓٓرقـممْٕٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٕ
 [.ّٕرقـممِٖ]ذَّرمنفماخ:مؼمات منً مكنأًدماتمد ثمي لمصنمم-مٖ

م[.ِْٗ]اتَّكاَّبماتن راتمصنمم-ٗ 
 [.ُّْٖرقـممّّٗ بمات: ذ بمصنم]:أرمم-مَُ
 [.ُّْٖرقـممّّٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُُ
 [.ْْٓٓرقـممْْٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-ُِ
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قىًمِكذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل,مُك ألمات  م , ممّؿماتذلذ نمك ؽ.كى

ممٓقًؿماتذخًرمنممد  لمننَّر,مكالم  رؼ.مْقًؿماذفماتأطًفنمالم  رؼممًتل.

مٔكقًؿمحذكممً:ـنمت سمذمد  لمذ س.

ممٖك: أذلمحذكممً:ـميأًؿنم مكؿمننل.مٕكذَّر ماتذخًرممي مَّ:ًذلمات  فً ,

ماتطر ؽ,مكالمقًؿمتم مذفماتند ن نمالمحتمـمركلمتفمتذدماترمنفمذفممرنم ملذامإ  مسالمنفملذ ا
ننًمركلممد  ًمكامدامنًم نَّفمحفم  :ذرمذل,مكتـمحسنامحمدام ن ريلمي محصمًبمتذدماجمذفمنس كد,مكا 

مٗ نَّر مك ط فمتم ل.

مُُكقًؿماتذخًرمنمتـم صحممد  ل.مَُكقًؿماذفمم رنمنأذكؿ,

ماتذيخًًرٌممنفمقكتلمتـم صحمحفمتىذدماترمنفمذفممرنم متـم ماتذممذَّر   سناماذفمقًؿماذفمتدمنمكلذا
مُِنس كدمكحإًرمستَممد ثمكامد.

مقًؿماتذًمثنمنأذكؿمَّنًمقًؿماذفمم ر.

م*ذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

م

                                           
 [.ُّٓٔرقـممّٖٔ]ات أًتمتم  م مصنمم-مُ
م[.َُّّْرقـممّّٓ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-مِ
م[.َْٔٓرقـممُِٕ/مِ]اتًَّإؼمم-مّ
م[.ْٔٓرقـممُُّ/مٖ]: ذ بمات: ذ بمم-مْ
م[.ٕٗٗٔرقـممّٗٔ/مّاالت:داؿمم]ن زافم-مٓ
م[.ِِّ/مٓ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٔ
 [.ُُِرقـممّٖ]ات  فً ماتصا رمتمذخًرممصنمم-مٕ
م[.ِِّ/مٓ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٖ
م[.ِِّ/مٓ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٗ
 [.ْْٓٓرقـممْْٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-َُ
 [.ْٕٖرقـممَِٕ/مٓتمذخًرمم]ات:ًر  ماتَّذ رمم-ُُ
 [.َُُْرقـممَْٓ/مٓ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-ُِ
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 الحكم عمى الحديث:

مسسنًد م   ؼ.مي لن

ماتأًسـمذفممسًفمنأذكؿ,مكتـم :ًذا.

مكتذدماترمنفمذفممرنم منأذكؿمكتـم سنامنفماذفمنس كدمَّنًمقًؿماذفمتدم.

مرمتنًمَّذر,مكحدخؿمتم لماذنلمنًمت سمنفممد  ل,ميمدثمذل.ق سمذفماترذ امصدكؽم:ا 

ميالم يجنىفمحفم َّكفملذاماتمد ثمننًمحدخملمتم لماذنل.

م  رؼمًي ملىذىاماتط ًر ؽ. ًي مذىٍ ًضمسسنًد منفمالى مكى مَّيكًي ٌّ ًد ثه متم مذفماتند ن نملىذىاممى قىًؿى
مُ

ماتر ٍمنىًفم ٍذًد كىلمتىٍفمتى دنامرى محىمى ـي محىٍتمى ًًبمكىالى منىٍ ًرييليمًي محىٍصمى ماتط ًر ًؽمكىالى مًنٍفملىذىا مى ىملىذىامإىٍ ئنًمًسال  ٍرنى ٍذًفممى
ٍذًدماتم ًل. مِتى

متىم ًي ًلمحىٍتفىًظهمتىٍ سى ٍسنىًًدمكى ًد ًثم:يٍركىلمًذاىٍ ًرملىذىاماإٍلً ماأٍلىٍتفىًًظمات ً: مًي ملىذىاماٍتمى .قًؿمات أ م نمذىٍ ضي  ىًمحىٍصؿه
مّ

ممٓ.كإ  بمْنماألتذًن ,ك  فلمح  ًنم

م

م

م

م

م

م

م
                                           

 [.ُٗٔرقـممٖٗ]ات مؿمالذفماتند ن مصنمم-مُ
 [.ُٗٔرقـممٖٗ]ات مؿمالذفماتند ن مصنمم-مِ
 [.ِّٗ/مِ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-مّ
م,مذ:خر جماألتذًن [.مّْٕٗرقـممُِٓٓ/مِ]نإًَّةماتنصًذ حمم-مْ
م[.َّٓٔرقـممِٗ/مٔنسندمحمندم]ممًإ  مم-مٓ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجن

من مم ًد ًثمسى ًي ممى دى ذً  متيزيالنم»]لػ[مكى مذًتمي م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى ماتم ًلمصى منىً  مًسالح,م«مرىآًن مرىسيكؿي حىٍممتىٍ سى
نمرى يؿمتيزيؿمكحىٍتزىؿ. نيبمكحٍ نًب.م يأىًؿي كات نايمحىٍتزىاؿ,مَّ ي

مُ

م(ٕ٘ٗيث رقم )الحد

د  ىنىًمًسسٍمممم ,محمكمى ماٍتأىًًسـً مٍذفي ـي د  ىنىًملىًًإ محىًذ مإىٍ ذى ى,ممى د  ىنىًمحىذيكمذىًٍَّرمٍذفي ًؽيمقًؿماإلنًـمنسمـمرمنلماجنممى مى
, ماٍت ىأىًدمُّ ًًنرو متى محىذيك نىً محىٍخذىرى , ـى مًسٍذرىاًل  ٍذفي

د ممِ محمكمى , متىن ًرو مٍذًف مًتًٍَّرنى ى متىٍف لينىً ٍذًدمًَّالى متى مٍذفي ماًج ٍذدي متى  ىنىً
ٍذًدماٍتنىً  ًد,ممىم متى ماًجمٍذفي متيذىٍ دي نىًف ُّ ماٍتمى ًم ٍّ نىًمحىذيكمتى ًد  يليمحىٍخذىرى ,مكىلىذىاممى ًفماتد اًرًن ُّ ماتر ٍمنى ماٍذفي د  ىنىًمًتًٍَّرنى يمكىليكى

د  ىًن محىًذ , مىنى ى,ممى مسى مٍذفي د  ىًن مًس ىًسي ,ممى م ـىمقىممّتىن ًرو سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ٍ ًذ ى ىمنىاىمرىسيكًؿماًجمصى دى نمقىًدٍننىًماٍتمي ًؿى
م َماجيمتىم ماًجمصى نميىأى ىدىمرىسيكؿي م:يٍرًك  ىً,مقىًؿى مإىًةنمالى ٍنسيكفى مىٍ  ىًمخى محىٍرذىاىمتىٍإرىةىمًنًئى ن,مكىتى نىٍمفي مىَمكى متى م ـى سى مىٍ ًلمكى

ًَّ  ً ,ميىًشن م ذىًماتر  م َماجيم ى ماًجمصى مرىسيكؿى مًسف  نم يـ  ًإىٍت,ميىسىأىٍ نىًمكىاٍس:ىأىٍ نىً,مقىًؿى نميى ى مًي  ىً,مقىًؿى ؽى ن ًمذىصى ًمدىتىً,مكىاً 
ذىً ىم مذىً ىاى,مكى ماتن ًًس,م يـ  ؿى نميىذىً ىٍ :يليمحىك  رىًة,مقىًؿى مدىتىًنىًمًتٍمذىٍ  ىً مًي محىٍصًؿماتإ  ى م ـى سى مىٍ ًلمكى مًي ماى,متى مًسذىامَّىًفى  َ: مى

م ن مقىًؿى ماتن ًًس, مًنفى سىطو مىنى يم»كى مسى م ىً مذىًً ٍا نم« مقىًؿى ماتن ًًس, ًؿ محىك  مًي  ماًج مرىسيكؿى م ىً مذىً ىٍ :يؾى مقىٍد ن مقيٍمتي ن قىًؿى
«ً نم«مكىحىٍ  ن منىمم-مَوَرآِني َرُسوُل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َعزاًِل ,مقىًؿى م ىٍ ًن متىٍ سى حه مْ,...م .- ىليمًسالى

 تخريج الحديث:

م:فردمذلمنسمـمدكفماتذخًرم.م

 دراسة رجال اإلسناد:

مٓنًتمسن م:سامكنًئ: ف.ماتمنف محذكمتم ماتذصرممعبيد اهلل بن عبد المجيد*م
ممٖكذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل,مٕكات  م ,مٔك ألماذفمس د,

م

                                           
 [.َِّ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 لكنمتذدماتنمؾمذفمتنركماتأ سَ.م-مِ
ملكماتصمًذ مات م ؿنمسمن مذفمتنركمذفماألَّكع.م-مّ
م[.َُٕٖرقـممُّّْ/مّ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبمات  ًد,مذًبمغزكةمذممقرد,مم-مْ
 [.ُّْٕرقـممّّٕ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٓ

م[.ّّّٓرقـممُِٗ/مٕ]اتطذأًتماتَّذرلمم-ٔ 
م[.َُِٔرقـممُّٖ]ات أًتمتم  م مصنممٕ -
م[.َُُْٗرقـممَْْ/مٖ]ات أًتمالذفممذًفممٖ -
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مِكاتذلذ ,مُكك ألماتدارقطن ,
ممّذلمذ س.كقًؿماذفمن  فنمت سمم

,مكذَّرمات أ م مي مات  فً م:   ؼمٓكقًؿماذفمم رنمصدكؽمْكقًؿمحذكممً:ـنمصًتحمت سمذلمذ س,
مٕذفمن  فم  فل.اكردماذفمم رمذأكتلنمتـم  ذتمحفممٔاذفمن  فمتلمذأكتلنمت سمذإ  ,

مقًؿماتذًمثنمم أ .
مات  م محذكمتنًرمات نًن .مم*عكرمة بن عمار

مٖ مسالمي م م َمذفمحذ مَّ  ر.سذأتم:ر ن:لمكاتخالص محنلم أ

ًد ثمح ًسمذفم كمد  نًملذامتفمس ًسمذفمسمن ,مكقدمنصماإلنًـمحمندمذصم مركا :لمتنلميأًؿنمح:أفممى
منى , سى

ماذفمم رمي ماتنر:ذ مات ًت  ,مٗ ميأدمذَّر  مسالمذًت:صر حممَُسالمحنلمندتس, ات: مالم يأذؿممد   ً
مذًتسنًع,مكقدمصٌرحمذًتسنًع,مي ينفم:دت سل.

مًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.*ذ

م

م

م

م

م

م
                                           

م[.ّٔرقـممّْ/مٕ]: ذ بمات: ذ بمم-ُ 
م[م.ّٗٔٓرقـممّٖٔ/مُ]اتًَّإؼمم-ِ 
م[.ُُْٓرقـممِّْ/مٓ]ات رحمكات: د ؿمم-ّ 
ماتنر اماتسًذؽمنفسل.مم-ْ 
 [.ُّْٕرقـممّّٕ ذ بمصنم]:أر بمات:م-مٓ

م[.َُُٓرقـممُِّ/مّ]ات  فً ماتَّذ رممم-ٔ 
 [.ُّْٕرقـممّّٕ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٕ
 (ْٕاتمد ثمرقـم)م-مٖ
م[.ِّٓٓرقـممْْٗ/مِ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماذنلمتذدماجمم-مٗ
م[.ٖٖرقـممِْ]طذأًتماتندتس فمصنمم-مَُ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

مم ًد ثي ًنٍنليماٍتمى ؿمحىٍتزىؿنمحىنىًمرح :يل»)لػ(مكى مر ي ٍنزىةى؟ميىأىًؿى ٍأ:ىؿممى مُ«.نىٍفمرىحىلمنى

م(ٕٙٗالحديث رقم )

د  ىنىًمتىمممم نممى م,مقىًؿى منىٍخمىدو ًًتديمٍذفي ٍذًدماٍت ىًز ًزمقًؿماإلنًـماذفمحذ مإ ذ مرمنلماجنمحخذرنًمخى متى ٍذديماتر ٍمنىًفمٍذفي
ماتم ًلمصىم مرىسيكؿى ٍفمحىًذ ًلم,محىف  م,متى ًفمٍذًفمَّىٍ ًبمٍذًفمنىًًتؾو ٍذًدماتر ٍمنى م,متىٍفمتى د  ىنىًماتزٍُّلًرمُّ نممى مىٍ ًلم,مقىًؿى م َماجيمتى

م ٍنزىةى؟ميىأىًؿى ممى ٍأ:ىؿى مرىحىلمنى منىٍف م  ن دو محيمي م ىٍكـى مقىًؿى م ـى سى ميى ىًرنىً ي,مكى ميىًٍنطىًمٍؽ ن مقىًؿى ٍأ:ىمىليم, منى مرىحىٍ تي محىنىً ن محىٍتزىؿي ؿه رى ي
ماتم ًلم,مني ٍّم نم ىًمرىسيكؿى مًذًلم,ميىأىًؿى قىٍدمني ٍّؿى مذىٍطنيليمكى ٍنزىةىميىرىآ يمقىٍدمذيًأرى مىَممى متى قىؼى مكى  َ: ممى رىجى مًذًلمكىاتم ًل,ميىَّىًر ىميىخى ؿى

م َماجيم ماتم ًلمصى ً مرىسيكؿي مىَملىجيالى نمحىنىًمإىً  دهمتى مظىٍ رىانىً ماٍتأىٍ:مىَميىأىًؿى مذىٍ فى قىؼى مًستىٍ ًلم,مكىكى محىٍفم ىٍنظيرى م ـى سى مىٍ ًلمكى متى
ً م ىٍدنىَم,متىٍكنيم ماٍتًأ ىًنى ليم ىٍكـى ٍرمي م ي مًسال  م يٍ رىحي ًر حه م ى ميىًشن ليمتىٍ سى ـٍ ًًئً  مًي مًدنى ـٍ م,متيفُّكلي ليمليمتىكٍماٍتأىٍكـً ًر مي م,مكى ماتد ـً في

مقيٍرآننًميىًٍ  ىميك يمًي ماتم ٍمًد . ماٍتأىٍكـً ماٍتًنٍسًؾم,مقىدٍّنيكامحىٍَّ ىرى ًر حي
مِ

 تخريج الحديث:

نفمطر ؽمخًتدمذفمنخمدمذلممٔكي ماتَّذ ر,مٓكاتطذران مي ماتدتً ,مْكاتذ  أ ,مّحخر لماتطمًكم,مممم
مذنمك .

 دراسة رجال اإلسناد:

مٗنكاللـماتَّكي ,منًتمسن م الثمتإرةمكنًئ: ف.مٖحذكمات   ـماتذ م مٕاتأطكان م* خالد بن مخمد

م

                                           
 [.َِّ/مّ رم]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاألمم-مُ
 [.ّٕٖٕٔرقـممِّٕ/مٕ]نصنؼماذفمحذ مإ ذ مم-مِ
 [.َُْٓرقـممِِٖ/مَُ]إرحمنإَّؿماآل ًرمم-مّ
 [.ٕٗٗٔرقـممُٕ/مْ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-مْ
 [.مُّٕٗرقـممْٗٓ]اتدتً متمطذران مصنمم-مٓ
 [.ُٕٔرقـممِٖ/مُٗ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-مٔ
ن نم مكاتكاكممكي مآخرلًماتنكف,ملذامنك امذًتَّكي ,مكت ملماسـمر ؿمحكمقذ م منزتتماتأطكان نمذف:حماتأًؼمكاتطً ماتم-مٕ

م[.ِّّٕرقـممْٗٓ/مَُلذاماتنك امينسبماتنك امست  ـ.م]األنسًبمتمسن ًن م
م نمذف:حماتذً ماتننأكط مذكامدةمكات  ـ,ملذ ماتنسذ ماتَمقذ مػ مذ  مػ مات:ػ منزتػتمذًتَّكي .]األنسػًبمتمسػن ًن مم-مٖ /مِاتذى ى

 [.ّّٖرقـممُٗ
م[.ُٕٕٔرقـممَُٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٗ
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ممِكات  م ,مكزادمي لمقم ؿم:إ ا,مُك ألمت نًفمذفمحذ مإ ذ مكزادنمصدكؽ,

مْكذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل,مّكقًؿمصًتحمذفمنمندم زرةنم أ مي ماتمد ثمسالمحنلمًَّفمن: نًمذًتامك.
مكتَّن مصدكؽ, مداكدن محذك م :إ ا.كقًؿ محيراد.مٓل مكتل م :إ ا مصدكؽ مم رن ماذف ماتذلذ نممٔكقًؿ قًؿ

ديكؽ. مٕصى

مَُكقًؿماذفمتدمنمالمذ سمذل.مٗكقًؿمحذكممً:ـنم َّ:بممد  ل.مٖكقًؿماذفمن  فنمت سمذلمذ س,

مُُكقًؿماألزدمنمي ممد  لمذ ضماتننًَّ ر,مكلكمتندنًمي متدادمحلؿماتصدؽ.

ممُِكقًؿماإلنًـمحمندنمتلمحمًد ثمننًَّ ر,

مًُّؿماذفمس دنمًَّفمن:إٌ  نًمننَّرماتمد ث,مي مات:إ امنفرطنً,مكَّ:ذكامتنلمتم ركرة.كق

مُٓكقًؿمات كز ًن نمًَّفمإ:ًنًمن منًمذسك منذلذل.مُْقًؿماتذخًرمنمسَّ:كامتىنلي.

قًؿماتذًمثنملكمصدكؽممسفماتمد ث,مسالمحنلمًَّفمي لمقم ؿم:إ امَّنًمقًؿمات  م ,مكتلمننًَّ رمَّنًم
مامتنلماذفمم رمي ملدمماتسًرمميأًؿنمحنًمات:إ اميأدمقدننًمحنلمسذامًَّفمقًؿمحمند,مكتأدمداي

م

                                           
م[.ُّٔرقـممٕٔ]:ًر  محسنً مات أًتمصنمم-مُ
م[.ّٗٔرقـممُُْ]ات أًتمتم  م مصنمم-مِ
م[.ُِِرقـممُُٕ/مّ]: ذ بمات: ذ بمم-مّ
 [.ُُّّّرقـممِِٓ/مٖ]ات أًتمالذفممذًفمم-مْ
م[.ُٗرقـممَُّات رحمكات: د ؿمصنم]سجاالتمحذ متذ دماآل رممحذًمداكدماتس س:ًن مي مم-مٓ
م[.ُٕٕٔرقـممَُٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٔ
م[.ُُٖٖرقـممَِٔ/مُ]اتنان مي مات  فً مم-مٕ
 [.َُّرقـممَُْركا  ماتدارن مصنمم-]:ًر  ماذفمن  فمم-مٖ
م[.ُٗٗٓرقـممّْٓ/مّ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٗ
 [.ٓٗٓرقـممِْٔ/مّ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مَُ
 [.ُِِرقـمُُٖ/مّ]: ذ بمات: ذ بمم-مُُ
م[.ِْْرقـممُٓ/مِ]ات  فً ماتَّذ رمتم أ م مم-مُِ
م[.ِٖٕٔرقـممِّٕ/مٔ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مُّ
 [.َِٕٗرقـممُّّ/مِ]ات:ًر  ماألكسطمم-مُْ
 [.َُٖرقـممُُّ]حمكاؿماتر ًؿمصنمم-مُٓ
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 ىٍذتماألخذمكاألدا مالم  ر ,مالمس نًمكتـم َّفمدات  مستَمرح ل,مكحنًماتننًَّ رميأدم::ذ  ًمحذكمحمندمذفم
مُتدممنفممد  لمكحكردلًمي مًَّنمل.

مقًؿماتذًمثنمت سمي  ًممد  نً.

فمتذدماجمذفمت نًفمذفممن ؼماألنصًرمماألكس محذكمنمندماتندن مذمعبد الرحمن بن عبد العزيز*م
مِاألنًن مذًت ـمنًتمسن ما ن: فمكس: فمكنًئ .

ممٓكقًؿمي ماتنإًل رنمنفم م محلؿماتند ن ,مْكذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل,مّقًؿم  أكبمٍذفمإىٍ ذى نم أ ,

ًمذًتس رةمكغ رلًمكًَّفمَّ  رماتمد ث. كقًؿماذفمس دنمكًَّفمتًتنن
ممٔ

قدمت ف. ديكؽمكى ممٖكقًؿماذفمم رنمصدكؽم خطَ .مٕكقًؿماتذلذ نمصى

مٗكقًؿمحذكممً:ـنمإ  مند ن من طربماتمد ث.

ممُُكقًؿماذفمتدمنمت سملكمذذتؾماتن ركؼ.مَُكقًؿماذفمن  فمإ  من  كؿ.

مقًؿماتذًمثنمصدكؽم خطَ مَّنًمقًؿماذفمم ر.

م*ذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

مسف.سسنًد مم

م
                                           

م[.ََْ/مُ]ي:حماتذًرممالذفمم رمم-مُ
 [.ّّّٗرقـممّْٓ]:أر بمات: ذ بمصنم-مِ
 [.ّٖٖٔرقـممِْٓ/مُٕ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿم-مّ
 [.َِٕٗرقـممٕٓ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفم-مْ
 [.َُُُرقـممَِٖ]نإًل رمتمنً ماألنصًرمصنم-مٓ
 [.ُّٖٗرقـممْٕٗ/مٓ]اتطذأًتماتَّذرلم-مٔ
 [.ّٓٗٓرقـممّّٖ/مِ]اتنان مي مات  فً م-مٕ
 [.ّّّٗرقـممّْٓ]:أر بمات: ذ بمصنم-مٖ
 [.ُُِّرقـممَِٔ/مٓ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٗ
 [.ُُُّرقـممْٗٔ/مٓ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مَُ
 [.ُُُّرقـممْٗٔ/مٓ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مُُ
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.مُكقًؿمات   ن نمر ًتلمر ًؿماتصم ح, كىا:يليمً أىًته كقًؿماتذكص رمنملىذىامًسٍسنىًدهمري
مِ

 

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

م ٍ نىبى مزى ًد ثي مًستىٍ ًلمتيٍزالنم»كىمى ماتنًسي رىجى ًرىتمحىذىًمات ًىًصمخى مّ«.تن ًمح ى

م(ٕٚٗالحديث رقم )

,قًؿماإلنًـمتذدماترزاؽماتصن ًن مرمنلمممم منىٍ نىرو اجنمتىٍف
,منىٍكتىَممْ مًنٍأسىـو ,متىٍف ًرمٍّ زى ماٍت ى متيٍ نىًفى تىٍف

ماتر م ٍك ى ىًمحىذىًماٍت ىًًصمٍذفى ًرىٍتمزى محى ى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ماتن ًذ ٍّ مًذٍنتى ٍ نىبى مزى ,محىف  يى ىٍن ىَم»ًذ ًاماٍذًفمتىذ ًسو
م م سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى كىارىلىًاتن ًذ ُّمصى مٓ«.ـىم ى

 تخريج الحديث:

م:فردمذلمتذدماترزاؽمنفملذ ماتطر ؽ.م

 دراسة رجال اإلسناد:

حذكماتأًسـمنكتَمتذدماجمذفماتمًرثمك أًؿمتلمنكتَماذفمتذًسمتمزكنلمتلمنًتمسن مم* ِمْقَسُم ْبُن ُبْجَرةَ 
مٔسمدلمكنًئ .

ممَُكاتدارمقطن .مٗسف ًف,مك  أكبمذفمٖكقًؿمح  ًننم أ م ذتمالمإؾمي ل,مٕك ألمات  م ,

م

                                           
 [.ََُُّرقـممُُٗ/مٔ]ن ناماتزكائدمكننذاماتفكائدمم-مُ
 .[ْٕٔٓرقـممِِٕ/مٓ]س:مًؼماتخ رةماتن رةمذزكائدماتنسًن دمات إرةمم-مِ
 [.ُِّ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مّ
 لكنمن نرمذفمراإد.م-مْ
 [.ِْْٗرقـممِِٓ/مٓ]نصنؼمتذدماترزاؽماتصن ًن مم-مٓ
 [.ّٕٖٔرقـممْٓٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٔ
م[.ُّٖٕرقـممِٓٗ/مِ]ات أًتمتم  م مم-مٕ
م[.ُُْٖرقـممِِّ]:ًر  محسنً مات أًتمصنمم-مٖ
م[.َٕٓرقـممِٖٗ/مَُ]: ذ بمات: ذ بمم-مٗ
م[.َٕٓرقـممِٖٗ/مَُ]: ذ بمات: ذ بمم-مَُ
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مُمكقًؿمحذكممً:ـنمصًتحماتمد ثمالمذ سمذل.

قىًؿماتذلذ نمصدكؽمنإ كر.م كى
مِ

نمت سمذًتأكم,مّكقًؿماذفمم رنمصدكؽمكًَّفم رسؿ, كقًؿماتسً  نم:َّمـماتنًسمي ممْكقًؿماذفممـز
ممٔقًؿماذفمس دنمًَّفمَّ  رماتمد ثم   فًن,مٓذ ضمركا :ل,

مٕ د ث,مكَّذتؾمقًؿمذإًرمن ركؼمكإ  ب.قًؿماتذًمثنمصدكؽ,ممسفماتم

مكمد  نًمتفماذفمتذًس.مٖحنًمذًتنسذ مإلرسًتلميأدمقًؿماتذخًرمنمسنامنفماذفمات ذًس,

مٗ,مك يأًؿمتلنمت نًفماتنإًلد.ُعْثَماُن الَجَزِريّ *

كىلمحمًد ثمننًَّ ر,مزتنكامحنلمذلبمَّ:ًذل. قًؿمحمندمذفممنذؿنمرى
مَُ

مُُرمن نرمكاتن نًف.قًؿمحذكممً:ـنمالمحتمـمركلمتنلمغ 

م يأىًؿمتىليمتيٍ نىًفماٍتنإىًلدمَّ:ذتمتىنليمصم ف: فمًي ماٍتنىاىًًزمميًس: ًرلنًمنن مر ؿميىذلبم من نرنمَّىًفى قىًؿى
تـمحترمقذم نىًمَّ:ًذً. ذ نًمكى

مُِ

مقًؿماتذًمثنم   ؼ.

م*ذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

                                           
م[.ُٖٖٗرقـممُْْ/مٖ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُ
م[.َْْٔرقـممٕٓٔ/مِ]اتنان مي مات  فً مم-مِ
 [.ّٕٖٔرقـممْٓٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مّ
م[.َٕٓرقـممِٖٗ/مَُ]: ذ بمات: ذ بمم-مْ
م[.َٕٓرقـممِٖٗ/مَُ]: ذ بمات: ذ بمم-مٓ
م[.ُْْٓرقـممِّ/مٔ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مٔ
م[.ّٕٖٔرقـممُْٓ/مّ]:مر رم:أر بمات: ذ بمم مٕ
م[.َِٕٓرقـممّّ/مٖ]ات:ًر  ماتَّذ رمتمذخًرممم-مٖ
 [.ِٓٗرقـممُْٕ/مٔ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٗ
 [.ِٓٗرقـممُْٕ/مٔ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مَُ
م[.ِٓٗرقـممُْٕ/مٔ:ـم]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممًم-مُُ
م[.ََّٖرقـممَٗٓ/مِ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماذنلمتذدماجمم-مُِ



109 
 

 الحكم عمى الحديث:

م ثمإًلدمنفمطر ؽمحنسمذفمنًتؾمكسند م   ؼم دان.سسنًد م   ؼمت  ؼمت نًفماتنإًلد,مكتممد

مُقًؿمات   ن نمركا ماتطذران مي ماتَّذ رمكاألكسط,مكي لمتذًدمذفمَّ  رمات أف مكلكمن:ركؾ.

م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمم

ًد ًثمااًلٍسً:ٍسأىًً نم ًي ممى م]لػ[مكى

مات ىزىاًئؿمحصميلنمات ىزىاتًم ماتذي ىًؽي ُـّ مات ىزىاًئؿم ى ـيمدييىًؽي مي نماتإ ًًئؾمكاتإ ًَّ .مكات ىزىاًت نم نايمات ىٍزالى ,مكىليكى  مًنٍ ؿي
ماتنىزادة.م. اٍتنىزىادىًةماألٍسفىؿ,ميإذ لماٌ:سًعىماتنطىًرمكانًديىًقىلمًذًت ًذمم ىٍخريجمًنٍفميىـً

مِ

 الحديث رقم )*(

     ٖسبق تخريجو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
م[.ٖٖٔٗرقـممِّٗ/مٓ]ن ناماتزكائدمكننذاماتفكائدمم-مُ
 [.ُِّ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رممم-مِ
 [ٖٔ]اتمد ثمرقـمم-مّ
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ًد ثيم ًنٍنليماٍتمى مًتماتس نً يمتىزىاًت ى ً»مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمكى مُ«.ي رسى

م(ٕٛٗالحديث رقم )

منيسىد ده,ممم د  ىنىً ممى ماجن ماتذخًرممرمنل ماإلنًـ قًؿ
ن ًده,مِ ممى د  ىنىً مات ىًز ًز,ّمى ٍذًد متى ,مْتىٍف محىنىسو كىتىٍفممٓتىٍف

, ,مٔ يكنيسى ًذتو ٍفم ًى محىٍلؿىممٕتى ًبى نمحىصى ٍنلي,مقىًؿى ماتم ليمتى مرىً  ى ٍفمحىنىسو ٍ ًدمرىسيكًؿماتم ًلممتى مىَمتى ًد نىً مقىٍمطهمتى اتنى
ملىمىم ماتم ًل مرىسيكؿى م ىً ن ميىأىًؿى ؿه مرى ي ـى مقىً مًسٍذ ني ى و, م ي م ىٍكـى م ىٍخطيبي مليكى ميىذىٍ نىً , م ـى سى مكى مىٍ ًل متى م َماجي ماتَّيرىاعي,مصى َّىًت

دىتىًيىنىد م ىدىٍ ًلم»لىمىَّىًتماتإ ً ي,ميىًٍدعيماتم لىم ىٍسًأ نىً,م ٍتمًر حهم«مكى ً ,ميى ىً ى ً ى ماتزُّ ى ماتس نىً ىمتىًنٍ ؿي ف  نمكىاً  محىنىسه ,مقىًؿى
ماٍ :ىنىاىم ًذنً,م يـ  منىزىٍؿممثُمَّ َأْرَسَمِت السََّماُء َعزَاِلَيَيا،حىٍنإى ىٍتمسىمى ـٍ محى:ىٍ نىًمنىنىًًزتىنىً,ميىمى  َ: ماتنىً ىممى رىٍ نىًمنىخيكضي يىخى

نيم مًستىَمات ي ميىًٍدعيمانيٍنطىري ماتم ًلنم:ى ىد نىًتماتذي يكتي م ىًمرىسيكؿى ٍ ري ي,ميىأىًؿى محىٍكمغى ؿي ماتر  ي مًستىٍ ًلمذىًتؾى ـى تم لىم ىً ماأليٍخرىل,ميىأىً
نم ,م يـ مقىًؿى ـى مىٍ نىً» ىٍمًذٍسلي,ميى:ىذىس  كىاتىٍ نىًمكىالىمتى ًد نى ًم«ممى ماتنى ٍكؿى د عىممى ًًبم:ىصى مًستىَماتس مى .ميىنىظىٍرتي مَّٖى ىن ليمًسًٍَّم ؿه

 تخريج الحديث:

ماج.م متذد ماتذخًرممنفمطر ؽمسسمًؽمذف م,مٗحخر ل محىذ مننر ماجمذف متذد مُُك ًذت,مَُكإر ؾمذف
محرذ : ـمتفمحنسمذنمك .مُّكحخر لمنسمـمنفمطر ؽمإر ؾمذفمحىذ مننر,مُِكق:ًدة,

م

م
                                           

 [.ُِّ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رممم-مُ
 نسددمذفمنسرلدمذفمنسرذؿ.ملكنم-مِ
 لكنممنًدمذفمز د.م-مّ
ملكنمتذدمات ز زمذفمص  بماتذنًن .م-مْ
 لكنماتصمًذ مات م ؿنمحنسمذفمنًتؾ.م-مٓ
 لكنم كنسمذفمتذ دمذفمد نًرمات ذدلمم-مٔ
 لكنم ًذتماتذنًن .م-مٕ
 [.ِّٖٓرقـممُٓٗ/مْ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتننًقب,مذًبمتالنًتماتنذكةمي ماإلسالـ,مم-مٖ
مات ن ػػ ,مم-مٗ [ك]َّ:ػػًبماتَّسػػكؼ,مّّٗرقػػـممُِ/مِ]صػػم حماتذخػػًرم,مَّ:ػػًبمات ن ػػ ,مذػػًبماالس:سػػأً ميػػ ماتخطذػػ م ػػـك

 [.َُّّرقـممِّ/مِذًبمنفم:نطرمي ماتنطرمم:َم :مًدرمتمَمتم :ل,م
 [.مَُُْكرقـممَُُّرقـممِٖ/مِ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماالس:سأً ,مذًبماالس:سأً مي ماتنس دمات ًنا,مم-مَُ
 [.َُُِرقـممَّ/مِ]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماالس:سأً ,مذًبماتدتً مسذامَّ رماتنطر,ممكات نًمكالمتم نً,مم-مُُ
[.]َّ:ػػًبماتػػدتكات,مذػػًبماتػػدتً مغ ػػرمَّٗٔرقػػـممِْ/مٖ]صػػم حماتذخػػًرم,مَّ:ػػًبماألدب,مذػػًبمات:ذسػػـمكات ػػمؾ,مم-مُِ

 [.ِّْٔرقـممْٕ/مٖنس:أذؿماتأذم ,م
 [.ٕٖٗرقـممُِٔ/مِذًبماتدتً مي ماالس:سأً ,مم]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماالس:سأً ,م-مُّ
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 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًتلمَّم ـم أًت.م

م

منمقًؿماذفماأل  رمرمنلماج

ًًئإى ىم متى ًد ثي مًي مًسأىً متىليمتىٍزالى »كىمى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى مُ«.َّين ًمنٍنًذذيمًترىسيكًؿماتم ًلمصى

م(ٜٕٗالحديث رقم )

ٍذديماٍتكىل ًًبمات  أىمممم د  ىنىًمتى ,ممى ماٍتني ىن َماٍت ىنىًزمُّ ن ديمٍذفي د  ىنىًمنيمى ,قًؿماإلنًـمنسمـمرمنلماجنممى ,متىٍفم يكنيسى مًِف ُّ
سىًف, ًًئإى ى,مقىًتىٍتنممْتىٍفمحينًٍّل,مّتىًفماٍتمى م ـىم»تىٍفمتى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ِفي ِسَقاٍء ُيوَكى َّين ًمنىٍنًذذيمًترىسيكًؿماًجمصى

نىٍنًذذي يمًتإىً نميىممَأْعاَلُه َوَلُو َعْزاَلُء، ذيليمًتإىً ن,مكى ذيليمغيٍدكىةنمنىٍنًذذي يمغيٍدكىةنميى ىٍإرى مٓ«. ىٍإرى

 تخريج الحديث:

م:فردمذلمنسمـمدكفماتذخًرم.مم

 دراسة رجال اإلسناد:

مٔنكالةمحـمسمن .مخيرة أم الحسن البصري*م

نم أ منإ كرة, مٗكقًؿماألتذًن نم أ .مٖذَّرلًماذفممذًفمي م أً:ل,ممٕقًؿماذفممـز

مَُ .اتصم حمنمصدكق ممسن ماتمد ث,مركلمت ًمنسمـمي كمقًؿمذإًرمن ركؼمكإ  ب

                                           
 [.ُِّ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
 لكنم كنسمذفمتذ دمذفمد نًرمات ذدل.م-مِ
 لكنماتمسفماتذصرم.م-مّ
 ل نمخ رة,منكالةمحـمسمن .م-مْ
 [.ََِٓرقـممَُٗٓ/مّ]صم حمنسمـ,مَّ:ًبماألإرذ ,مذًبمسذًم ماتنذ ذماتذممتـم إ:دمكتـم صرمنسَّران,مم-مٓ
م[.ٖٕٖٓرقـممْٕٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٔ

 [ُٖٔ/مِ]اتنممَمذًآل ًرمم-ٕ 
م[.ِْٔٔرقـممّٗٓ/مٓ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٖ
 [.ٖٖٓ/مٔ]سمسم ماألمًد ثماتصم م مكإ  منفميأ  ًمكيكائدلًمم-مٗ

م[.ٖٕٖٓرقـممُّْ/ْ]:مر رم:أر بمات: ذ بمم-م َُ



130 
 

مُكقًؿماذفمم رنمنأذكت .

منفم نامتن ًمركلميأدمغ رمنأذكؿ,مننلم:أص رممنأذكت نمي  ًماتمًيظمكقكؿمك: أذلماألتذًن مذأكتلن
مِ.:ًذ   مَّكن ًمنامات أًت,

مقًؿماتذًمثنم أ .

م*ذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

م ري ماآٍلخى ًد ثي حىٍمم ىً ٌدمًي  ىًمكى ىٍأطىٍ  ىً.«مٍس ىتى ىمت ىٍ ًزـماٍتنىم»كىاٍتمى
مّ

م(ٕٓ٘الحديث رقم )

د  ىنىًمنيسىد ده,ممم قًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممى
,مْ ًًت ؿي د  ىنىًمًسٍسنى مى

ٍذديمات ىًز ًز,مٓ نىًمتى حىٍخذىرى
ممٔ مرىً  ى ٍفمحىنىسو تى

مىم م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿي نمقىًؿى ٍنلي,مقىًؿى نماتم  يـ ماتم ليمتى ٍس ىتى ى,مكىالىم ىأيكتىف  ماتنى ميىٍم ىٍ ًزـً ـٍ ديَّي ًمحىمى نم مًسذىامدىتى م ـى سى ٍ ًلمكى
ميى ىٍتًطًن ,ميىًشن ليمالىمنيٍس:ىًٍَّر ىمتىلي . ًسٍفمًإٍئتى

مٕ

 متخريج الحديث:

م:فردمذلماتذخًرممدكفمنسمـ.م

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًتلمَّم ـم أًت.م

م

                                           
م[.ٖٕٖٓرقـممْٕٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُ
 [.ٖٖٓ/مٔ]سمسم ماألمًد ثماتصم م مكإ  منفميأ  ًمكيكائدلًمم-مِ

م[.ِِّ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مّ
 لكنمنسددمذفمنسرلدمذفمنسرذؿ.م-مْ
ملكنمسسنًت ؿمذفمتم  .م-مٓ
متذدمات ز زمذفمص  بماتذنًن .م-مٔ
ٍس ىتى م-مٕ م[.ّّٖٔرقـممْٕ/مٖ,م]صم حماتذخًرم,مَّ:ًبماتدتكات,مذىًبمًت ىٍ ًزـماتنى
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منلماجنمقًؿماذفماأل  رمرم

مم ًد ثي ًنٍنليماٍتمى نمًنٍفم»)لػ(مكى م:يك:ير؟ميىأىًؿى :َى مت ينىرنمنى قىًؿى ماتم ٍ ًؿ.مكى ؿى نمحىك  م:يك:ر؟ميىأىًؿى :َى نمنى مأًلىًذ مذىٍَّرو قىًؿى
مذًت ىٍزـ ٍذتى محىخى مت ينىرن قىًؿى مكى مذًتمٍزـ. ٍذتى محخى ن مأًلىًذ مذىٍَّرو ميىأىًؿى ماتم ٍ ًؿ. محىذىً«مآًخًر محىف  ًذرميىكىاتممحىرىادى ممى ذىٍَّرو
رى . ماتم ٍ ًؿمي خ  مىَمًق ىًـً متينىرمكً ؽىمًذًٍتأيك ًةمتى اتًكٍ:رمذًتن كـميًٍم:ًطمكقد نىل,مكىحىف 

مُ

م(ٕٔ٘الحديث رقم )

مزىَّىًر  ًممم محىذيك د  ىنىً ممى , مىؼو محىًذ مخى مٍذًف محىٍمنىدى مٍذفي ن دي منيمى د  ىنىً ممى ماجن مرمنل مداكد محذك ممقًؿماإلنًـ  ىٍم ىَمٍذفي
,متىٍفمحىًذ مقىم ذىًحو ٍذًدماتم ًلمٍذًفمرى ,متىٍفمتى ًذتو ٍفم ًى مىنى ى,متى مسى ن ًديمٍذفي د  ىنىًممى ,ممى ماتس ٍ مىًم ًن ُّ ًؽى دىةى,ًسٍسمى ماتن ًذ  ممِ:ًى حىف 

نم مأًلىًذ مذىٍَّرو مقىًؿى م ـى سى مكى مىٍ ًل م َماجيمتى ؟»صى م:يكً:ري :َى منًم«منى محيكً:ري ن مقىًؿى نم, مًت ينىرى قىًؿى ماتم ٍ ًؿ,مكى ًؿ محىك  م»ٍف نى:َى
؟ نم«:يكً:ري مأًلىًذ مذىٍَّرو ماتم ٍ ًؿ,ميىأىًؿى نمآًخرى ٍزـًم»,مقىًؿى ذىملىذىامًذًٍتمى نم«حىخى مًت ينىرى قىًؿى ذىملىذىامًذًٍتأيك ةًم»,مكى مّ«.حىخى

 تخريج الحديث:

نفمطر ؽمذإرمذفمنكسَممٔ أ ,كاتذ مٓكاتمًَّـ,مْحخر لماذفمخز ن منفمطر ؽمنمندمذفمتذدماترم ـ,
مَّاللنًمتفم م َمذفمًسسمًؽمذلمذنمك .

 دراسة رجال اإلسناد:

محذكمزَّر ًمحكمحذكمذَّرمنز ؿمذادادمنًتمسن متإرمكنًئ: ف.ميحيى بن إسحاق*م مٕاتس ٍ مىًم ًن ُّ

ًد ً ًل, ًًيظنًمًتمى ممى َّىًفى ٍنلي,مكى متى ماتن ًسي قىٍدمَّى:ىبى ك ألماذفمس دمكقًؿنمكى
مَُكاتذلذ ,مٗكحمند,مٖ

م
م

                                           
م[.ِِّ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
محذكمق:ًدةماألنصًرمم,مق ؿماسنلماتمًرثمذفمرذ  مكق ؿمغ رمذتؾ.م-مِ
,مم-مّ  [.ُّْْرقـممٔٔ/مِ]سنفمحذ مداكد,مَّ:ًبماتصالة,مذًبمي ماتك:رمقذؿماتنـك
م[.َُْٖرقـمُْٓ/مِ]صم حماذفمخز ن مم-مْ
م[.َُُِرقـممِْْ/مُصم م فمتممًَّـم]اتنس:درؾمتمَماتم-مٓ
م[.ّْٖٗرقـممُٓ/مّ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-مٔ
م[.ْٕٗٗرقـممٕٖٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٕ

م[.ُّٓٓرقـممِْْ/مٕ]اتطذأًتماتَّذرلمم-ٖ 
م[.ِِْٕرقـممِّْ/مُٔ]:ًر  مذادادممٗ -

م[.ُِٕٔرقـممُّٔ/مِ]اتًَّإؼممَُ -
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ديكؽهماٍتًنٍسًَّ ف,مُكذَّر ماذفممذًفمي مات أًت,م مّكقًؿماذفمم رنمصدكؽ.مِكقًؿماذفمن  فنمصى
م أ .مم:قًؿماتذًمث

م*ذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

مسسنًد مر ًتلم أًت,متَّفمحلؿمات مـمقًتكامحنلمنرسؿمت سمي لمحذكمق:ًدة.

ماذفمخز ن نملىذىامًتٍندىم دىةى.مقىًؿى مًي ًلمحىذيكمقى:ًى ,متىٍ سى منيٍرسىؿه ن ًدو ًًذنىًمتىٍفممى مْحىٍصمى

مٓسسنًد م أًت,مسالمحفماتصكابمتندممذاؽماتمفًظنمتفماذفمرذًحمنرسال.

مٔكصمملماتمًَّـمككايألماتذلذ .

محذ مإ ذ , ماذف محخر ل منيمىممٖكاتط ًتس ,مٕكتممد ثمإًلد مٍذًف ماتم ًل ٍذًد متى متىٍف مٍذًفمنفمطر ؽمزىاًئدىةى, ن ًد
سنًد ممسف. ٍذًدماتم ًل.مكا  ًًذًرمٍذًفمتى ,متىٍفم ى متىًأ ؿو

م

م

م

م

م

م

م
                                           

م[.ُُِّٔرقـممَِٔ/مٗ]ات أًتمالذفممذًفممُ -
م[.َّٗرقـممُِٓصنمم-ركا  ماتدارن م-]:ًر  ماذفمن  فمم-ِ 
م[.ْٕٗٗرقـممٕٖٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مّ
م[.َُْٖرقـمُْٓ/مِ]صم حماذفمخز ن مم-مْ
م[.ُّْ/مٗ]ي:حماتذًرممالذفمر بمم-مٓ
 [.َُُِرقـممِْْ/مُ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-مٔ
 [.َٖٕٔرقـممَٖ/مِ]نصنؼماذفمحذ مإ ذ مم-مٕ
م[.ُٕٕٔرقـممِِٓ/مّ]نسندمحذ مداكدماتط ًتس مم-مٖ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمم

مم ًد ثي ًنٍنليماٍتمى مًنٍفمكىاً ذىًً:ًل.«ماتزًَّةيمتىٍزنى مًنٍفمتىزىنىًًتماتم ًلم:ى ىًتىَ»)لػ(مكى أيكًقلمككا به حىٍمممؽٌّمًنٍفممي
مُ

م(ٕٕ٘الحديث رقم )

,قًؿماإلممم منيذىًرىؾو د  ىنىًماٍذفي نًـماذفمحذ مإ ذ مرمنلماجنممى
دًٍّ ,مِ ,متىٍفمحىًذ ًل,متىٍفم ى ًَّ ـو مّتىٍفمذىٍ ًزمٍذًفممى

نم م ىأيكؿي م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿى نمسىًنٍ تي مسًم»قىًؿى م يفىر ؽي مالى متىذيكفو مًذٍنتي محىٍرذىً  فى مسىًًئنى و مًسًذؿو ًذؿهمًي مَّيؿٍّ
مًننٍم ن دو مآًلًؿمنيمى م ىًمؿُّ ذٍّنىًمالى ٍفمحىٍتطىًلىًمنيٍج:ىً رناميىمىليمحىٍ ري يمتىٍزنى همًنٍفمتىزىنىًًتمرى مْ«. ىًمإىٍ  همتىٍفمًمسىًًذ ىًمنى

 تخريج الحديث:

مكحذ محسًن , منفمطر ؽممنًد مداكد محذك مٔكاتنسًئ منفمطر ؽم م َمذفمس  د,مٓحخر ل متفمم كحمند
مَُكن :نر,مٗكاتدارن متفماتن رمذفمإن ؿ,مٖكاذفمزن ك لمتفمتذدماجمذفمذَّر,مٕ ,سسنًت ؿمذفمتم 
منفمطر ؽم م َمذفمس  د,مكاذفمخز ن منفمطر ؽممُِكاترك ًن ,مُُكاذفمات ًركد,

م

م

م

م

                                           
م[.ِِّ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
ملكنمتذدماجمذفماتنذًرؾ.م-مِ
 لكماتصمًذ مات م ؿنمن ًك  مذفمم دةمذفمن ًك  مذفمقإ رمذفمَّ بماتأإ رم.م-مّ
 [.ِٖٗٗرقـممّٗٓ/مِ]نصنؼماذفمحذ مإ ذ مم-مْ
 [.ُٕٓٓرقـممَُُ/مِتزًَّة,مذًبمي مزًَّةماتسًئن ,م]سنفمحذ مداكد,مَّ:ًبمام-مٓ
 [.ِْْْرقـممُٓ/مٓ]سنفماتنسًئ ,مَّ:ًبماتزًَّة,مذًبمسأكطماتزًَّةمتفماإلذؿمسذامًَّنتمرسالنمأللم ً,مم-مٔ
 [.ََُِٔرقـممَِِ/مّّ]نسندمحمندمم-مٕ
 [.ُّْْرقـممّّٖ/مِ]األنكاؿمالذفمزن ك لمم-مٖ
 [.ُُٕٗرقـممَُّْ/مِ]سنفماتدارن مم-مٗ
 [.ِْْٗرقـممِٓ/مٓ]سنفماتنسًئ مم-َُ
 [.ُّْرقـممّٗ]اتنن:أَمالذفمات ًركدمصنمم-ُُ
 [.ُّٗرقـممَُٗ/مِ]نسندماترك ًن مم-ُِ



136 
 

مّكاتمًَّـمنفمطر ؽم ز دمذفملًركف,مِكاتطذران منفمطر ؽممنًدمذفمسمن ,مُ م َمك ز دمذفملًركف,
مَّم ـمتفمذ زمذفممَّ ـمذلمذنمك .مْ,كاتذ  أ منفمطر ؽمن :نر

 دراسة رجال اإلسناد:

مٓذفمن ًك  ماتأإ رممحذكمتذدماتنمؾ,منًتمقذؿمماتنًئ مكاتس: ف.مبيز بن حكيم*

مكاتمًَّـ,مَُكاذفمإًل ف,مٗكاتنسًئ ,مٖكات:رنذم,مٕكاذفماتند ن ,مٔك ألماذفمن  ف,
لمتفم د مألن ًمإًذةمالمن:ًذامت ًمي مكزادنمننفم  ناممد  لمكاننًماسأطمنفماتصم حمركا :لمتفمحذ م

مُُاتصم ح,
سمًؽم مُِذفمرالك لمقدمام:ٌ ًمذل.مكذَّرماذفممذًفمحفمحمندمذفممنذؿ,مكا 

مُّذفممَّ ـ,متفمحذ ل,متفم د ,ميأًؿنمسسنًدمصم ح,مسذامًَّفمدكفمذ زم أ ,مكسيئؿماذفمن  فمتفمذ ز
ممُْ,مكقًؿمحذكمداكدمنلكمتندممم  
كىلممُٓ سمذًتنإ كر,كقًؿمحذكمزرت نمصًتح,مكتَّنلمت كىلمتنلم أًتماتنًس,مكقدمرى كقًؿماذفمتدمنمقدمرى

محمدنام:خمؼمي ماتركا  م تنلماتزلرمم...مك نًت منفمات أًت,مكحر كمحنلمالمذ سمذلمي مركا ً:ل,مكتـمحىرى
مننَّرنا,مكحر كمحنلمسذاممدثمتنلم أ ميالمذ سمذمد  ل, متلممد  ًن تنلمنفمات أًت,مكتـمحىرى

ممُٔ

                                           
 [.ِِٔٔرقـممُٖ/مْ]صم حماذفمخز ن مم-مُ
م[.ٖٓٗرقـممُُْ/مُٗ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-مِ
 [.ُْْٖرقـممْٓٓ/مُ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فمتممًَّـمم-مّ
 [.ِّٖٕرقـممُٕٔ/مْتَّذرلمتمذ  أ م]اتسنفمام-مْ
 [.ِٕٕرقـممُِٖ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٓ

 [.ُٗٗرقـممِٖصمم-ركا  ماتدارن -]:ًر  ماذفمن  فمم-ٔ 
 [.ُّْرقـممٖٗ]ات مؿمالذفماتند ن مصنممٕ -
 [.َّٗ/مْ]سنفمات:رنذممممٖ -
 [.ٕٕٓرقـممِِٔ/ْ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿممٗ -

 [.ُّٕرقـممْٗأًتمصنم]:ًر  محسنً مات مَُ -
 [.َُٓرقـممُْٖ]سجاالتماتس زممتممًَّـمصنممُُ -
 [.ُِْرقـممُْٗ/ُ]اتن ركم فمالذفممذًفمم-ُِ 
 [.ٕٕٓرقـممُِٔ/ْ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿمم-ُّ 

 [.ُِّٓرقـممّْٓ/مُ]ن زافماالت:داؿممُْ -
 [.ِٖرقـممُٖٓ/مّ]ات  فً مألذ مزرت ماترازممي مح كذ:لمتمَمحسئم ماتذرذت ممم-ُٓ 

 [.ِٗٗرقـممِْٓ/مِ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿممُٔ -
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مذل,كقًؿماتدارق ذفممكقًؿماتمًَّـنمكالمحتمـمخالينًمذ فمحَّ رمحئن محلؿماتنأؿمي متدات مذ زمُطن نمالمذ سى
مَّ ـ,مكحنلم ي نىاممد  ل

م:أكؿمي مذ زمكسئؿمحمندمِ متنلممذفممنذؿنمنً ذفممَّ ـ؟مقًؿنمس تتمغيٍندىرنا
نىس ل,م ـم:ذ فمن نً ,ميَّ:بمتنل, يأًؿنمقدمًَّفمإ ذ 

ديكؽمًي لًممّ ًد  لممسف,مكقًؿماتذلذ نمصى ت فمكىمى
مْ

م.ٔكقًؿماذفمم رنمصدكؽمٓكقًؿمنرةننمصدكؽمنإ كر,
كتَّنلمتـم سمـمنفم رحماتذ ضمتل,مقًؿمحذكمداكدنملكمتندماتإًي  مت سمذم  ,مكتـم مدثمإ ذ متنل,م

محذكؾ؟, مكنف محنت؟ منف متلن مذل,مٕكقًؿ م يم:ج مكال ممد  ل, م يَّ:ب مإ  , ملك ممً:ـن محذك كقًؿممٖكقًؿ
مَُ.ٗفممَّ ـمتفمحذ لمتفم د ,مسسنًدمحتراذ ذم زرةنمذ زمصًتح

ذنىً مألدخمنً م كقًؿماذفممذًفنمًَّفم خطئمَّ  رنا,مكتكالممد  لنم ًسن ًمآخذك مكىإطرمسًذملمتىزنى منفمتىزنىًتمرى
مُُي مات أًت,مكلكمننفمحس:خ رماجمي ل.

تزلرممركلمتنلمصدكؽ,مكلكمستَمات أ محقرب,مي َّ رمات منً متمَم:ك  أل,مك َّف محفمامقال الباحث:
مي ممكحفم م َمُِكلكمحَّذرمننل, مذ:إٌدد  مات مـ منا متفم ٌد , متفمحذ ل, ماتأطًفمركلمتنل, ذفمس  د

ماتركا  مك:مرٍّ لمي  ً.
مكحنًم:رؾمإ ذ متل,ميأدم:رؾماتركا  متنلمي:رةم ـم:را امتفملذامكَّ:بمتنل.م

تأطًفميأًؿنمكقكؿمحذ ممً:ـنم)المكحنًم رحمحذ ممً:ـمتلمين مكـمحنلمن:إدد,مكقدم: أذلمحذكماتمسفمذفما
ًمنىل.  يم:جمذل(مالم نذا محفم يأذؿمننلمسالمذم  ,مكذ زم أ متندمنفمتى

مُّ
سمًؽمي نًم م: ًفمذل,مك:رَّلم نًت منفمحئن:نً,م كحنًمقكؿماذفممذًفنمًَّفم خطئمَّ  رنا,مي نًمحمندمكا 

مس:خ رماجمي ل.مكتكالممد  لنم)سنًمآخذكلًمكإطرمنًتل(مألدخمنً مي مات أًت,مكلكمننفمح

                                           

م[.ُٕرقـممُُّ]سجاالتماتسمن متمدارقطن مصنممُ -
 [.ْٔ/ُ]اتنس:درؾمتمَماتصم م فممِ -
 [.ِْٗرقـممْٗٗ/مُ]: ذ بمات: ذ بمم-ّ 

م[.ََُٕرقـممُُٔ/مُ]اتنان مي مات  فً ممْ -
م[ٓٓرقـممٓٓ]نفم:َّمـمي لمكلكمنك ؽمصنممٓ -

 [.ِٕٕرقـممُِٖ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٔ
 [.ِْٗرقـممْٗٗ/مُ]: ذ بمات: ذ بمممٕ -
م[.ُُْٕرقـممُّْ/ِ]ات رحمكات: د ؿممٖ -
اتظًلرمحفمنفمق متمي لملذ ماتمفظ ميشنلمني ى  ؼمنفمقذؿممفظل؛مألفماألتػرابمالم إػ:امكفمذ:مصػ ؿمات مػـ,مكنػفممٗ -

 [.ُٓٔ-ُْٔات م ؿمذ تفًظمكقكاتدمات رحمكات: د ؿمصملنًم  : مي ممد   ـماتكلـمكاتامط.م]انظرنمإفً م
 [.ِْٗرقـممْٖٗ/مُ]: ذ بمات: ذ بمم-َُ 

 [.ُِْرقـمرقـممُْٗ/ُ]اتن ركم فمالذفممذًفممُُ -
 [.ٕٕٓرقـممِِٔ/ْ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿممُِ -
 [.ٔٔٓ/ٓ]ذ ًفماتكلـمكاإل  ًـممُّ -
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ٌدمسفمحخط مي ممد ثمكامد,مكقدمَّفَم ي كمحَّ رم:إددنامي مات رحمنفمحذ ممً:ـ,ميشفمحمًد ثمات أ مالم:يرى
ماتذلذ منيٍجن ىماتردمتم لميأًؿنمي مقكتلملذامن خكذاتنم

مذًتنسخ م مانفرد مكلذا متل, مريًقل مذنخًتف  ماتر ؿ مخط  م  رؼ ننً مكا  مَّ  رنا( م خطئ م)ًَّف مقكتل سمدالًن
مكنًمإًرَّلمي  ً,مكالمتلمي متًن: ًمري ؽ,مينفمح فمتؾمحنلمحخط ؟!مُنذَّكرةات

محيصمتم ات ًن نمقكتؾ):رَّلم نًت (مينًمتمنتمحمدنام:رَّلمحذدنا,مذؿمقدم :رَّكفماالم: ًجمذخذر ,ميى ىال 
مذًتمؽ.

مكرحسنً,مكقًؿمذلمذ ضماتن  : د ف,م...مات ًتثن)كتكالممد ثمنمسنًمآخذك (مي كممد ثمانفردمذلمذ زمحصالن
مِكمد  لمقر بمنفماتصم .

مّذفمم دةماتأإ رم.محكيم بن معاوية*م
م

ممٓكقًؿماتنسًئ نمت سمذلمذ س,مْك ألمات  م ,
م.ٕكقًؿماذفمم رنمصدكؽمٔكذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل,

مقًؿماتذًمثنملكمَّنًمقًؿماذفمم ر.
م*ذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

ممٗ.كإ  بمٖاألتذًن ,مننفممسنلـمكحذك مصدكقًف,مكمسسنًد ممسف,مذ زمذفممَّ 

م

م

                                           

اذفماتصالحنم ذ زمذفممَّ ـمتػفمحذ ػلمتػفم ػد ,مركلمذ ػذاماإلسػنًدمم أصدمذًتنسخ منًمركا متفمحذ لمتفم د ,مقًؿمم-ُ
ماتمد ثمصم م[.ُّٓنسخ مَّذ رةممسن .م]مانظرنمن ري متمـك

 [.ُٖ-َٖ/ٗ]:ًر  ماإلسالـمتمذلذ ممِ -
م[.ُْٖٕرقـممُٕٕ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مّ

 [.ِّٔرقـممَُّ]ات أًتمتم  م مصنممم-ْ 
م[.ُِْٔرقـممَِّ/ٕ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿممممٓ -
 [.ِِٕٕرقـممُُٔ/مْ]ات أًتمالذفممذًفممٔ -

م[.ُْٖٕرقـممُٕٕ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٕ
 [.َُْٕرقـممِٔٗ/مٓاألـمم-]صم حمحذ مداكدمم-مٖ
م[.ََُِٔرقـممَِِ/مّّ]مًإ  منسندمحمندمم-مٗ
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كًدماٍتأيٍرآًفم مسي ي ًد ثي ًنٍنليممى مًنٍفمتىزىاًئـماتسُّ كد»قًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمكى مُ«.تىٍ سىٍتمسٍ دىةيمصًدو

م(ٖٕ٘الحديث رقم )

,مكىحىذيكماتنُّمممم ٍربو ممى مٍذفي مىٍ نىًفي د  ىنىًمسي ًًف,قًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممى ٍ نى
,ممِ ٍ دو مزى مٍذفي ن ًدي د  ىنىًممى قىًالىنممى

نمص ً,مقىًؿى ماتم ليمتىٍن ينى مرىً  ى ماٍذًفمتىذ ًسو مًتًٍَّرنى ى,متىًف ,متىٍف محى ُّكبى ٍف تى
قىٍدممّ كًد,مكى ماتسُّ ي مًنٍفمتىزىاًئـً تىٍ سى

ديمًي  ىً» م ىٍس ي م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتن ًذ  مصى مْ«.رىحىٍ تي

 ريج الحديث:تخ

مٓحخر لماتذخًرممنفمطر ؽمكل بمذفمخًتدمتفمح كبمذلمذمفظل.مممم

 دراسة رجال اإلسناد:

مر ًتلمَّم ـم أًت.

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنمم

مم ماٍذًفمنىٍس يكدو ًد ثي متىزىاًئنيل»)سم]لػ[م(مكىمى محىٍفم:يٍج:َى ًم يًمبُّ لمَّىنى مريخىصي محىٍفم:يٍج:َى ماتم لىم يًمبُّ مٔ«.ًسف 

م(ٕٗ٘الحديث رقم )

متينىًرىمممم د  ىنىً ممى , ن دو منيمى مٍذفي ماٍت ىًز ًز ٍذدي متى د  ىنىً ممى , محىذىًفى مٍذفي محىٍمنىدي د  ىنىً ممى ماتذزارمرمنلماجن مقًؿماإلنًـ ةيمٍذفي
اتم لىممَعَمْيِو َوَسمََّم َقاَل: ِإنَّ  َأنَّ النَِّبيَّ َصمَّى المَّوُ  َٛعِن اْبِن ُعَمَر، َٚغِزيََّة، َعْن َحْرِب ْبِن َقْيٍس، َعْن َناِفٍع،

م ًم ىٍَّرى يمحىٍفم:يٍج:َى متىزىاًئنيلي,محىٍكمَّىنى محىٍفم:يٍج:َى ًم يًمبُّ لي,مَّىنى مريخىصي محىٍفم:يٍج:َى :ى ىًتىَم يًمبُّ مكى نىٍ ًص ى:يلي.:ىذىًرىؾى
مٗ

م

                                           
م[.ِِّ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
.لكنمنمندمذفماتف ؿماتسدكس م,محم-مِ  ذكماتن نًفماتذصرلم,ماتن ركؼمذ ًـر
   ن نمسكرةمص.م-مّ
 [.َُٗٔرقـممَْ/مِ]صم حماتذخًرممم-مْ
م[.ِِّْرقـممُُٔ/مْ]صم حماتذخًرممم-مٓ
م[.ِِّ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٔ
 لكنمنًيامحذكمتذدماجماتندن منكتَمتذدماجمذفمتنرمذفماتخطًب.م-مٕ
 تذدماجمذفمتنرمذفماتخطًب.لكماتصمًذ مات م ؿنمم-مٖ
 [.ٖٗٗٓرقـممَِٓ/مُِ]نسندماتذزارمم-مٗ
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 تخريج الحديث:

مذفمس  د,ممم متفمق: ذ  محمند ماج,مُحخر ل مذفمس  د,كاذفممذمِكتم مذفمتذد مًّفمنفمطر ؽمق: ذ 
مٓكإ بماإل نًف,مَّْاللنًمتفمتذدمات ز زمذفمنمندمتفمتنًرةمذفمغز  ,مكحخر لماتذ  أ مي ماتَّذرل,
منفمطر ؽمنكسَمذفمتأذ ,مَّاللنً)تنًرةمكنكسَ(متفممربمذفمق سمذلمذنمك .

ممٔكحخر لماذفمحذ مإ ذ منفمطر ؽم:ن ـمذفمسمن ,متفماذفمتنرمنكقكيًن.

 اإلسناد: دراسة رجال

ٍذرىاًل ـمذفمس دماتزلدمممَأْحمد بن أبان* مذذادادممدثمتىفمتذدماٍت ىًز زماتد رىاكٍرًدممكىاً  حىصملمذىصًرممَّىًفى
ًنًئى:ىٍ ًف. مسن ماٍ نى:ىٍ ًفمكىحىٍرذى  فمكى نىًتى

ممٕ

ًنًئى  مسن مخنس فمكى تـمح دمي لم رمًنمكالم: د الن,مكقدمذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل,مكقًؿنمنىًتى
ممٗ,ٖ

ممَُكي لمقًؿمنمٌأألنمتـمنظفرمذل.م

مقًؿماتذًمثنمن  كؿماتمًؿ.مممم

مكاتخالص محنلم أ .مُُذفمتذ دماتدراكردم,مسذأتم:ر ن:ل,معبد العزيز بن محمد*

ماتمًرثماألنصًرمماتنًزن ممعمارة بن غزية*م ماذف م أ م  م:م:ًن   ماتزاممذ دلً مكَّسر ماتن  ن  ذف:ح
مُِفمكنًئ .اتندن منفماتسًدس منًتمسن محرذ  

                                           
م[.ٖٔٔٓرقـممَُٖ/مَُ]نسندمحمندمم-مُ
م[.ّٕٖٓرقـممُُِ/مَُ]نسندمحمندمم-مِ
م[.ّٖٔٓرقـممّّّ/مٖ]صم حماذفممذًفمم-مّ
م[.مُْٓٓرقـممََِ/مّ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-مْ
م[.َّٔٔرقـممّٕٗ/مٓ]إ بماإل نًفمم-مٓ
م[.ِّْٕٔرقـممُّٕ/مٓؼماذفمحذ مإ ذ م]نصنم-مٔ
م[.ُِٔ/مٔ]اتكاي مذًتكي ًتمم-مٕ
قػًؿمتنػرمتذػدماتسػالـمات:ػدنرمنمكلػكماتصػم ح,مألنػلم«.مت ٌؿماتصػكابمنػًئ: ف»كتٌمؽمنمٌأؽمات أًتمتمَمذتؾميأًؿنمم-مٖ

 [.ِّ/مُٖذَّر مي نمننفمركلمتفمح:ذًعمات:ًذ  فمكإًي  ـمنفماتنمٌد  ف.]مًإ  م:ًر  ماإلسالـم
 [.ُُِِٔرقـممِّ/مٖ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٗ
 [.ُُِِٔرقـممِّ/مٖ]ات أًتمالذفممذًفمم-مَُ
 (.ّٗاتمد ثمرقـم)م-مُُ
 [.ْٖٖٓرقـممَْٗ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُِ
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مٓكات  م ,مْكاتدارقطن ,مّكحذكمزرت ,مِحمند,مُك ألماذفمس د,

مًذًلمذىٍ س,مٔكذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل, قًؿمحذكممٖكقًؿمي منك امآخرنمصًتح,مٕكقًؿماذفمن  فنمتىٍ سى
مًذًلمذىٍ س,مٗمً:ـنمنًمذمد  لمذ سمًَّفمصدكقً, مكقًؿماذفمم رنمالمذ سمذلمَُكقًؿماتن سىًئ نمتىٍ سى

ميىأىط,كق ًًدؽم  فلماٍذفممـز ًذً ٌ منىٍإ يكرمصى ًؿماتذلذ نم:ًى
ممُِكقًؿمح  ًننم أ منإ كر,مُُ

مقًؿماتذًمثنم أ .

ًد نى م ركممتىفمنىًًيامركلمتىنليمتنىًرىةمذفمغز   .مَحْرب بن قيس*م نكتَم م َمذفمطىٍممى منفمحلؿماٍتنى
ممُّ

ًًرٌممتىفمتمُْذَّر ماذفممذىًفمًي م ٍّأىً:ل, ماتذيخى مر َ,قىًؿى ٍربمَّىًفى نىًرىةمذفمغز   ممى
مُٓ

مُٔقًؿمحذكممً:ـنمركلمتفمحذ ماتدردا ,منرسؿ.

مقًؿماتذًمثنمالمذ سمذل.م

م

م
                                           

 [.ُُْٖرقـممَْٔ/مٓ]اتطذأًتماتَّذرلمم-مُ
 [.َُّٔرقـممّْٕ/مِ]ات مؿمكن ري ماتر ًؿمألمندمركا  ماذنلمتذدماجمم-مِ
/مّحذػػكمزرتػػ ماتػػرازممك  ػػكد ميػػ ماتسػػن ماتنذك ػػ مم-ألذػػ مزرتػػ ماتػػرازمميػػ مح كذ:ػػلمتمػػَمحسػػئم ماتذرذتػػ مم]ات ػػ فً مم-مّ

م[.ُُٓرقـممُْٗ
م[.ّْٕرقـممّٓ]سجاالتماتذرقًن متمدارقطن مصنمم-مْ
م[.ُُِٕرقـممّْٓ]ات أًتمتم  م مصنممم-مٓ
 [.َٕٗٗرقـممَِٔ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٔ
م[.ّٖٖرقـممَُُٖمذفمن  فمي ماتر ًؿمصنم]نفمَّالـمحذ مزَّر ًم م م-مٕ
 [.ََِّرقـممّٖٔ/مٔ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٖ
 [.ََِّرقـممّٖٔ/مٔ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـممم-مٗ
 [.ُْٓٗرقـممِٖٓ/مُِ]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿممم-مَُ
 [.َُْْرقـممُْٔ/مِ]اتنان مي مات  فً مم-مُُ
م[.ِٔٓرقـممُِْكمنك ؽمصنم]نفم:َّمـمي لمكلم-مُِ
م[.ّْٕٗرقـممَِّ/مٔ]ات أًتمالذفممذًفمم-مُّ
م[.ّْٕٗرقـممَِّ/مٔ]ات أًتمالذفممذًفمم-مُْ
 [.ِِِرقـممُٔ/مّ]ات:ًر  ماتَّذ رمتمذخًرممم-مُٓ
 [.َُُُرقـممِْٗ/مّ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مُٔ
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م*ذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

مسذؽمي م مَّنً مق: ذ مذفمس  د,مكتم مذفمتذدماج, م:ًذ ل مذفمحذًفممكقد محىٍمند سسنًد م   ؼمت  ًت 
متمد ثمستَماتمسفمتا ر .ات:خر ج,مكتم لم ر:أ ما

سنًد مصم ح.م مُكتممد ثمإًلدمنفممد ثمتذدماجمذفمتذًسمتندماذفممذًف,مكا 

 

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

إى مم ًد ًثمحىٍن ى ًي ممى ٍ دىؾمسىٍكقًنمذًت ىكىاًزـ»)لػ(مكى كى متىلينمري ًي  ىًم«مقىًؿى ماتن ًق ماتنيًسن  مكى ,مكىًل ى ـو ات ىكىاًزـنم نايمتىٍكزى
مذًتأىكاًر ر. ًفماتنٍّسً ,مَّىنىًمَّىنىَمتٍن يف  ذىًأ   ,مَّىنىَمًذ ىًمتى

مِ

م(ٕ٘٘الحديث رقم )

د  ىنىًمنيسىد ده,ممم قًؿماإلنًـماتذخًرممرمنلماجنممى
ن ًده,مّ د  ىنىًممى ,ممْمى ًًتؾو ,متىٍفمحىنىًسمٍذًفمنى ماتذينىًًن ٍّ ًذتو تىٍفم ًى

, كىحى ُّكبى
محىًذ مًقالىذى ى,مٓ ,ممٔتىٍف مًي مسىفىرو م ـى سى مكى مىٍ ًل م َماجيمتى مصى ماتم ًل مرىسيكؿي نمَّىًفى مقىًؿى , ًًتؾو منى محىنىًسمٍذًف تىٍف

سىم مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى متىليمرىسيكؿي إى ي,م ىٍمديك,ميىأىًؿى متىليمحىٍن ى م يأىًؿي دي متىليمحىٍسكى منى ىليمغيالىـه َّىًفى نمكى م ىًم»م ـى ؾى ٍ مى كى
إى يم مٕ«.ُرَوْيَدَك ِبالَقَواِريرِ محىٍن ى

 تخريج الحديث:

ممٗكنفمطر ؽمكل ب,مٖحخر لماتذخًرممنفمطر ؽمسسنًت ؿمذفمسذرال ـ,ممم

م
                                           

م[.ّْٓرقـممٗٔ/مِ]صم حماذفممذًفمم-مُ
م[.ِّّ/مّاتمد ثمكاأل رم]اتن ً  مي مغر بمم-مِ
 لكنمنسددمذفمنسرلدمذفمنسرذؿ.م-مّ
 لكنممنًدمذفمز د.م-مْ
 لكنمح كبمذفمَّ سًفماتسخ: ًن .مم-مٓ
 لكنمتذدماجمذفمز دمذفمتنرك.م-مٔ
 [.ُُٔٔرقـممّٖ/مٖ]صم حماتذخًرممم-مٕ
 [.ُْٗٔرقـممّٓ/مٖ]صم حماتذخًرممم-مٖ
 [.َِِٔرقـممْْ/مٖ]صم حماتذخًرممم-مٗ
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م ال : ـنمتفمح كب,متفمحذ مقالذ .مُنسمـمنفمطر ؽممنًدمذفمز د.

منمك . ال : ـنم)حذكمقالذ مك ًذتمكق:ًدة(متفمحنسمذمّكق:ًدة,مِكحخر لماتذخًرممنفمطر ؽم ًذتماتذنًن ,

 دراسة رجال اإلسناد:

مْذفمتنركمحكمتًنرمات رن محذكمقالذ ماتذصرمم أ ميً ؿمَّ  رماإلرسًؿ.معبد اهلل بن زيد*م

ممٓقًؿماتذًمثنمكقدم ذتمسنًتلمنفمحنسمذفمنًتؾ.

مر ًتلمَّم ـم أًت.م

م

مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)تزر(

م مًذٍَّري سيَّيكفًم«متىٍزكىر»ًي ًل مات ى فمكى مًذفىٍ:ًح ًد نىً ممًل ى ماٍتنى مًنفى ماتط ر ؽي مىٍ  ىً يىٍ:ًحماٍتكىاًكنم ىن   يمات يمف متى اتز اًممكى
مًي  ىًنمتىٍزكىرا. ًستىَمنىَّ  ى.مكى يأىًؿي

مٔ

م(ٕٙ٘الحديث رقم )

,ممم محىًذ مييدىٍ ؾو ماٍذفي د  ىنىً ,ممى ًًتحو مصى مٍذفي محىٍمنىدي د  ىنىً قًؿماإلنًـمحذكمداكدمرمنلماجنممى
د  ىنًممٕ ممى  منيكسىَمٍذفي

م ,متىًفماٍذًفمتيٍ نىًفى مم- ىٍ أيكبى سىًفمٍذًفمتيٍ نىًفى ماٍتمى م ىٍم ىَمٍذفي دىنمكىليكى محىذيكمدىاكي ًؽىمم-قىًؿى تىًفماأٍلىٍإ ىًثمٍذًفمًسٍسمى
مىم م َماجيمتى رىٍ نىًمنىاىمرىسيكًؿماتم ًلمصى نمخى ٍفمحىًذ ًل,مقىًؿى ,متى ,متىٍفمتىًًنًرمٍذًفمسىٍ دو مًنٍفمنىَّ  ىمنيًر ديمٍذًفمسىٍ دو م ـى سى ٍ ًلمكى
مسىً ًم ر  مخى ًماتم لىمسىًتى ن,م يـ  يىاىم ىدىٍ ًلميىدىتى مرى ,م يـ  ًد نى ى,ميىمىن ًمَّين ًمقىًر ذنًمًنٍفمتىٍزكىرىامنىزىؿى ,م يـ ماٍتنى مطىًك الن دناميىنىَّىثى

مسىً ًم ر  مخى ًماتم لىمسىًتى ن,م يـ  يىاىم ىدىٍ ًلميىدىتى ميىرى ـى مسىًً دنامقىً ر  مخى يىاىم ىدىٍ ًلمسىًتى ن,م يـ  ميىرى ـى مقىً ,م يـ  مطىًك الن م-دناميىنىَّىثى
م م ىالى ًن نمم-ذىَّىرى يمحىٍمنىدي مإيٍَّرنام»قىًؿى مسىًً دنا ٍرتي رى محين ً: ميىخى مأًلين ً: ,ميى ىٍتطىًًن م يميثى إىفىٍ تي ذٍّ مكى مرى ًسنٍّ مسى ىٍتتي

مرىٍحسًم يىٍ تي ذٍّ ,م يـ مرى محين ً: مًترى ذٍّ مأًلين ً: ميى ىٍتطىًًن م يميثى مرى م ميىسى ىٍتتي

                                           
 [.ِِّّرقـممُُُٖ/مْحمنسمـم]صم م-مُ
 [.َُِٔرقـممْٕ/مٖ]صم حماتذخًرممم-مِ
 [.ُُِٔرقـممْٕ/مٖ]صم حماتذخًرممم-مّ
م[.ّّّّرقـممَّْ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مْ
 [.ِّٔرقـممُُِ] ًنامات:مص ؿمصنمم-مٓ
م[.ِّّ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مٔ
 لكنمنمندمذفمسسنًت ؿمذفمنسمـمذفمحذَميد ؾ.م-مٕ
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ميىم مماآٍلًخرى ذٍّ مأًلين ً: ميى ىٍتطىًًن مات ُّميثى مرى مرىٍحًس ,ميىسى ىٍتتي يىٍ تي مرى ذٍّ مإيٍَّرنا,م يـ  مسىًً دنامًترى ٍرتي رى مسىًً دناميىخى ٍرتي رى خى
ذٍّ  مًترى م« دىن مدىاكي محىذيك مًسسٍم»قىًؿى مٍذفي ٍنليمحىٍإ ىثي متى مًذًل د  ىًن  ميىمى مًذًل, د  ىنىً ممى مًم فى ًًتحو مصى مٍذفي محىٍمنىدي محىٍسأىطىلي ًؽى مى

ٍنًم ُّم ماتر  مسىٍ ؿو مُ«.نيكسىَمٍذفي

 تخريج الحديث: 

منفمطر ؽمحذ مداكدمذنمك .ممّكات  ً ,مِحخر لماتذ  أ ,مممم

 دراسة رجال اإلسناد:

ممصدكؽ.كاتخالص محنلممْ ن:ل,ذفمنسمـمذفمحذ ميد ؾ.سذأتم:رمممحمد بن إسماعيل*

ماتندن منًتمذ دممموسى بن يعقوب*م منمند ماتنطمذ ماتزن  محذك ماجمذفمكلبمذفمزن   ذفمتذد
مٓاألرذ  فمكنًئ .

كقًؿماذفممٕكقًؿمحذكداكدنملكمصًتح,مركلمتنلماذفمن دممكتلمنإًئ من  كتكف,مٔقًؿماذفمن  فنم أ ,
كقًؿمي ماتنإًل رنمنفم م محلؿممٗاذفممذًفمي م أً:ل,مذَّر مٖتدمنملكمتندممالمذ سمًذًلمكذركا ً:ل,

ممُُكقًؿماتنسًئ نمت سمذًتأكم.مَُاتند ن مكًَّفم ارب.

مُّكقًؿماذفماتند ن نم   ؼماتمد ثمننَّرماتمد ث,مُِقًؿماذفمم رنمصدكؽمس  ماتمفظ.

م

                                           
م[.ِٕٕٓرقـممٖٗ/مّ]سنفمحذ مداكدمم-مُ
م[.ّّٓٗرقـممُٖٓ/مِ]اتسنفماتَّذرلمتمذ  أ مم-مِ
 [.ِٕٗرقـممُٕٗ/مّ]ألمًد ثماتنخ:ًرةمم-مّ
م.(ُٓاتمد ثمرقـم)م-مْ
 [.َِٕٔرقـممْٓٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٓ
 [.ْٕٓرقـممُٕٔ/مٖ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٔ
 [.ُّٓٔرقـممُِٕ/مِٗتر ًؿم]: ذ بماتَّنًؿمي محسنً مام-مٕ
 [.َُِٖرقـممٖٓ/مٖ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مٖ
 [.َُُٗٗرقـممْٖٓ/مٕ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٗ
 [.ُُُْرقـممِِْ]نإًل رمتمنً ماألنصًرمصنمم-مَُ
 [.َُِٖرقـممٖٓ/مٖ]اتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿمم-مُُ
 [.َِٕٔرقـممْٓٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُِ
م[.ُّٓٔرقـممُِٕ/مِٗ محسنً ماتر ًؿم]: ذ بماتَّنًؿميم-مُّ
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مس تتمحمندمتنلميَّ نلمتـم   ذل, ندمالمكقًؿماتسً  نماخ:مؼمحمندمك م َمي لمقًؿمحممُكقًؿماأل ـر
مِ   ذن ممد  ل,مكقًؿماذفماتأطًفم أ .

مقًؿماتذًمثنمصدكؽمس  ماتمفظمَّنًمقًؿماذفمم ر.

مّذفمت نًفمذفمتذدماترمنفمذفمتكؼمحذكمسذرال ـماتزلرمماتندن .ميحيى بن الحسن*

مٓكقًؿماذفمم رنمن  كؿماتمًؿ.مْذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل,

مقًؿماتذًمثنمن  كؿماتمًؿ,مَّنًمقًؿماذفمم ر.

مممٔذفمس دمذفمحذ مكقًصماتزلرمماتندن .مأشعث بن إسحاق*م

ممٖنأذكؿ.كقًؿماذفمم رنممٕذَّر ماذفممذًفمي م أً:ل,

ممٗقًؿمحذكممً:ـنمركلمتفمتنلمتًنرمذفمس د.كم

مَُكقًؿمحذكمزرت نمكركلمحإ ثمذفمسسمًؽمتفم د مس دمذفمحذ مكقًص,مكلكمنرسؿ.

مُُكذَّر ماتذخًرممكتـم ذَّرمي لم رمًنمكالم: د الن.

مقًؿماتذًمثنمنأذكؿمَّنًمقًؿماذفمم ر.م

م*ذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

م

                                           
 [.ِٕٔرقـممّٖٕ/مَُ]: ذ بمات: ذ بمم-ُ
 [.ِٕٔرقـممّٖٕ/مَُ]: ذ بمات: ذ بمم-ِ
م[.ُّٕٓرقـممٖٗٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مّ
م[.ممَُِٔٔرقـممِْٗ/مٗ]ات أًتمالذفممذًفمم-مْ
م[.ُّٕٓرقـممٖٗٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٓ
 [.َِٓرقـممُُِ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٔ
 [.ّْٕٔرقـممِٔ/مٔ]ات أًتمالذفممذًفمم-مٕ
 [.َِٓرقـممُُِ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٖ
 [.ِٕٗرقـممِٗٔ/مِ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مٗ
 [.ِٕٗرقـممِٗٔ/مِ]ات رحمكات: د ؿمالذفمحذ ممً:ـمم-مَُ
م[.ُّٕٔرقـممِْٕ/مُ]ات:ًر  ماتَّذ رمتمذخًرممم-مُُ
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 الحكم عمى الحديث:

مُسسنًد م   ؼ,متَّكفماألإ ثمنأذكؿ,مكتـم :ًذا,مكت  ًت ماتراكممتنل,مكَّذتؾمقًؿماألتذًن ,

م

ك م»من)لػ(مًي لًم,مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم)تىزىا( م:ىٍَّنيكانىفم:ى ىز لمذ ىزىا مات ًًلم   مي ًت ُّ مكىالى محىًذ ًل «مًذ ىفٍّ
. ات:  ىزٍّمنماالٍنً:نىً مكاالٍنً:سىًبمًستىَماٍتأىٍكـً

مِ

م(ٕٚ٘الحديث رقم )

,ممم متىٍكؼه د  ىنىً ممى , ٍ فىرو م ى مٍذفي ن دي منيمى د  ىنىً ممى ماجن مرمنل محمند ماإلنًـ قًؿ
سىًف,مّ ماٍتمى ًف مٍذًفممْتى متي:ى ٍّ تىٍف

مٍذًفمَّىم ٍفمحيذى ٍّ ٍنرىةى,متى مًستىٍ ًل,ميىأىًؿىم ى ماٍتأىٍكـي م يَّىنًٍّل,ميىنىظىرى ـٍ تى لي,مكى ًًلًم  ً ,ميى ىتى   ماٍت:ىزىلمًذ ىزىاً ماٍت ى مرى يالن نمحىف  ٍ بو
ماجًم مرىسيكؿى ملىذىا,مًسف  محىٍفمحىقيكؿى مًسال  محىٍس:ىًطٍا ـٍ ,مًسنٍّ متى ـٍ محىرىلمات ًذممًي محىٍنفيًسَّي نمًسنٍّ مقىٍد م َمًتٍمأىٍكـً مىٍ ًلممصى اجيمتى

م:ىٍَّنيكا . ك ي,مكىالى ًًلًم  ً ,ميى ىًت ُّ ٍفم ىٍ :ىًزممًذ ىزىاً ماٍت ى منى نىًنم ًسذىامسىًنٍ :يـٍ محىنىرى م ـى سى كى
مٓ

 تخريج الحديث:

نفمطر ؽم م َمذفممٗكاذفممذًف,مٖكاتنسًئ ,مٕكحمند,مٔحخر لماذفمحذ مإ ذ متفمت سَمذفم كنس,ممم
مكاتذخًرممي ماألدبمات مكاتذاكمممُِكاتطذران ,مُُكاتطمًكم,مَُنفرد,س  د, نفمطر ؽمت نًفماتنجذف,
محرذ : ـمتفمتكؼمذفمحذ م ن م .ممُّنفمطر ؽمنركافمذفمن ًك  ,

                                           
م[.ْٕٕرقـممِّٔ/مِاألـمم-]   ؼمحذ مداكدمم-مُ
م[.ِّّ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مِ
ملكمنمتكؼمذفمحذ م ن م ماألتراذ .م-مّ
ملكنماتمسفماتذصرم.م-مْ
م[.ُِِّّرقـممُِْ/مّٓ]نسندمحمندمم-مٓ
 [.ُّّٖٕرقـممْٔٓ/مٕ]نصنؼماذفمحذ مإ ذ مم-مٔ
 [.ُِِّْرقـممُٖٓ/مّٓ]نسندمحمندمم-مٕ
 [.ُّٖٖرقـممُّٔ/مٖ]اتسنفماتَّذرلمتمنسًئ مم-مٖ
 [.ُّّٓرقـممِْْ/مٕ]صم حماذفممذًفمم-مٗ
 [.مّٔٗرقـممّّْ]األدبماتنفردمصنمم-مَُ
 [.َِّْرقـممُِّ/مٖ]إرحمنإَّؿماآل ًرمم-ُُ
 [.ِّٓرقـممُٖٗ/مُ]اتن  ـماتَّذ رمتمطذران مم-ُِ
 [.ُّْٓرقـممَُِ/مُّ]إرحماتسن متمذاكممم-ُّ
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نفمطر ؽممّكاتطمًكم,ممِكاتنسًئ ,مُكحخر لماتذخًرممي ماألدبماتنفردمنفمطر ؽمنذًرؾمذفمي ًت ,
ملمذنمك .ماتسرممذفم م َ,م ال : ـم)تكؼمكنذًرؾمكاتسرم(متفماتمسفمذ

ممْكحخر لمحمندمنفمطر ؽمحذ مت نًفماتن دممتفمحيذىٌ مذلمذنمك .

 دراسة رجال اإلسناد:

مٓ رسؿمَّ  رامك دتس.مالحسن البصري

مكلـماتذ فمام:نؿماألئن م:دت س ـ.مٔقًؿماتذًمثنمحنًم:دت سلميأدمذَّر ماذفمم رمي ماتنر:ذ مات ًن  ,م

مٕت: مذفم نرة.محنًمذًتنسذ مإلرسًتلميأدم ذتمسنًعماتمسفمنف

م*مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 الحكم عمى الحديث:

ممَُكقًؿمإ  بنمسسنًد ممسف.مٗكتذدماتنمؾمدل ش,مٖسسنًد مصم ح,مكَّذتؾمقًؿماألتذًن ,

م

م

م

م

م
                                           

 [.مّٔٗرقـممّّْ]األدبماتنفردمصنمم-مُ
 [.َُْٕٓرقـممّٕٓ/مٗاتَّذرلمتمنسًئ مم]اتسنفم-مِ
 [.َِّٓرقـممِّّ/مٖ]إرحمنإَّؿماآل ًرمم-مّ
 [.ُُِِٖرقـممُٕٓ/مّٓ]نسندمحمندمم-مْ
 [.ُِِٕرقـممَُٔ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مٓ
 [.َْرقـممِٗ]طذأًتماتندتس فمصنمم-مٔ
م[.ُّٓرقـممُِٔ] ًنامات:مص ؿمصنمم-مٕ
م[.مْٕٓرقـممّٖٔ]صم حماألدبماتنفردمصنمم-مٖ
 ,مذ:مأ ؽمدل ش.[.ُِْْرقـممُّ/مْ]ألمًد ثماتنخ:ًرةمم-مٗ
م[.ُِِّّرقـممُِْ/مّٓ]مًإ  منسندمحمندمم-َُ
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مقًؿماذفماأل  رمرمنلماجنم

مم ري ماآٍلخى ًد ثي ًنٍنليماٍتمى منن ً»]لػ[مكى مًذ ىزىا ماتم ًلميىمىٍ سى م ى:ى ىز  ـٍ نم ىًمحىٍمم«منىفمتى ,ميى ىأيكؿى ـً ٍسالى م ىٍدعيمذدىٍتكىلماإٍلً ـٍ تى
متن مكات:صذُّرى مات:  ىسٍّ  ًد ًث ماٍتمى ملىذىا مًي  مذًت:ى  زٍّم محىرىادى ن ًق ؿى مكى متىٌمًل. م ىً محىٍك متىٍمنيسمن ف, م ىً محىٍك دىمتىإلسالـ,

ماتم م محنرى ً مست لمرىا  يكف,مَّىنى ن ً مكا  مًتم ًل نمسن ً م ىأيكؿى ماتنيًص ذى ,مكىحىٍف حىٍمم«م.مذ ىزىا ماتم لًم»ليم:ى ىًتىَ,مكنٍ نىَمقىٍكًتًل
ماتنصدر. ـى ماالسـىمنيأً ـى ذ:ىٍ ًز ى ماتم ًلمس  ً ,ميى ىقىً

مُ

 (ٕٛ٘الحديث رقم )

  لم أعثر عمى تخريج لو.

مِ«.نفمتـم : زمذ زا ماج,ميم سمننً»كحكرد ماتذاكممي مإرملميأًؿنمك ركلمي ممد ثمآخرم

م

ممنلماجنمقًؿماذفماأل  رمرم

ًي ًلم ًمًت محرىاَّـمًتًز ف»كى ماتن ًًس,مكحصمي ًمًتٍزكىة.«منى ٍمأى ماتنيٍ :ىن ى مًنفى ماتمى  نايمًتزىة,مكىًل ى
مّ

م(ٜٕ٘الحديث رقم )

,مممم ٍ بو محىًذ مإىٍ ذى ى,مكىحىذيكمَّيرى د  ىنىًمحىذيكمذىًٍَّرمٍذفي قًؿماإلنًـمنسمـمرمنلماجنممى
د  ىنىًمحىذيكمنيممْ نممى مٓ ىًًك ى ى,قىًالى

تىًفماأٍلىٍتنىًش,
مىٍ نىًمرىسيكؿيممٔ متى رىجى نمخى ًًذًرمٍذًفمسىنيرىةى,مقىًؿى يى ى,متىٍفم ى مٍذًفمطىرى ,متىٍفم:ىًن ـً تىًفماٍتنيسى  ًبمٍذًفمرىاًياو

م ن ميىأىًؿى م ـى سى مكى مىٍ ًل متى ماجي م َ مصى محىٍذنىم»اًج مَّى ىن  ىً ـٍ محىٍ ًد َّي مرىاًيً   ـٍ محىرىاَّي مًت  ً مًي منى ماٍسَّينيكا ؟ مإيٍنسو ٍ ؿو مخى ًبي
ةًم ماتص الى م« ن ميىأىًؿى مىأنً ممى ميىرىآنىً مىٍ نىً متى رىجى مخى م يـ  ن مًتًز فىم»قىًؿى ـٍ ًًت محىرىاَّي منى م« ن ميىأىًؿى مىٍ نىً متى رىجى مخى م يـ  ن م»قىًؿى حىالى

ذٍّ ىً؟ مرى ًئَّى يمًتٍندى ماٍتنىالى م:ىصيؼُّ مَّىنىً فُّكفى ماجًم«م:ىصي م ىًمرىسيكؿى نميىأيٍمنىً ذٍّ ىً؟مقىًؿى مرى ًئَّى يمًتٍندى ماٍتنىالى م:ىصيؼُّ َّىٍ ؼى ,مكى
مًي ماتص ؼٍّم» مكى ى:ىرىاصُّكفى ؿى ماأٍليكى فيكؼى ماتصُّ مٕ«. يً:نُّكفى

م
                                           

م[.ِّّ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مُ
م[.ُُِ/مُّ]إرحماتسن متمذاكممم-مِ
م[.ِّّ/مّ]اتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمم-مّ
 نمندمذفمات ال مذفمَّر بمات ندان .م-مْ
مات:ن ن ماتس دل.لم-مٓ مكنمنمندمذفمخًـز
 لكنمسم نًفمذفمن رافماألسدم.م-مٔ
م[.َّْرقـمِِّ/مُ]صم حمنسمـمم-مٕ
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 تخريج الحديث:

م:فردمذلمنسمـمدكفماتذخًرم.مممم

 دراسة رجال اإلسناد:

ممُرذ  فمكنًئ .األسدم,ماألتنشم أ ممًيظمتَّنلم دتسمنًتمسن مسذامكحمسميمان بن ميران*م

مكلـماتذ فمام:نؿماألئن م:دت س ـ.مِقًؿماتذًمثنمذَّر ماذفمم رمي ماتنر:ذ مات ًن  ,

مّكقدمصرحمذًتسنًعمنفمإ خلماتنس بمَّنًمي مركا  محمند.

 *ذًق مر ًؿماإلسنًدم أًت.

 

                                           
م[.ُِٓٔرقـممِْٓ]:أر بمات: ذ بمصنمم-مُ
 [.ٓٓرقـممّّ]طذأًتماتندتس فمصنمم-مِ
م[.َِٖٓٗرقـممْٖٓ/مّْ]نسندمحمندمم-مّ
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 الخاتمة
متمَمكاتسالـمةكذف ملم::مأؽماتنأًصدمكاتاً ًت,مكاتصالماتصًتمًت,م::ـمذن ن:لماتذممجماتمندمممم
منكذ دماتذر ًت,مكتمَمآتلمكصمذلمكنفمكاال ,مخ ر
متمَماالطالعمكذ دماتنريكت ,ماأل  رماذفمَّ:ًبمحمًد ثمنفم ز مدراس مكنن ماجمنفمذف ؿم:ـمممم

م"الزاي مع العين" باب نياية حتى" الثاء مع العين" باب بداية منمَّ:ًذلمي مذ ًماس:دؿمات: ماألمًد ث
مخالؿمنفمست  ًم:كصؿمات: ماتن:ًئجمحذرزم س ؿمحفمتمذًمثم نَّفمتم  ً,مكاتمَّـم ًكدراس:مك:خر   ً

محمًد ثمدراس مس:نًـمي ماتراغذ فمكخًص ممات مـ,مطمذ مذ ًم كص مات: مات:كص ًتمكحذرزماتدراس ,ملذ 
ًماأل  ر,ماذفمَّ:ًب من منات:ًت  ماتنأًطمخالؿمنفمذتؾمنك ٍّ
مناتدراس مخالؿمنفمثاتذًممست  ًم:كصؿمات: ماتن:ًئجنمحكالنم
مات   ف ,ماألمًد ثمحكردمم:َم:كسامذؿماتصم م ,ماألمًد ثمذش رادماجمرمنلماأل  رماذفم م:ـزم*متـ
متفماتذمثمالماتار ذ ,ماتَّمنًتم:إنؿمات: متألمًد ثماالس:  ًبمقصدمكت ملمكاتنك كت ,مذؿ

م.م   ف ًمدكفمصم م ً
مذًتنسذ ماألتفًظ,مغر ذ محمًد ثمل مَّ:ًذلمي مراأل  ماذفمذ ًماس:دؿمات: ماألمًد ثمنفم*مَّ  ر
م.اتنذك  ماتسن مألمًد ث
مك:ًرةماتمفظ,مذنفسم كردلًمي:ًرةماتنذك  ,مذًألمًد ثماالس:دالؿمطر أ مي ماأل  رماذفمحسمكبم*م:نكع
م.ذًتن نَم ذَّرلًمك:ًرةمتم ل,م دؿمتفظمذ قربم كردلً
 العين" باب نياية حتى" الثاء مع العين"مذًبمذدا  منفماتن ً  مَّ:ًبمألمًد ثماتدراس مخالؿم*منف
محفمحكمذ د,م طذامتـمذ   ًمرذنًمكنرا امنصًدرمتمَمت ملماطماماأل  رماذفمحفم : حم"الزاي مع

مسالمنسندة,متم  ًمحقؼمتـمحمًد ثمك كدمستَمذتؾمي دلمييأد,مذ   ًمحفمكرذنًمست نً,م صؿمتـمذ   ً
م.األ  رماذفمتفماتنًقم فمص كخًماتمد ث,مغر بمَّ:بمذ ضمي مذَّرتمحن ً

مكذتؾمت ـ؛م:ر ن متمَماتذًمثم أؼمتـمر ًؿملنًؾميشفماألتفًظ,مغر ذ ماألمًد ثمذ ضمحفم*مذًت:ذًر
م.ر ًت ًمذ ضمتمَماتذًمثم أؼمتـمن: خرةمذ سًن دمن: خرةمَّ:بمي مكردتماألمًد ثملذ محفمت ؿ
م
م
م
م
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منم ثاألمًدمت ذ ماتذًمثمدراس مخالص م ذ فم:فص م م دكؿمكلذا
 (ٔٓتددماألمًد ثمات: مكردتمي مصم حماتذخًرمم.) 
 (ّٗتددماألمًد ثمات: مكردتمي مصم حمنسمـم.) 
 (ِٕتددماألمًد ثماتصم م مخًرجماتصم م فم.) 
 (ُٗتددماألمًد ثماتمسن م.) 
 (ٔٓتددماألمًد ثمات   ف م.) 
 (ُِتددماألمًد ثمات   ف م دنام.) 
 (ّتددماألمًد ثماتنك كت م) 
 (.ّٖات: متـم   رماتذًمثمتمَم:خر جمت ًم)متددماألمًد ث 
 (ُُتددماألمًد ثماتنَّررةم)م

 .التوصيات:  ثانياً 
مك:أد نلمسأ ن ًمنفمصم م ًمتذ ًفماتنذك  ,ماتسن مدراس مستَماتإر ؼماتمد ثمطالبم:ك  لمك كب.مُ

م.مات  دملذامنفماإليًدةمتم  ـمت س ؿماتنًسمت ًن 
م::نًكت ًمتـمات: منريكت ماتا رماالمًد ثمكخًص ماتَّ:ًب,ملذامحمًد ثمدراس مذش:نًـمسخكان محكص .مِ

م.اتدراس 
م.اتنر كةماتن:ًئجمحي ؿمت مأأكامات مـمنفماتففمت ذامك:فر ا ـمات مـمذطمذ ماالت:نً .مّ
ماجمرسكؿممد ثمي ـم ر دمينفماتمد ث,مي ـمي محص ؿم ز ملكمسذماتمد ث,مغر بمذ مـماالل:نًـ.ْ

الماتنذكة,مَّالـمنفماتنرادماتن نَمستَم صؿمم:َماتمفظمغر بمذف ـمتم ل م.اتصكابم ًنبمكا 
م.تًـمذإَّؿماتإرت مات مـمطالبم:خدـماتمد ثمذار بمخًص منكسكت مت نؿماتس  .مٓ
م م:ًجمي كماتدربملذامي مقدنًمذًتن  ماتإر ؼماتمد ثمتمـمن ًؿمي ماتنخ:ص فمحكص محخ را.مٔ
م.اجمذفذشمط ذ من:ًئجمتمَمتممصكؿمن:كاصؿم  دمستَ
مآتلمكتمَمنمندمس دنًمتمَمكسمـماجمكصمَمكاتسداد,مكات:كي ؽماتأذكؿمات ظ ـمات م ماجمكحس ؿملذا

م.مكااللـمكنفمكصمذل
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 الفنينننارس

م

 أواًل: فيرس اآليات القرآنية.

 ثانيًا: فيرس األحاديث النبوية.

 ثالثًا: فيرس الرواة المترَجم ليم جرًحا وتعدياًل.

 .ا: فيرس المصادر والمراجعرابعً 

 خامًسا: فيرس الموضوعات.
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 فيرس اآليات القرآنية
رقـم رقـماآل  ماتسكرةماآل  مـ

 اتمد ث
فىًمكىاٍتنىٍركىةىمًنٍفمإى ىًًئًرماتم ًل{ممُ ماتص   16 24 اتذأرة }ًسف 
مىٍ ًلمحىٍفم ىممِ متى نىًحى م ي ميىالى محىًكماٍت:ىنىرى ماٍتذىٍ تى ج  ً{}يىنىٍفممى مًذً نى م16 24 اتذأرة ط ك ؼى
ممّ ـٍ ذًٍّ  مذىٍؿمحىٍم ىً همًتٍندىمرى مقيً:ميكامًي مسىًذ ًؿماًجمحىٍنكىا:ًن مات ًذ فى م:ىٍمسىذىف  }كىالى

} قيكفى   يٍرزى
 153 169 اؿمتنراف

ًممُّ ىًمًستىَماتذىٍ ًتمات ىً: ًؽ{مْ  212 33 اتمج } يـ منى
 204 1 سالتاتنرم }كىاتنيٍرسىالىًتمتيٍرينً{مٓ
ميىطى ٍّر{مٔ ً  ىًذىؾى ميىَّىذٍٍّرمكى ذ ؾى ميى ىٍنًذٍرمكىرى ـٍ مقي  152 1 اتند ر } ىًمحى ُّ ىًماٍتنيد  ٍّري
مىؽى{مٕ مات ًذممخى ذٍّؾى مرى  176 1 ات مؽ }اقرحمًذًٍسـً
ًمقىمىَ{مٖ نى مكى ذُّؾى مرى د تىؾى َمنىًمكى َمكىاتم ٍ ًؿمًسذىامسى ى  176 1 ات مَ }كىات ُّمى
محىٍإأىًلىً{}مٗ  233 12 اتإنسمًسًذماٍنذى ىثى
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 فيرس االحاديث
 رقم الحديث الراوي الحديث

م ـىمًي منىٍسً ًدنىًم سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماًجمصى نىًمرىسيكؿي ٍذًدماجًم حى:ًى متى مٍذفى ًًذرى  123  ى
م ـىمرى يؿهم سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ماتن ًذ   ماٍت ى يكدًمحى:َى ـىم ًنفى ٍ ًدمٍذًفمحىٍرقى  149 زى

 159 تذدماجمذفمإٌداد,مح:َم ذر ؿمنمندا
م مًذفىرىسو ـى م  سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ماتن ًذ ُّ ًًذًرمٍذًفمسىنيرىةىم حيً: ى  218  ى

مًذًٍتذيرىاؽًم ٍدًرمٍّممحيً: تي ماٍتخي  122 حىًذ مسىً  دو
مات ىٍدمًماٍ نىٍ  ينىًمكىاٍذذىٍحمنىًماٍس:ى ٍم مًنفى ط ًبًم سىرى ماٍتخى مٍذفى  80 تينىرى

ًف   يم ًًذسى:ينىًمصى ًًئإى ىممحىمى  210 تى
م ـىم سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ًًبمرىسيكًؿماًجمصى منىًسنًمًنٍفمحىٍصمى ٍَّتي متينىرىم حىٍدرى ٍذدىماًجمٍذفى  26 تى

ماتني ىم نى ىم مًَّالىذىؾى ًً:ـوم ًسذىامحىٍرسىٍمتى مٍذًفممى  177 تىًدمٍّ
ٍس ىتى ىم ماتنى ميىٍم ىٍ ًزـً ـٍ ديَّي مذفمنًتؾ ًسذىامدىتىًمحىمى  250 حىنىسو

مىٍ لًم ميىالىم:ىٍأدىنيكامتى مًذًلمًذ ىٍرضو ٍذًدماتم ًلمٍذًفمتىذ ًسوم ًسذىامسىًنٍ :يـٍ  75 تى
مىَمًتسىًًنلًم متى ماٍتأيٍرآفي ـى ماتم ٍ ًؿ,ميىًٍس:ىٍ  ى مًنفى ـٍ ديَّي محىمى ـى  36 رىةىمحىذيكمليرى ٍم ًسذىامقىً

ماتم ٍ ًؿ,محىٍكمحىٍنسىٍ :يـٍم ٍنحي م ي ٍذًدماتم لًم ًسذىامَّىًفى متى مٍذفى ًًذرى  178  ى
ؿه, م ىأيكـيمرى ي ًًئدىةي,ميىالى ً  ىًتماٍتنى  93 تذداجماٍذًفمتينىرىم ًسذىامكي

مًت مًي ماتذىٍدكًم  118 سمن مذفماالَّكعمحىًذفى
مخيٍ روم ٍكًؼمطىٍ رو مًي م ى ـٍ  138 مذفمنس كد.تذدماج حىٍركىامي ي

منىًر ًًّمنىًر  نًمغىدىقنًمطىذىأنًمتىًً النم منيًا  ًن ٍ  ًن ًًتؾوم اٍسًأنىًمغى  86 حىنىًسمٍذًفمنى
ٍدًرمٍّمماٍسًأًلمتىسىالنم ماٍتخي  112 حىًذ مسىً  دو

مىَمتىٍ ًدمرىسيكًؿماتم لًم ًد نىً مقىٍمطهمتى ماتنى محىٍلؿى ًبى  حىصى
ماتم ليم مرىً  ى ٍفمحىنىسو تى

ٍنليم  تى
248 

د  يم  8 س دمذفمتذًد ماٍ ًرذيك يمممى
ماتم لىمكرىسكتىلي؟ رى منىصى ؿو مًنٍفمر ي ً ٍذ:يـٍ س ًًفمٍذًفمتىًط   ىم حىتى  114 مى
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مسىنى نم مذىم اىليمًس:ٍّ فى  َ: مىلي,ممى محى ى رى محىخ  ماتم ليمًستىَماٍنًرئو ٍ رىةىم حىٍتذىرى  88 حىًذ مليرى
ٍس:يـيماتم ٍ مى ىم ًًتؾومحىنىًسمذٍممحىٍترى  133 ًفمنى

مىٍ لًم م َماتم ليمتى ًًذرمذفمتذداجمكسمـمحىٍيزىعىماتم ليمنىٍفمحىٍيزىعىمرىسيكتىليمصى  198  ى
؟ مسىًًتدىةىماإلًٍ ىًًدم  مٍذفى مقيس  منىٍفم ىٍ ًرؼي ـٍ ذ ًسوم حىًي َّي  77 اٍذًفمتى

محىٍ:أىًليـٍم ـٍ ني ي ٍ رىةمحىٍَّرى  64 حىًذكمليرى
م م مصى ًذىليمحىٍفم ىًممُّكامحىٍنًرماتن ًذ ٍّ محىٍصمى ـى م  سى مىٍ ًلمكى ذ ًسوم َماجيمتى  190 اٍذًفمتى

ماٍت ىٍكـىم ـى دهمطىً  محىمى ـٍ ٍ ًف ٍّم حىًنٍنَّي ن ًدمٍذًفمصى  172 نيمى
م:ىأيكـيم ماتس ًتى ىمالى  46 تذدماجمذفمنس كدمًسف 

ليم محىٍفم:يٍج:ىَمريخىصي :ى ىًتىَم يًمبُّ مكى ماتم لىم:ىذىًرىؾى  254 تذداجماٍذًفمتينىرىم ًسف 
ماتط  ٍّبىم م يًمبُّ ماتم لىمطى ٍّبه ق ًصوم ًسف   103 سىٍ ًدمٍذًفمحىًذ مكى

ًنىاىم ميى ى ٍمؽىمتىٍذدو مًسذىامحىرىادىمخى ؿ  مكى ى ماتم لىمتىز  ٍ ًرثًم ًسف  كى ًًتًؾمٍذًفماٍتمي  196 نى
ٍذكىم متىٍ سىٍتمتىليمصى ماتإ ًبٍّ مًنفى ماجىمتى ىٍ  ىبي  12 تيٍأذى ىمٍذًفمتىًًنروم ةهمًسف 
مىٍ لًم مًذذيَّىًً محىٍلًمًلمتى متى ي ىذ بي ماتنى ٍّتى متينىرىم ًسف   81 اٍذفي

ًسلًم مًي مني ىر  مكىليكى محيًرمى ـى م  سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ماتن ًذ   , حىف  ٍذًدماتم ًلمٍذًفمتينىرى  132 تى
سىمَأنَّ  مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ًًرًثماتن ًذ   ماٍتمى مٍذفى ؿى محىٍقطىاىمًذالى ـى ًن ُّم م  ماٍتنيزى ٍنًركمٍذًفمتىٍكؼو  63 تى

متىٍرقنً,محىٍكمتىٍمننً محىَّىؿى ـى م  سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ماتن ًذ   ذ ًسوم حىف   199 اٍذًفمتى
مًي مذىٍ ًامات ىرىا ىً م ـىمرىخ صى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ماتن ًذ   ٍ رىةىمحىم حىف   216 ًذ مليرى
متىليماٍتنىً يم م يٍس:ىٍ ذىبي مَّىًفى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ماتن ًذ   ًًئإى ىم حىف   78 تى
ٍ ذىرىم متىن ًميىرىغىمًنٍفمقىٍ:ًؿمحىٍلًؿمخى ـى م  سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ماتن ًذ   ًًتؾوم حىف   105 حىنىًسمٍذًفمنى

ن  ًم مات ى محىٍلؿى ماتايرىؼًممًسف  محىٍلؿى ٍدًرمٍّم  ى:ىرىا ىٍكفى ماتخي  230 حىًبمسىً  دو
م ـىم سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ماتن ًذ   ـيمحى:َى مىٍ ًلماتس الى متى مً ٍذًر ؿى دوم حىف  ال   16 اتس ًًئًبمٍذًفمخى

ًت ًدمًذًٍتاىًن ـًم ماتكى ًًتدىمٍذفى مخى ًرمٍذًفمنىٍخرىنى ى, ًسف   44 اتًنٍسكى
مرىم نىًًسف  محىنىرى ـى م  سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماًجمصى مٍذًفمَّىٍ بوم سيكؿى  257 حيذى ٍّ

, ٍ ذىرى م ـىمغىزىامخى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿى ًًتؾوم حىف   135 حىنىًسمٍذًفمنى
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بىم متىليملىذىاماٍتًَّ:ًى م ـىمَّى:ىبى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى ماًجمصى مًنٍفمحىٍلًؿمديكنى ىم حىٌفمرىسيكؿى  59 إىٍ  ه
م م ـى,منىًتى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿى ًًئإى ىم حىف   113 تى

ماًجمصمَماجمتم لمكسمـ,منى ىَمتىٍفمذىٍ ًاماٍت يٍرذىًفًم مرىسيكؿى  115 تنركمذفمات ًص حىف 
مخ ذر  74ماذفمإ ًبمحفمرسكؿماجمصمَماجمكتم لمكسمـمقًـم ـك

ًرىتٍم محى ى ـى م  سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ماتن ًذ ٍّ مًذٍنتى ٍ نىبى مزى  حىف 
ز نبمذنتماتنذ مصمَم

 اجمتم لمكسمل
247 

متى ينىًمإىٍ  هم  158 ذج بمذفممممم مًسٍفمتىرىضى
منىٍنديكمى نم مًي ماٍتنى ىًًر ضى ٍ فوم ًسف  مٍذًفمميصى  166 ًتٍنرىافى

كام ري مقىٍكنىًؾماٍس:ىٍأصى  ًنٍفمذيٍن ىًًفماٍتذىٍ ًتمًسف 
ٍذًدماًجمٍذًفم ًًرًثمٍذًفمتى اٍتمى

ًذ  ى ىم  233 حىًذ مرى

م مكىاًمدو ماٍسننًمًنًئى نمغىٍ رى ً:ٍسً  فى مًتم ًلم:ى ىًتىَمً:ٍس ى نمكى ٍ رىةىم ًسف   53 حىًذكمليرى
مًنٍفمسى ىًدىًةماتنر مخف متًر  ل ذ ًسوم ًسف   168 اٍذًفمتى

مقىٍذمىم منىٍفمَّىًفى ماٍت ىًًنؿيمًسف  مَّىًنيكامًسذىامتىًنؿى ـٍ  96 اٍذًفمنىٍس يكدوم َّي
منىٍفسىليم رى ـيمآ ى مىٍ ًلماتس الى منيكسىَمتى مىًن  م ًسف  ماتنُّد ًرماتسُّ  238 تيٍ:ذى ىمٍذفى

ٍ طيماألىٍذ ىضيم ماتخى محىٍفمَّىًفى مًسذنامتى ىًر ضه مًكسىًدىؾى  154 تدممذفممً:ـ ًسف 
ؿهمتىزًم متى ىًمرى ي ًًرـه,منىًن اهمًي اٍنذى ىثى متى ٍن ى ىم  زه مزى ٍذديماتم ًلمٍذفي  211 تى

مليكىم مًستىلىمًسال  مًذًتم ًلمات ًذممالى ـٍ  29 ت نًفمذفمتفًف حىٍنإيديَّي
ًخوم ٍك ى ىمخى م:ىٍ :يكامرى  َ:  127 تمَمذفماذ مطًتب اٍنطىًمأيكاممى

مًي ماتدُّتىً ًم مقىٍكـهم ىٍ :ىديكفى  72 سىٍ دوم ًسن ليمسى ىَّيكفي
ًًنًد ًم ًندىماجىمًذنىمى ممى ماٍتأيٍرآفى :ىـى م مًسذىامخى سىٍ فوم حىن ليمَّىًفى ماتمي مٍذفي ًم ُّ  56 تى
م ـىم سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى يىدىمًستىَمرىسيكًؿماتم ًلمصى ن ًؿوم حىن ليمكى مٍذًفممى  43 حىٍذ ىضى

ٍك:ًن ٍك نا,مكىحىٍسنىايمصى  231 اذفمتذًس ًسنٍّ محىرىلم ى
مذفمتًنر تتمرذ مكإف تمألن: ان مس   256 سىٍ دو

مًتنىٍكًتمسىٍ ًدمٍذًفمني ىًذوم مات ىٍرشي ًًذر اٍل:ىز   136  ى
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كؼًم ماٍتنىٍ ري محىٍلؿي ـٍ كًؼمًي ماتدٍُّن ىًملي ماٍتنىٍ ري  183 تذدماترمنفمذفمنؿٌم حىٍلؿي
؟محىكىم مذىًتؾى م:ىٍف ىميكفى ـٍ ٍدًرم ممًسن َّي ماتخي  243 حىذىًمسىً  دو

محممكاتذمم ٍ رىةىم نفس مذ د مسفماتر ؿمت ف  مي مات ـك  85 حىًذكمليرى
ملىذىا م ىٍكـو  148 نف امذفماتمًرثمحىمُّ

ماٍتاير ةىم نىإىًر ةىماتن ًًسميىًشن  ىًم:ىٍدًيفي مكى ـٍ ٍ رىةى, ًس  ًَّي  130 حىًذ مليرى
ًً رهم ممى ماتدٍُّن ىًمتىرىضه مًسف   175 إىد اًدمٍذًفمحىٍكسوم حى ُّ ىًماتن ًسي

م:يٍمًزن ً ,مالى ًًئإى يم ًس  نًم ىًمحىًص ؿي  107 تى
مذًتند ن م  151 تذدماجمذفمنافؿوم ذ ننًمنمفم مكسمذاتم ـك

ن  يم ,مكىاٍت ى ًتماتن ًري   ً ٍ رىةىمم:ىمى  27 حىًذكمليرى
ًص رًم مىَماٍتأيميكًبمَّىًٍتمى متى ماٍتًف:ىفي  179 مذ ف مذفمات نًف :يٍ رىضي

مىم ٍذًدماتم ًلمٍذًفمنىٍس يكدوم َمًإرىاًرماتن ًسًم:ىأيكـيماتس ًتى يمتى  187 تى

َّى يم ماٍتذىرى مًي ً ف  ثه م ىالى
ص  بمذفمسنًفم

 اتركن 
173 

م ,م ىٍ  ىميكفى مَّيف ًًرمقيرىٍ شو ً ىنىًمريسيؿي ٍ إيـوم  ى م ي  9 سيرىاقى ىمٍذفى
ٍ تيم مإىٍ رنا,ميىمىن ًمقى ى مًذًمرىا و ًكىٍرتي  137  ًذر  ى

مًسٍمدىلمتىم مىسى :ى ىًقىٍدفىم ى مكى ًًئإى ىم ٍإرىةىماٍنرىحىةن,ميى:ى ىًلىٍدفى  21 تى
ـيمذى ٍّفهم رىا ,مكىاتمى مذى ٍّفه مذىًإ روم اتمىالىؿي مٍذفى  146 اتنٍُّ نىًفى
ٍ ًسأى ي, ,مكىاٍتفيكى ٍدًرمٍّم اٍتمى   ي,مكىاٍت ىٍأرىبي ماٍتخي  68 حىًذ مسىً  دو
مى ٍم ,ميىًشنٍّ محىٍخإىَمتى ؾى مى مًسالى مىٍ ؾى ٍذمتى ٍ ظى ىمخي مقيرى ٍدًرمٍّم ؾى ماٍتخي  124 حىًذ مسىً  دو

ذيكاماتإ ٍ طىًفىم ٍدًرمٍّممخي ماٍتخي  125 حىًذ مسىً  دو
ًد نى ًم ماٍتنى م ـىمًنفى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماًجمصى مرىسيكؿي رىجى ٍذًدماجًم خى ًًذًرمٍذًفمتى  60  ى

مًسٍ:رهم ًترى يؿو ,مكى محىٍ ره مًترى يؿو ٍ ؿي ٍ رىم اتخى  19 ةىمحىًذكمليرى
ـيمًت دوم ميىًشن  ىًمحى  ً ًًئإى ىم دىٍت ينىًم ىًمحىذىًمذىٍَّرو  119 تى

متىًفماٍتفىًرٍّ فىم مات ًذمم يأىًً:ؿي مًنٍ ؿي ماتم لىمًي ماٍتاىًًيًم فى ٍذًدماتم ًلمٍذًفمتينىرىم ذىاًَّري  35 تى
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ديمًي  ىً م ىٍس ي ـى م  سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ماتن ًذ   ذ ًسومماٍذفًم رىحىٍ تي  253 تى
ةًم الى مًي ماتص  م يٍ ً في م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿى متينىر رىحىٍ تي ٍذدىماتم ًلمٍذفى  40 تى

ماتس نىً ًم مدىٍتكنامحيٍدًت ىٍتمًنفى مَّى ىف  ٍندىبوم رىحىٍ تي  203 سىنيرىةىمٍذًفم ي
م م مصى م ـىمرىحىٍ :يًن مسىًًذاىمسىٍذ ى ومنىاىماتن ًذ ٍّ سى مىٍ ًلمكى  232 س دمذفمحىذ مكقًص َماجيمتى

ماتإ ٍ طىًفًم ـيمًنفى ٍم ماًج,مكىاٍتمي ٍج ىًمًنفى  اترُّ
حذكمسمن مذفمتذدم
 اترمنفمذفمتكؼ

220 

ماًجمصمَماجمتم لمكسمـ مرىسيكؿى  92 حىذيكماتد ٍردىا ًمم ن َمتفمن ؿملذامسىًنٍ تي

 إًكركاماتنسً مي محنفس ف
ٍذًدماتم لًم ٍذًدممتى ٍذًفمتى

 اتر ٍمنىفًم
110 

 169 حنسمذفمنًتؾمإينٍّ متىكىاًر ى ىً
م ـىم سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مىَمتىٍ ًدمرىسيكًؿماتم ًلمصى  49 حىٍسنىً ىمًذٍنًتم ىًز دىم طيمٍّأىٍتمتى

مكىات  جُّم  15 حىًذكمذىٍَّرومماٍت ىجُّ
ن  ىميًم مات ى ميكفى م ىٍدخي ماتم ليمًنٍفمقىٍكـو ٍ رىةىم  ماتس الىًسؿًمتىً بى  11 حىًذ مليرى

ـٍم ًذىٍ:ليمس  ًَّي سيٍرتى محى ى مكى ـٍ قينيكًطَّي مكى ـٍ ن دمذفمتىٍنركمت بمرذَّيـمنفمًستٍَّّي  13 نيمى
ذىًرهم م ي ,مكىاتًذٍئري ذىًره ٍرمي ىًم ي ٍ رىةىم ات ىٍ نىً يم ى  34 حىًذكمليرى
ٍـّم ماتسُّ ًي  ىًمًإفىً همًنفى ن ً مكى مات ى ٍ رىةىم ات ىٍ كىةيمًنفى  42 حىًذكمليرى

ميىٍضم ميى يكى نىًمًسكىلمذىًتؾى ـيم ىالى ى ه,مكى  اٍتً ٍم
ٍنًركمٍذًفم ٍذًدماتم ًلمٍذًفمتى تى

 57 اٍت ىًصًم

مىَماٍتًفٍطرىةًم  228 ن ًذمذفم ذؿمتى
مًذ ىذىاماتً الىؽًم محىٍكالىدىَّيف  مىَمنىًم:ىٍدغىٍرفى مذنتمنمسف تى مقىٍ سو  99 حيٍـّ

مم ماتن ًذ ُّ محىٍفم:يٍأطىاىم ىديلىًيى ىنىرى ـى م  سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى  224 تًئإ  صى
مًذًٍت يريشًم مَّىًًيره ق ًصوم يى ىٍمنىًلىًمكىلىذىام ىٍكنىًئذو محىًذ مكى  141 سىٍ دىمٍذفى

ماٍتً ذىاًرماٍت ى ًٍّدم مًذًٍتنيٍجًنًفمًنفى محىٍمسىفي  101 سىٍ ًدمٍذًفمنىٍس يكدوم اٍتفىٍأري
ًظ فىً ماتٍم ـيماٍت ىًًرضيمًي ماٍتكى تىَّي ماتن ٍ ًدمُّم فىًر  ى ي,مكى مزيلىٍ رو  157 ًطٍ فى يمٍذفي

متىذيكفوم مًذٍنتي مسىًًئنى ومحىٍرذىً  فى مًسًذؿو  252ن ًك  مذفمم دةم ًي مَّيؿٍّ
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ماتأإ رم

متى ىًر ًًّمات يٍإريم محىٍكمَّىًفى ٍذًدماتم ًلمذفمتنر ًي نىًمسىأىًتماتس نىً يمكىات ي يكفي  4 تى
مًم مقىٍدميى ىمىليمقىٍدمتى ـى م  سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ماتن ًذ   محىف   134 تنرمذفماتخطًب ٍنتي

م ـىم سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى دىٍ ًذ ى ىمنىاىمرىسيكًؿماًجمصى  قىًدٍننىًماٍتمي
سمن مذفمتنركمذفم

 245 األَّكع

متىٍ مى ىمحيسٍم مًذؾى محيٍسًرمى ماتم ًل,مَّىٍ ؼى ؟قيٍمنىًم ىًمرىسيكؿى مًذؾى محىٍكسوم ًرمى  58 إىد اديمٍذفي
 204 تم مذفمحذ مطىًتب ًَّفماذامن تماتنذ مصمَماجمتم لمكسمـ
نمذىنيكمحيذىٍ ًرؽوم ـٍ متى ي مًنن ًم يأىًؿي مذىٍ تو محىٍلؿي دىةىمٍذًفماتنٍُّ نىًفًم َّىًفى  69 قى:ًى

مىٍ ًلمكىم م َماجيمتى ماًجمصى منىًمذيًدئىمًذًلمرىسيكؿي ؿي محىك  مَّىًفى م ـى ًًئإى ىم سى  61 تى

ننً ميىٍخننًمنيفىخ  ـى م  مىٍ ًلمكىسى م َماتم ليمتى ماتم ًلممصى مرىسيكؿي  َّىًفى
محىًذ ملىًتى ىم ًلٍندىمٍذفى

 ات: ًن ًن  م
213 

سمـمًسذامحَّؿمنىاىماٍتأىٍكـ مىٍ ًلمكى مرىسيكؿماجمصمَماجمتى  َّىًفى
مٌ مذفم ن دمذفمتى نيمى

سىٍ ف  اٍتمي
94 

مرىسيكم مَّىًفى مًي مسىفىرو ـىمًسذىامَّىًفى م  سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماًجمصى  131 اتمًرثمذفمرذ   ؿي
ٍ ؿىم محيسىًنى ماٍتخى مقىٍدمذى ىثى م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿي  234 تيٍركىةىمٍذًفماتزُّذىٍ رًم َّىًفى

م ـىم سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿي ٍمكىا ىممَّىًفى ماتمى ًًئإى ىم  يًمبُّ  192 تى
ـىم ىٍَّرى يمتىإىرىةنم م  سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿي ٍذًدماتم ًلمٍذًفمنىٍس يكدوم َّىًفى  244 تى

مات دـمر المإىًر فنً مٍذفي مَّيٍم يكـي ذ ًسوم َّىًفى  235 اٍذًفمتى
ما ًًلًم  ً م:ىٍ ًزؼي مًي ماٍت ى ذ ًسوم تم ٍ ؿىمَّىًنىًتماتإ  ىًًط في  239 اٍذًفمتى

مًتٍأمى نم  َّىًنىٍتمتأًحمرسكؿماجمصمَماجمتم لمكسمـمًتٍإًر فى
,م ٍذًدماًجمى متى  ىٍم ىَمٍذفي

م ىًز دىم ًمٌ مٍذفي  كىتى
76 

مسىٍذاهم ٍ نى ىمماٍتَّىذىًًئري  117 سىٍ ًؿمٍذًفمحىًذ ممى
ماتذ م متىٍ بى ,مًسال  م ىٍ َّيميليمات:ُّرىابي ـى ماٍذًفمآدى ٍ رىةىممنىًبمًنٍنليمَّيؿُّ  14 حىًذكمليرى

يى ىمنىٍكًقؼهم متىرى ًًذرمذفمتذداج َّيؿُّ  209  ى
يى ىمنىٍكًقؼهم متىرى ٍذًدماتم لًممَّيؿُّ ًًذًرمٍذًفمتى  215  ى
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مًنٍفمًتٍذؽومني ىم ؽوم ـٍ ن ً ماًلٍذًفماتد ٍمدىاحًمم-حىٍكمنيدىتًَّمم-َّى ًًذًرمٍذًفمسىنيرىةىم ًي ماٍت ى  104  ى
مًي مًسأىً ومَّين ًمنىنٍم م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ًًئإى ىم ًذذيمًترىسيكًؿماًجمصى  249 تى

ماتم ليمتىٍنليم ٍذًدماٍتنيط ًمًبمرىً  ى ننًمًتٍم ىذ ًًسمٍذًفمتى مغيالى م, َّيٍنتي  51 حىًذكمرىاًياو
منىًًتؾوم مٍذفى ًًرثى م ىًممى محىٍصذىٍمتى مذفماتمًرث َّىٍ ؼى ذىٍ دو  241 زي

محىزىاؿيم ًأًذ مالى متى م ىطىئيكفى ـٍ محىٍظ يًرًل  139 ات ذًس ذىٍ فى
ـًم ٍسالى مًسٍس ىًدىمًي ماإلًٍ ًًتؾوممالى  161 حىنىًسمٍذًفمنى

ٍ  ى ًم مًذًٍتمى تىٍ سى مًسن نىًمذىًتًؾمًتٍرؽهمكى ًًئإى ىم الى  108 تى
م:ىنىً ىإيكا ًسىديكا,مكىالى م:ىمى ٍ رىةىم الى  145 حىذكمليرى

ًئَّى يم ماٍتنىالى ؿي م:ىٍدخي مًي ًلمَّىٍمبهمالى ًًرمٍّم ذىٍ :ًن  144 حىًذ مطىٍممى ىماأٍلىٍنصى
م:ىٍس:ىً  ئيكامًذنىًًرماٍتنيٍإًرؾًم ًًتؾوم الى  116 حىنىًسمٍذًفمنى
 225 لر رةمحذك الم:إدماترمًؿماالمت الث
ماٍنرىحىةنم ًت دنامكىالى م:ىٍأ:يميكامكى ًفمٍذًفمَّىٍ بًم الى ٍذًدماتر ٍمنى  32 تى

م:ىأيكـيماتس ًتى يم ذىماجيمإىًر طى:ىليممالى م ىٍ خي  َ: ك مى ٍذًدماًجمٍذًفمتىٍنرو  20 تى
مآ ىًتوم متىٍإري م ىَّيكفى  َ: م:ىأيكـيماتس ًتى يممى ذىٍ فى ىمٍذًفمحىًس دوممالى  65 مي

مًي ماٍ نى:ىٍ فًم مًسال  ـٍ مذىٍ نىَّي م:ىنىًييسى  55  ىًز دىمٍذًفماأٍلىٍخنىسًم الى
مسال مذيكمتىٍ رىة ـى م  ممى ٍدًرمٍّممحىذكمالى ماٍتخي  1 سىً  دو

مكىالىملىًنى ىم فىرى ٍ رىةىم الىمتىٍدكىلمكىالىمصى  66 حىذىكمليرى
دىقى هم ٍَّنىًمصى ,منىًم:ىرى  222 تًئإ  الىمنيكرىثي

ماتم ليم:ى ىًتىَمكىتىز م دهمًسال  مًذ ىًمحىمى م ي ىذٍّبي  142 تذدماجمذفمنس كد الى
مًستىَمتىٍكرىًةماتر م ؿي ماتر  ي م ىٍنظيري ًؿ,الى ٍدًرمٍّم  ي ماٍتخي  219 حىًذ مسىً  دو

ٍكً ؾًم محىٍفم:ىٍرً ً  مًستىَمزى ًًئإى ىم تى ىم ًؾم:يًر ًد فى  160 تى
 155 اذفمسسمًؽ تأدمذلذ:ـمي  ًمتر   نم

ماٍتنيٍسًمًن فىم ماتم ًلمصمَماجمتم لمكسمـمي مرَّبمًنفى مرىسيكؿى ذىٍ رمذفمات كاـ تىًأ ى  180 اتزُّ
كـيمكىم ماتنٍّسىً ىمتىًَّنٍّ محىصي ـي,مكىحىنىسُّ مٍّ مكىحىنىً ,مكىحيصى ك حيٍيًطري ٍذًدماًجمٍذًفمتىٍنرو  109 تى



164 
 

ًد نىً م مًستىَماتنى ـى م  سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى مصى ماتن ًذ ُّ  162 اٍتذىرىاً مٍذًفمتىًًزبوم تىن ًمحىٍقذىؿى

م م سى مىٍ ًلمكى م َماجيمتى ماتم ًلمصى مرىسيكؿي رى متىن ًمحىٍفملىً ى  ـى
م حـمن ذدمتىًً:َّى يمًذٍنتي

زىاًت   يم ماٍتخي ًًتدو  خى
30 

كامًنٍفمحىٍنفيًسً ـٍم كا,محىٍكم يٍ ًذري م ىٍ ًذري  َ: ممى ماتن ًسي  تىٍفم ىٍ مىؾى
نىٍفمسىًن ىليمًنٍفمرىسيكًؿم

 اجًم
89 

تىدى يم كى محىًٍَّ ٍرمنىًتىليمكى مذفمنًتؾماتم يـ   47 حىنىسه
محين م بى ماٍتًَّالى محىف  ـًمتىٍكالى ماأٍلينى ٍذًدماًجمٍذًفمنياىف ؿوم  همًنفى  214 تى

ليمكىتيأيكذى:ىليم مًتٍر ى ماٍتكىاً ًدم يًمؿُّ  147 اتٌإر دمذفمسك دمات أف ٌم تى ُّ
ماتًانىَمتىٍفمَّىٍ رىًةمات ىرىضًم ٍ رىةىم تىٍ سى  174 حىًذكمليرى
ٍطذى ىم ماٍتخي ٍرتى محىٍقصى  156 اٍتذىرىاً مٍذًفمتىًًزبوم تىًئٍفمَّيٍنتى

َّينىًمًنٍفمذي يكً:َّينىًملىًذً ماتس ًتى ى؟نىم ٍ رىةىم ًمحىٍخرى ى  79 حىًذ مليرى
ـيم َمًسٍذرىاًل  م  محىًذ مييطىٍ نى ىم نىًمحىٍإذىلىملىذىامًذًٍتَّىٍذًشمات ًذمم ى مٍذفي  212 اتنٍُّ نىًفي

ملىًذ ًم مًنٍن ىًمذىٍ دىميىٍ مىً:ؾى  نىًمحىنىًمًذنيٍس:ىٍ ًذًرؾى
ًفم ىٍم ىَمٍذًفمسىً  ًدمذٍم

 اٍت ىًصًم
90 

مقىطى ىٍتمحىٍذ ىًرم ملىذىامحىكىافى  َ: م:ي ىًًدًن ,ممى ٍ ذىرى ٍ رىةىم نىًمزىاتىٍتمحىٍَّمى يمخى  45 حذكمليرى
ًت ىًًذ ىً ًتٍم ىذىارىلمكى مكى ٍذًدماتم لًم نىًمتىؾى متى مٍذفى ًًذرى  87  ى

مإينٍم ٍ ؿو مخى مَّى ىن  ىًمحىٍذنىًبي ـٍ مرىاًيً  محىٍ ًد َّي ـٍ ًًذًرمٍذًفمسىنيرىةىممسومنىًمًت محىرىاَّي  259  ى
م ىالى ى ىمدىنىًًن ر مًت مًنٍ مىليمذىلىذنًمحيٍنًفأيليمَّيم ليمًسال  ًن محىف   223 األمنؼمذفمق س نىًم ىسيرُّ

م:يكً:ريم األنصًرممنى:َى دةمى  251 حىًذكمقى:ًى
منىًمذى ى ىًن ماتم لي,مَّىنى ىًؿمرى يؿوم نى ىؿي  217 محىًذكمنيكسىَماألإ رم نى ىًم مكى

مًستىَمَّىذىا ـهمًنٍفمتىٍ رو رى ًد نى يممى مذفمحذ مطىًتب اتنى ًم ٌّ  54 تى
م:يسىن َمغىًدرىةىميىسىن ًلىًمخىً رىةنم مًذ ىٍرضو مٍذًفمتيٍركىةىم نىر   6 تىٍفمًلإىًـً

ذنًمًذًٍذنىً:  ًًئإى يممنىٍرمى  165 تى
ًًنً  ىً دىقىً مَّىنى ًًتؾوم اتنيٍ :ىًدممًي ماتص   71 حىنىًسمٍذًفمنى

مىٍ ًلمسيكرىةيماٍتذىأىرىةًم ـيمات ًذممحيٍنًزتىٍتمتى ٍذًدماًجمٍذًفمنىٍس يكدوم نىأىً  153 تى
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مًذ ىٍإرًم ـٍ مى ي ميى ى ـو . نىًفماٍذ:ىدىحىمقىٍكننًمًذسىالى ـى مًسٍذرىاًل  مٍذفي ًًت ؿي  189 ًسٍسنى

متىر اينًميىسى ىتىليمتىٍفمإىٍ  وم  نىٍفمحى:َى
م ذىٍ ًضمحىٍزكىاًجماتن ًذ ٍّ

م ـىمصىم سى مىٍ ًلمكى  م َماجيمتى
191 

ميىٍم ىٍس ىؿٍم متىٍفمإىٍ  و محىٍفم ىٍس ىؿى ب  ًًتؾوم نىٍفمحىمى منى مٍذفي  150 حىنىسي
متىليم ٍ :ى نميىً  ى ًمنى ٍ دوم نىٍفمحىٍم ىًمحىٍر ن  194 سىً  ًدمٍذًفمزى

ماتم ٍ ؿًم مًنفى ًًنتًم نىٍفم:ى ىًر  ماتص   126 تيذىًدىةيمٍذفي
 185 لر رةمحذكمنفم: مـمتمنً

ٍأ:ىمىليم منى نمحىنىًمرىحىٍ تي محىٍتزىؿي مرى يؿه ٍنزىةى؟ميىأىًؿى ممى ٍأ:ىؿى ًًتؾوم نىٍفمرىحىلمنى  246 َّىٍ ًبمٍذًفمنى
ٍ نىًمتىليم متىرى  167 اتذرا مذفمتًزب نىٍفمتىرىضى
ماتر  يؿى؟ ماأٍلىٍَّكىعًممنىٍفمقى:ىؿى مىنى يمٍذفي  202 حىًذ مسى

م متيٍصفيكرنامتىذى ًن منىٍفمقى:ىؿى ؿ  مكى ى مًستىَماتم ًلمتىز   18 اتإر دمذفمسك دمات أف  تىج 

ًتثوم ـيماٍ نىٍ ًفميىٍم ىٍذلىٍبمًذ ًى مًتٍندى يمطى ىً  نىٍفمَّىًفى
ًفمٍذًفمحىًذ م ٍذًدماتر ٍمنى تى

 181 ذىٍَّر

م ىٍرَّىٍبمدىاذ  نم ماآٍلًخًرميىالى ًذًٍت ىٍكـً مًذًتم ًلمكى م يٍجًنفي ٍ ًفًامٍذفًم نىٍفمَّىًفى كى ممري ًذتو  31  ًى
ميىأىٍدممىؿ م محىٍكمتىرىجى كم نىٍفمَّيًسرى متىٍنرو مٍذفي ًجي  121 اٍتمى  

 205 سمنًفماتفًرس منىٍفملىذىا؟
ٍ ؿوم نىاىمحىذيكم ى منىًمصى  143 انسمذفمنًتؾ نىٍفم ىٍنظيري
ً ماتن كىلمطىٍذخن ـى  37 حـمسمن  نى ىًنىًمحىٍفمنىٍ  ي

ذىرًم ممقىٍ سًمملىذىامسى ٍّديمحىٍلًؿماٍتكى  128 ٍذًفمتىًًصـو
مرىسيكًؿماجمتنخالؼمخًرؼ ن دو مًنٍفمنيمى به منيٍسًمـًم لىذىامًَّ:ًى ٍذديماتم ًلمٍذفي  236 تى

مقىٍكًن  دىقىًتي مقىٍكًن ,ملىًذً مصى ٍ بوم لىًذً مًسًذؿي  195 ًتٍَّرىاًشمٍذًفمذيجى
ًخريم ذ ًسوم لىًذً ماتسُّكرىةى,مًسن  ىًمآلى  184 اٍذًفمتى

 193 حذكملر رة :أ ً؟لؿم: دمرقذ م: 
؟ ـٍ ٍ ًرَّي مًنٍفمغى ـٍ  3 راي لمذفمراياملىٍؿمًي َّي
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ٍنزىةى؟ منىٍس ىتيليمتىٍفمقىٍ:ًؿممى مًي مكىٍمًإ ٍّ ٍ فىًرمٍذًفمتىٍنًرك لىٍؿمتىؾى  23  ى
ٍ :ى:يليم منى منىًجي ي,ماٍتًمؿُّ ماتط  يكري ٍ رىةىم ليكى  207 حىذىًمليرى
مًذًٍتاىدىاةًم ـٍ  206 تًنرمذفمإرام ؿ كىاييكًن مًذ ىٍ نىً َّي

ٍ رىةىم كىات ًذممنىٍفًس مًذ ىًدً متىأىٍدملىنىٍنتيم  200 حىًذ مليرى
متىًًزبوم متىنىًماٍتذىرىا يمٍذفي متىًًزبوم كىصىؼى  24 اٍتذىرىا يمٍذفي

مرىًمـهم مىٍ:ؾى ذ ًسوممكىصى  164 اٍذًفمتى
مًتٍرؽوم مأًلىٍلًؿماٍتً رىاًؽمذىاتى ق تى ًًئإى ىم كى  197 تى

ًتدىماتن م كرناكي منىٍخ:يكننًمنىٍسري م ـى سى مىٍ ًلمكى م َماتم ليمتى مصى  ًذ ُّ
ٍذًدم اٍت ىذ ًًسمٍذًفمتى

 اٍتنيط ًمًبم
83 

مًذًتأىكىاًر رًم ٍ دىؾى كى إى يمري م ىًمحىٍن ى ؾى ٍ مى ًًتؾوم كى  255 حىنىًسمٍذًفمنى
مًت دنامكىلىذىامًت دينىً مقىٍكـو مًتَّيؿٍّ ,مًسف  ًًئإى ىم  ىًمحىذىًمذىٍَّرو  240 تى
مَّىًًي ؾىم ً  دىماتط  ٍّبى ماتص  مًسف   229 حذكمذر  ىًمحىذىًمذىرٍّ

 163 اذ مس  د  ًمح  ًماتنًسمسفمذ  َّـمحنرا متمَمذ ض
َّيـ رى مآ ًى ًمنى ىمحىالىم:ىٍم:ىًسذيكفى  221 حنسمذفمنًتؾ  ىًمذىًن مسى
مًنٍنليم ٍذتى مىٍ ًلمنىًمحىخى ًًتدي,مريد متى  188 تكؼمذفمنًتؾ  ىًمخى

ًًد ىًفًم ىًمتىًصًم مذفمتدم ـيمنىًمًذٍئذىًًفمتى  67 تىًًصـو
؟ مًي ًلمتىذىابه ًًئإى يم  ىًمتىًًئإى يمنىًم يٍجًننٍّ محىٍفم ىَّيكفى  170 تى
مَّىًمنىًتوم مٍّنيؾى ـي,محىالمحيتى مى ٍّ ذ ًسوم  ىًمغيالـي,محىٍكم ىًمغي  186 اٍذًفمتى
كا فٍّري كامكىصى نٍّري ًًرممى ماأٍلىٍنصى  10 ًنى ىمحىذىكمحينىم  ىًمنىٍ إىرى

مذىمىاىًن محىذىا يم ؿو ٍفم ىٍ ًذريًن مًنٍفمرى ي ,منى ماتنيٍسًمًن فى ًًئإى ىم  ىًمنىٍ إىرى  91 تى
م, ـٍ دىَّي محىمى ذ ًسوم  ىٍ ً: ماتإ ٍ طىًفي  39 اٍذًفمتى

ً م يكتىديمتى ينى مسىنى نمالى ً  فى ًًؿم ىالى محىذىكىاماتد     84 نيفىٍ اهمحىذيكمذىٍَّرىةىم  ىٍنَّيثي
ٍ رىةىم اجيمًي ماتس نىًً ماتدٍُّن ىًمًتإىٍطًرماتم ٍ ًؿ,محىٍكمًت يميًثماتم ٍ ًؿماآٍلًخرًمم ىٍنًزؿيم  62 حىذىكمليرى
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مي رسماتركاة
مد ثمرقـمات اسـماتراكم

 160 سذرال ـمذفممنزة
 164ماذرال ـمذفمتذداترمنفم

 236ماذرال ـمذفمنمندممممممممممممممممممم
 204 سذرال ـمذفمنمندمذفمتم 

 3 اذفمخ  ـ
 206 حذكمذَّرمات ذت 

 235محذكمذَّرمذفمتذداج
ًؽ ٍنًركمٍذًفمًسٍسمى متى ن ديمٍذفي منيمى  130 حىذيكمذىٍَّرو
 145 حذكمس  دمنكتَماذفمتًنرماتخزات 

 223محذكمنس كدمات ر رم
 213محذكتذدماجمات:ن ن 
 254محمندمذفمحذًف

 39محىٍمنىدمذفمحىذ مذىٍَّر,
 77 فمركحمٍذفمز ًدمٍذفمحى ُّكبمحىٍمنىدمذٍم

ٍذًدماتر ًمٍ ـًم متى  175محىٍمنىديمذفي
 42 حمندمذفمتذدماج

 170 حمندمذفمت سَمذفممسًف
 30 حمندمذفمنمند
 239 حمندمذفمنمند

 116 األزلرمذفمراإدماتذصرم
 239 حسذًطمذفمنصر
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 58 سسمًؽمذفمسذرال ـمذفمات ال م
 166 سسنًت ؿمذفمسذرال ـمذفمذسًـ
 114 سسنًت ؿمذفمحذ ماتمًرثمحسدم

 160 سسنًت ؿمذفمسسمًؽ
 239 اسنًت ؿمذفمتذداترمنف

 113مذفمتذداجمسسنًت ؿمممممممممم
 3مسسنًت ؿمذفمتذ د
 49 سسنًت ؿمذفمت ًش
 256محإ ثمذفماسمًؽ

 203 حإ ثمذفمتذدماترمنفمات رن 
 196محن سمذفمسكار

 173 ذإرمذفم ًذتماتذصرم
ًًزـومًذٍإًرم  167 ٍذًفممى

 252مذ زمذفممَّ ـ
 37  ًذتمذفمتنًرة

 43  نًن مذفمإرام ؿمات نًن 

 56  ًذرمذفم ز د
ن د ٍ فىرمذفمنيمى  94  ى

نى امذفمتن رمذفمتذدماترمنف  213  ي
 118 مً:ـمذفمسسنًت ؿماتندن 

 233 اتمًرثمذفمتذداج
 30 مذ شماألإ ر

مَّيرىٍ بوم مٍذفي دىٍ ري  175 مي
 198مذفمت نًفماالنصًرممراـم
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 254ممربمذفمق س
 30ممزىاـمذفمًلإىًـ

 117 مسًفمذفمغًتب
 167 مسًفمذفمنمند
 20 اتمسفماتذصرم
 151 اتمسفمذفمذإرم
 206ماتمسفمذفمتنًرة
 51ماتمس فمذفمتذداج

ٍذدماتر ٍمنىف ٍ فمذفمتى  29مميصى
 83 اتمَّـمذفمحذًف

 228 اتمَّـمذفمتذداتنمؾ
 252 ًك  مَّ ـمذفمن 

 131 من دمذفمحذ ممن دماتطك ؿ
 103 خًتدمذفمست ًس
 246 خًتدمذفمنخمد
 79 خمؼمذفمخم ف ,
 18 خمؼمذفمن راف

 249 خ رةمحـماتمسفماتذصرم
 166 داكدمذفماتزذرقًفماترقًإ 

ذ ًرم  122 داكدمذفماتنيمى
مًنٍ رىافىم ديمٍذفي  198 دىاكي
 1 دراجمذفمسن ًف
 206 دت ـمذفمصًتح
 37 ر ط مذنتممر ث
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 146مزَّر ًمذفماذ مزائدة
 219مز دمذفماتمذًب

 62 س دمذفمس  دمذفمق سم
 71 س دمذفمسنًف

ماٍتًٍَّنًدمُّم منىٍس يكدو  101 سىٍ ديمٍذفي
 88 س  دمذفمحذ مس  د

 112 س  دمذفمحذ متركذ من رافم
 86 س  دمذفمخ  ـ

 175 س  دمذفمسنًفماتمنف 
 67 تندن س  دمذفمت نًفماتذمكمما
 45 س  دمذفمنمندماتكراؽ
 168 سَّ فمٍذفمحىًذ مسراج

 155 سمن مذفماتف ؿماألذرش
 179 سم نًفمذفمم ًفماألزدم
 49 سم نًفمذفمتذدماتمن د
مىٍ نىًفمذفمتذدماتر ٍمنىف  21 سي
 136 سم نًفمذفمن راف
مىٍ نىًفمذفمنيكسىَ  55 سي
 104 ًسنىًًؾمذفممرب

 43 سن مذفمق سمات نًن 

 144 س  ؿمذفمحذ مصًتح
 196مسكارمات رن ماتذصرم
 24مإر ؾمذفمتذدماج

 115 إ  بمذفمنمندمذفمتذدماجم
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 43 إن رمذفمتذدماتندافمات نًن 

مًنٍفمحىٍلًؿمديكنى ىم  59 إىٍ  ه
 103 صًتحمذفمحذ ممسًف
 18 صًتحمٍذفمد نًر

 173 صًتحمذفمص  بمذفمسنًف
 128 اتص ؽمذفممزف

 53 صًتحمصفكافمذف
 15 ات مًؾمذفمت نًف
 219مات مًؾمذفمت نًف
 136 طمم مذفمنًيا

 67 تًصـمذفمحذَماتذداح
 18 تًنرمذفمتذدماتكامد

 35 تذًدمذفمَّ  ر
 151 تذًسمذفماتف ؿ

 93 تذدماألتمَمذفمحت ف
ن ًد  26 تذدماأٍلىٍتمىَمذفممى
 203 تذدماترمنفماألزدم

 68 تذدماترمنفمذفمحذ منيٍ ـ
 57 ذدماترمنفمذفمرايات

 57 تذدماترمنفمذفمز ًد
 101 تذدماترمنفمذفمز ًدمذفمحن ـ
ن دًم منيمى ًفمٍذفي ٍذديماتر ٍمنى  30 تى

ًكمٌم  94 تذدماتر ٍمنىفمذ ًعماٍت ىرى
 173 تذدماترم ـمذفمداكد
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 88 تذدماتسالـمذفمنط رمذفممسًـ
 39 تذدمات ز زمذفمنمند
 63 ستذدماجمذفمتذدماجمذفمحك 
ذدماتم ًلمٍذفمتينىر  40 تى

 63 تذدماجمذفمتنركمذفمتكؼم
 12 تذدماجمذفمت    

 81 تذدماتنمؾمذفمتذدمات ز زمذفم ر جم
 194 تذدماتكلًبمذفمتذدماتن  د

 112 تذدماتكلًبمذفمتطً ماتخفًؼم
 96 تذدمرذلمذفمنًيا

 244 تذداترمنفمذفممرنم 
 246 تذداترمنفمذفمتذدات ز ز

 235 ذداترمنفمذفم ز دت
 229متذداجمذفمز دممممممممممممممممممممممم

 236متذداجمذفمنسمـ
 195متذ دماجمذفمتَّراش
 245متذ داجمذفمتذداتن  د

 247مت نًفمات زرم
 235 ت نًفمذفمك ًب

 157 تركةمذفمرك ـماتمخن 
 190 تطً مذفمحذ مرذًحماتأرإ 

 47 تَّرن مذفمتنًر
 195 اتف ؿات ال مذفم

 84 تم مذفمز د
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 86 تم مذفمس  د
ٍذًدماتم ًلم م ىًز دىمٍذًفمتى مٍذفي ًم ُّ  76 تى

 231متنًرمذفمحذ متنًرممممممممممممممممم
 228 تنًرمذفمنمندمات ذس 
 169 تنًرةمذفمزاذافماتص دالن 

 254متنًرةمذفمغز  
 122 تنًرةم ك فمحذكملًركفمات ذدم
 117  تنرمذفماتخطًبماتس س:ًن

 29 تنرمٍذفم ًكاف
 168 تنرمذفمس  د

 204 تنرمذفمتذدماجماتندن 
 88 تنرمذفمتم مذفمتطً 

 69 تنرمذفمق:ًدةمذفماتن نًفماتظفرم
 35 تنرافمذفمنسمـ

 58 تنركمذفماتمًرثمذفمات مًؾم
 229متنركمذفمذ داف
 239متنركمذفممنًد

 115 تنركمذفمإ  بمذفمنمندم
 56 تىٍنركمذفمإنر
 130 تنركمذفمت نًف
 26 تنركمذفمنسمـ

 157 تنركمذفمكاقدماتدنإأ 
 151 ت  ن مذفمتذدماترمنف
 189 غًتبمذفمخطًؼ
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 165 يراسمذفم م َمات ندان 
 136ماتف ؿمذفمنيسىًًكر

 185 يم حمذفمسم نًفمذفمحذ ماتنا رة
 244ماتأًسـمذفممسًف

ًفماتإًن  ٍذدماتر ٍمنى  10 اتأًسـمذفمتى
 215مـمذفمتذدماجاتأًس

 128 اتأًسـمذفمنيطى  بمات  م 
 20 ق:ًدةمذفمدتًن 

 186 ق سمذفماتم ًجماتَّالت 
 244مق سمذفماترذ ا

 37مَّذإ مذنتمحذ منر ـ
 63 َّ  رمذفمتذدماجمذفمتنركمذفمتكؼم

 77 ن ًتدمذفمس  د
 235 ن نامذفم  أكب

 62 نمً رمذفماٍتنيكىرٍّعمات ندان م
 8ممًؽمذفم سًرمنمندمذفمسس

 15 نمندمذفمسسنًت ؿ
 160 نمندمذفمسسنًت ؿمذفمسًتـ
م ًًجماتم ٍخًن ُّ ماٍتمى   ن ديمٍذفي  77 نيمى
 181 نمندمذفماتف ؿماتسدكس 

 233 ذَّرنمندمذفم
ن دمذفم ىكىاب  85 نيمى

 198 نمندمذفم ًذرمذفمتذدماج
 233ممً:ـنمندمذفم
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 77 نمندمذفممسًفمذفمخًتدمات ذ 
 155 نمندمذفممن دمذفمم ًفم

 93 نمندمذفمخمؼ
ٍ نى ىم مسىٍ ًؿمٍذًفمحىًذ ممى ن ديمٍذفي  117 نيمى

 159 نمندمذفمتذدماتنمؾمذفمحذ ماتإكاربم
 234 نمندمذفمتذداج

 147منمندمذفمتذداجمذفمن نكف
 151 نمندمذفمتم مذفمإ  ب

 234منمندمذفمتنر
 59 نمندمذفمتنرمذفمكاقدم

ن دم  42 ٍذفمتىٍنركنيمى
 172 نمندمذفمي  ؿمذفمغزكاف

ن دمذفمنيسمـ  209 نيمى
 164 نمندمذفملًركفمذفممن د

 43 نمندمذفم م َ
 198منسمـمذفمخًتد
 86منسمـمذفمَّ سًف

 16 اتنطمبمذفمتذدماج
 88 ن فمذفمنمندمذفمن فم

 168 اتنا رةمذفمسك د
 109 اتنا رةمذفمنأسـ
 247 نأسـمذفمذ رة

 49 رمذفمحذ منسمـن ً 
 76 نكسَمذفمنمندمذفمسذرال ـ
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 256منكسَمذفم  أكب
ٍكتنَمًتسىٍ دوم  72منى

 84 نجنؿمذفمسسنًت ؿ
 60 نذ حمذفمتذدماجمات نزم

 173 نصرمذفماتأًسـ
 30 ًلإىًـمذفممذ ش

 107 لإًـمذفمخًتدماتَّ ذ 
 215 لإًـمذفمتنًر

 68 لإ ـمذفمذإ رمذفماتأًسـم
مذف  55 من دماٍت ىٍ  ـى

 206مات   ـمذفمتدم
ٍمأىنى ىم متى  40 اٍت ىٍ  ىـيمٍذفي

 27 كرقً مذفمتنرمات إَّرمم
 130 اتكت دمذفمسمن 
 233ماتكت دمذفمتطً 
 53ماتكت دمذفمنسمـ

 137  م َمذفمحذ مَّ  ر
 251م م َمذفماسمًؽ
 256م م َمذفماتمسف
 35م م َمذفمسم ـ
ًتح  49م م َمذفمصى

ذٍم دىةم ىٍم ىَمٍذفمتى  76 دماتم لمٍذفمحذ مقى:ًى
 68  ز دمذفمحذ مز ًدمات ًإن 
 167  ز دمذفماتذرا مذفمتًزب
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 79م ز دمٍذفمَّ سًف
 123   أكبمذفمن ًلدماتأًص

 168  كسؼمٍذفماتارؽ
 40م كنسمذفمذَّ ر
 83م كنسمذفمتطً 
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 فيرس المراجع والمصادر
 

 لػ,م:مأ ؽنممّٕٖنمندماتن ركؼمذًذفمذط متماإلذًن ماتَّذرل,مألذ متذدماجمتذ دماجمذفم
ر ًمن ط ,مكت نًفماأل  كذ ,مك كسؼماتكاذؿمدارماترا  متمنإرمكات:كز ا,ماتر ًض,ماتطذ  نم

 ـ.ُٖٗٗم-لػمَُْٗاألكت ,م
 س:مًؼماتخ رةماتن رةمذزكائدماتنسًن دمات إرة,مألمندمذفمحذ مذَّرمذفمسسنًت ؿماتذكص رممتم

م–مذمثمات من مذشإراؼمحذكم:ن ـم ًسرمذفمسذرال ـ,مدارماتكطفملػ,م:مأ ؽنمدارماتنإًَّةمتَْٖ
مـ.ُٗٗٗم-لػمَُِْاتر ًض,ماتطذ  ماألكت ,م

 لػ,م:مأ ؽنمِٕٖاآلمًدمكاتن ًن ,مالذفمحذ متًصـ,محمندمذفمتنركمذفمات مًؾماتإ ذًن متم
م.ُُٗٗم–مُُُْاتر ًض,ماتطذ  ماألكت ,مم-د.مذًسـمي صؿمحمندمات كاذرة,مدارماترا  

 لػ,م:مأ ؽمنممندممتذدماتن  دمًَّٔد ثماتطكاؿ,متسم نًفمذفمحمندماتطذران متماألم
مـ.ُّٖٗ-لػمَُْْاتنكصؿ,ماتطذ  نمات ًن  ,مم-اتسمف ,منَّ:ذ ماتزلرا 

 حمًد ثمنن:خذ منفمناًزممنكسَمذفمتأذ ,متنكسَمذفمتأذ مذفمحذ مت ًشماألسدممذًتكال ,مم
ن دمذفمتنرمذفمقً  مإ ذ ملػ,مان:خًبُُْحذكمنمند,منكتَمآؿماتزذ ر,متنم نم كسؼمذفمنيمى

,ماتطذ  ماألكتَ,مم-لػ,م:مأ ؽنمنإ كرممسفمسمنًف,منجسس ماتر ًفممٖٕٗتنم دارماذفممـز
مـ.مُُٗٗ

 لػ,مِٗٓحمكاؿماتر ًؿ,مألذ مسسمًؽمسذرال ـمذفم  أكبمذفمسسمًؽماتس دممات كز ًن متن
مذًَّس:ًف.مم–ؿمآذًدم:مأ ؽنمتذدمات م ـمتذدمات ظ ـماتذس:كم,ممد ثماًَّدن ,مي ص

 حخذًرمنَّ مي مقد ـماتدلرمكمد  ل,مألذ متذدماجمنمندمذفمسسمًؽمذفمات ذًسماتفًَّ  متم
ملػ.ُُْْذ ركت,مم-:مأ ؽنمد.متذدماتنمؾمتذدماجمدل ش,مدارمخ رمِٕٓ

 حخالؽماتنذ  صم ماجمتم لمكسمـ مكآداذل,مألذ منمندمتذدماجمذفمنمند,ماتن رؼمذ ذ ماتإ  م
لػ,م:مأ ؽنمصًتحمذفمنمندماتكن ًف,مدارماتنسمـمتمنإرمكات:كز ا,ماتطذ  نمّٗٔ متماألصذ ًن
 ـ.مُٖٗٗاألكت ,م

م
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 لػ,مات:نَمذلمكتمؽمتم لنمحذكمْٖٓاآلداب,مألمندمذفماتمس فمذفمتم ,محذكمذَّرماتذ  أ متم
م-لػَُْٖتذنًف,ماتطذ  نماألكت ,مم-تذدماجماتس  دم,منجسس ماتَّ:بمات أًي  ,مذ ركت

م.ـُٖٗٗ
 لػ,م:مأ ؽنمنمندمِٔٓاألدبماتنفرد,مألذ متذدماجمنمندمذفمسذرال ـمذفمسسنًت ؿماتذخًرممتم

م.مُٖٗٗم-َُْٗذ ركت,ماتطذ  مات ًت  ,مم–يجادمتذدماتذًق ,مدارماتذإًئرماإلسالن  م
 سرإًدماتأًص مكاتدان مستَم:را ـمإ كخماتطذران ,مألذ ماتط بمنً ؼمذفمصالحمذفمتم مم

كتخصمحمًَّنلمكقدـمتلنمحذكماتمسفمنصطفَمذفمسسنًت ؿماتسم نًن مماتننصكرم,مرا  ل
ماإلنًرات.م–اتر ًض,منَّ:ذ ماذفم: ن  مم-اتن رذ ,مدارماتَّ ًفم

 لػ,مْْٔاإلرإًدمي من ري متمنً ماتمد ث,مألذ م  م ماتخم م ,مخم ؿمذفمتذدماجماتأزك ن متم
ملػ.َُْٗتطذ  نماألكت ,ماتر ًض,مام–:مأ ؽنمد.منمندمس  دمتنرمسدر س,منَّ:ذ ماترإدم

 لػ,ممَُِْسركا ماتام ؿمي م:خر جمحمًد ثمننًرماتسذ ؿ,متنمندمنًصرماتد فماألتذًن متم
مـ.ُٖٓٗلػمَُْٓذ ركت,ماتطذ  مات ًن  ,مم–اتنَّ:بماإلسالن م

 لػ,م:مأ ؽنمّْٔاالس:  ًبمي من ري ماألصمًب,مت كسؼمذفمتذدماجمذفمنمندمذفماتذرمت
م.ُِٗٗم-لػمُُِْذ ركت,مم–ات م ؿمتم منمندماتذ ًكم,مدارم

 م–لػ,مدارماتفَّرمَّٔحسدماتاًذ مي من ري ماتصمًذ ,مألذ ماتمسفمتم مذفمنمندمات زرممتم
مـ.ُٖٗٗم-لػمَُْٗذ ركت,م

 لػ,م:مأ ؽنمُُٗحسنً ماتندتس ف,مت ذدماترمنفمذفمحذ مذَّر,م الؿماتد فماتس كط ,متنمم
م,ماتطذ  ماألكتَ.ذ ركتم–نمنكدمنمندمنمنكدممسفمنصًر,مدارمات  ؿم

 لػ,م:مأ ؽنمتذدماجمذفمنمندمْٖٓاألسنً مكاتصفًت,مألمندمذفماتمس فماتذ  أ متم
مـ.ُّٗٗم-لػمُُّْ دة,ماتطذ  ماألكتَ,مم–اتمًإدم,منَّ:ذ ماتسكادمم

 لػ,مِٖٓاإلصًذ مي م:ن  زماتصمًذ ,مألمندمذفمتم مذفمم رمات سأالن ماتإًي  متم
 لػ.ُُْٓذ ركت,ماتطذ  ماألكت ,مم–رماتَّ:بمات من  م:مأ ؽنمحمندمتًدؿ,مكتمَمن كض,مدا

م
م
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 لػ,مَٕٓحطراؼماتارائبمكاأليرادمتمدارقطن ,مألذ ماتف ؿمنمندمذفمطًلرماتنأدس متم
م-لػمُُْٗذ ركت,ماتطذ  نماألكتَ,مم–:مأ ؽنمنمنكدمنمندمنصًر,مدارماتَّ:بمات من  م

مـ.ُٖٗٗ
 لػ,مْٖٓ فمذفمتم ,محذكمذَّرماتذ  أ متماالت:أًدمكات دا  مست مسذ ؿماترإًد,مألمندمذفماتمس

ملػ.مَُُْذ ركت,ماتطذ  نماألكت ,مم–:مأ ؽنمحمندمتصًـماتًَّ: ,مدارماآليًؽمات د دةم
 ات:الؿماتأمكبمتمخرائط ,مألذ مذَّرمنمندمذفم  فرمذفمنمندمذفمس ؿمذفمإًَّرماتخرائط مم

-,منَّ ماتنَّرن لػ,م:مأ ؽنممندمماتدنرداش,منَّ:ذ منزارمنصطفَماتذًزِّٕاتسًنرم,متنم
مـ.َََِلػُُِْاتر ًض,ماتطذ  مات ًن  

 لػ,م:مأ ؽنمسن رم ًذر,منط   مدارماتَّ:بمّٔٓاألغًن ,مألذ ماتفرجماألصف ًن متم
مـ.ُِٓٗم-لػمُُّٕاتنصر  ,م

 لػ,مُْٖاالغ:ذًطمذنفمرن منفماتركاةمذًالخ:الط,متذرلًفماتد فماتممذ ,مسذطماذفمات  ن متم
كسنَم:مأ ألم)ن ً  ماالغ:ذًطمذنفمرن منفماتركاةمم:مأ ؽنمتال ماتد فمتم مر ً,

اتأًلرة,مم–ذًالخ:الط(مكلكمدراس مك:مأ ؽمكز ًراتمي مات:را ـمتمَماتَّ:ًب,مدارماتمد ثم
مـ.ُٖٖٗاتطذ  نماألكتَ,م

 سَّنًؿماإلَّنًؿ,متنمندمذفمتذدماتان مذفمحذ مذَّرمذفمإ ًع,محذكمذَّر,من  فماتد ف,ماذفمم
لػ,م:مأ ؽنمد.متذدماتأ كـمتذدمر بماتنذ ,م ًن  محـماتأرلمِٗٔمنأط ماتمنذم ماتذادادم,متن

ملػ.َُُْنَّ ماتنَّرن ,ماتطذ  ماألكتَ,مم-
 لػ,م:مأ ؽنمنأذؿماتكادت ,مدارمّٖٓاإلتزانًتمكات::ذا,متمدارقطن متمَمذفمتنرمذفمحمندمتم

مـ.ُٖٓٗم-لػمَُْٓذ ركت,ماتطذ  مات ًن  ,مم–اتَّ:بمات من  م
 لػ,م:مأ ؽنمحمندمذفمَّْاتأًسـمتذدماتنمؾمذفمنمندمذفمذإرافمتمحنًت ماذفمذإراف,مألذ م

مـ.ُٗٗٗم-لػمَُِْسم نًف,مدراماتكطفمتمنإر,ماتر ًض,ماتطذ  نماألكتَ,م
 األن ًؿمي ماتمد ثماتنذكم,مألذ ماتإ  ماإلصذ ًن متذدماجمذفمنمندمذفم  فرمذفمم ًفمتم

ذكنذًممات ند,ماتطذ  مم-تسمف  مملػ,م:مأ ؽنمد.متذدمات م متذدماتمن دممًند,ماتدارماّٗٔ
مـ.ُٕٖٗم-لػمَُْٖات ًن  ,م
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 األنرمذًتن ركؼمكاتن  متفماتننَّر,مألذ مذَّرمتذدماجمذفمنمندمذفمتذ دمذفمسف ًفمذفمم
لػ,م:مأ ؽنمصالحمذفمُِٖق سماتذادادمماألنكمماتأرإ ماتن ركؼمذًذفمحذ ماتدن ً,متنم

مـمُٕٗٗم-لػممُُْٖ  ,ماتطذ  ماألكتَ,متً ضماتإالم ,منَّ:ذ ماتارذً ماأل ر  ,ماتس كد
 لػ,م:مأ ؽنمِٔٓاألنسًب,مألذ مس دمتذدماتَّر ـمذفمنمندمذفمننصكرمات:ن ن ماتسن ًن متم

م.ُٖٖٗم–مَُْٖذ ركت,ماتطذ  ماألكتَ,مم–تذدماجمتنرماتذًركدم,مدارمات نًفم
 ال ـمذفم  أكبمذمرماتفكائدماتنإ كرمذن ًن ماألخذًر,مألذ مذَّرمنمندمذفمحذ مسسمًؽمذفمسذرمم

حمندمم-لػ,م:مأ ؽنمنمندممسفمنمندممسفمسسنًت ؿمَّٖاتَّالذًذمماتذخًرمماتمنف ,متنم
مـُٗٗٗم-لػمَُِْذ ركتم/متذنًف,ماتطذ  ماألكتَ,مم-ير دماتنز دم,مدارماتَّ:بمات من  م

 لػ,م:مأ ؽنمتذدماجمْٕٕاتذدا  مكاتن ً  ,مألذ ماتفدا مسسنًت ؿمذفمتنرمذفمَّ  رماتدنإأ متم
مـ.ُٕٗٗم-لػمُُْٖفمتذدماتنمسفمات:رَّ ,مدارمل رمتمطذًت مكاتنإر,ماتطذ  نماألكتَ,مذ

 اتذدرماتنن رمي م:خر جماألمًد ثمكاأل ًرماتكاق  مي ماتإرحماتَّذ ر,مالذفماتنمأفمسراجماتد فمم
لػ,م:مأ ؽنمنصطفَمحذكمَْٖحذكممفصمتنرمذفمتم مذفمحمندماتإًي  ماتنصرم,متنم

اتس كد  ,م-اتر ًضم- نًفمك ًسرمذفمَّنًؿ,مدارمات  رةمتمنإرمكات:كز اماتا طمكتذدماجمذفمسم
مـََِْ-لػُِْٓاتطذ  ماالكتَ,م

 اتذ ثمكاتنإكرمتمذ  أ ,متإلنًـمحمندمذفماتمس فمذفمتم مذفمنكسَمااتخراسًن ,محذكمذَّرم
لػ,م:مأ ؽنماتإ  متًنرمحمندمم در,منرَّزماتخدنًتمكاألذمًثمات أًي  ,مْٖٓاتذ  أ ,متنم

مـمُٖٔٗم-لػممَُْٔكت,ماتطذ  ماألكتَ,مذ رم
 مألذ منمندماتمًرثمذفمنمندمتم-نسندماتمًرثم–ذا  ماتذًمثمتفمزكائدمنسندماتمًرثم,

لػ,م:مأ ؽنمد.ممس فمَٕٖلػ,مان:أَمحمًد  لنمحذكماتمسفمتمَمذفمحذ مذَّرمات   ن متمِِٖ
كرة,ماتطذ  نماألكتَ,ماتند ن ماتننم–حمندمصًتحماتذًَّرم,منرَّزمخدن ماتسن مكاتس رةماتنذك  م

مـ.ُِٗٗم-لػمُُّْ
 مألذ ماتف ؿمحمندمذفمتم مذفمنمندمذفمحمندمذفمم رم, مًنٍفمحىًدت ً ماىأٍلىٍمَّىًـً ذيميكغيماىٍتنىرىاـً

لػ,ممأألمكخرجمحمًد  لمكتمؽمتم لنمسن رمذفمحن فماتزل رم,مدارمحطمسمِٖٓات سأالن متنم
مـمَََِم-لػممُُِْس كد  ,ماتطذ  مات ًت  ,ماتننمَّ مات رذ  ماتم-تمنإرمكات:كز ا,ماتر ًضم
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 اتذنً  مإرحمات دا  ,مألذ منمندمنمنكدمذفمحمندمذفمنكسَمذفمحمندمذفممس فماتا :ًذ مم
ذ ركت,متذنًف,ماتطذ  ماألكتَ,مم-لػ,مدارماتَّ:بمات من  مٖٓٓاتمنف مذدرماتد فمات  ن ,متنم

مـمَََِم-لػممَُِْ
 ألذ مزَّر ًم م َمذفمن  فمم–ذفماتأًسـمذفمنمرزممركا  محمندمذفمنمندم–:ًر  ماذفمن  فم

مـ.ُٖٓٗلػ,مَُْٓدنإؽ,مم–لػ,م:مأ ؽنمنمندمًَّنؿماتأصًر,من ناماتما مات رذ  مِّّتم
 لػ,م:مأ ؽنمحمندمنكرمِّّألذ مزَّر ًم م َمذفمن  فمتمم–ركا  ماتدارن مم–:ًر  ماذفمن  فم

ملػ.ََُْدنإؽ,مم–س ؼ,مدارماتن نكفمتم:راثم
   لػ,م:مأ ؽنمحمندمنكرمِّّألذ مزَّر ًم م َمذفمن  فمتمم–ركا  ماتدركممم–فم:ًر  ماذفمن

م ً مات:راثماإلسالن م م-لػمُّٗٗنَّ ماتنَّرن ,متًـمم–س ؼ,منرَّزماتذمثمات من مكا 
مـ.ُٕٗٗ

 لػ,مدارماتَّ:بمّْٕ:ًر  ماذفم كنسماتنصرم,مت ذدماترمنفمذفمحمندمذفم كنسماتصدي ,متم
ملػ.َُُِْ,مات من  ,مذ ركت,ماتطذ  نماألكت

 لػ,مُِٖ:ًر  محذ مزرت ماتدنإأ ,متإلنًـمتذدماترمنفمذفمتنركمذفمتذدماجماتنصرممتم
ملػ.ُُْٕذ ركت,ماتطذ  ماألكتَ,م–ك اممكاإ لنمخم ؿمننصكر,مدارماتَّ:بمات من  م

 لػ,م:مأ ؽنمّٖٓ:ًر  محسنً مات أًت,مألذ ممفصمتنرمذفمحمندماتإ  رمذًذفمإًل فمتم
مـ.مُْٖٗ-لػمَُْْاتَّك ت,ماتطذ  ,ماألكتَمم–ارماتسمف  مصذم ماتسًنرائ ,ماتد

 ًر  محسنً مات  فً مكاتَّذاذ ف,مألذ ممفصمتنرمذفمحمندمذفمت نًفماتن ركؼمذًذفمإًل فم:
مـ.ُٖٗٗم-لػمَُْٗلػ,م:مأ ؽنمتذدماترم ـمنمندمحمندماتأإأرم,ماتطذ  نماألكتَ,مّٖٓتم

 لػ,مَّْحمندمذفمتذدماجماألصذ ًن متم:ًر  محصذ ًفم)حخذًرمحصذ ًف(,متإلنًـمحذ مني  ـم
-لػمَُُْذ ركت,ماتطذ  نماألكتَ,م–:مأ ؽنمس دمَّسركمممسف,مدارماتَّ:بمات من  م

مـ.مَُٗٗ
 ًر  ماإلسالـمككي ًتماتنإًل رمكاألتالـ,متإنسماتد فمنمندمذفمحمندمذفمت نًفماتذلذ ,م:

 ركت,ماتطذ  ماألكتَ,مذ–:مأ ؽنمد.متنرمتذدماتسالـم:دنرم,مدارماتَّ:ًبمات رذ ,متذنًفم
 ـ.مُٕٖٗم-لػمَُْٕ

م



182 
 

 ذ ركت,ماتطذ  نمم–لػ,مدارمدارمات:راثمَُّ:ًر  ماألنـمكاتنمكؾ,متنمندمذفم ر رماتطذرممتم
ملػ.ُّٕٖات ًن  م

 لػ,م:مأ ؽنمنمنكدمسذرال ـمزا د,مدارمِٔٓات:ًر  ماألكسط,متنمندمذفمسسنًت ؿماتذخًرممتم
م.ُٕٕٗم–مُّٕٗة,ماتطذ  ماألكتَ,مممب,ماتأًلرمم–اتكت ,منَّ:ذ مدارمات:راثم

 لػ,م:مأ ؽمِٕٗات:ًر  ماتَّذ رم):ًر  ماذفمحذ مخ  ن (,مألذ مذَّرمحمندمذفمحذ مخ  ن متم
مـ.ََِٔم-لػمُِْٕاتأًلرة,ماتطذ  ,ماألكتَ,مم–صالحملمؿ,ماتفًركؽماتمد   م

 متمملػ,مطذأِٓات:ًر  ماتَّذ ر,مألذ متذدماجمسسنًت ؿمذفمسذرال ـمات  ف ماتذخًرممتم:
ماتدَّف.م–نراقذ نمنمندمتذدماتن  دمخًف,مدائرةماتن ًرؼمات  نًن  ,مم درمآذًدم

 لػ,مِِٔ:ًر  ماتند ن ماتننكرةم)حخذًرماتند ن (,مألذ مز دمتنرمذفمإذ ماتنن رمماتذصرممتم
ملػ.مُّٗٗ:مأ ؽنمي  ـمنمندمإم:كت,متًـم

 مأ ؽنمذإًرمتكادمملػ,ْٖٔ:ًر  مذاداد,مألمندمذفمتم محذكمذَّرماتخط بماتذادادممتم:
مـ.ََِِم-لػمُِِْذ ركت,ماتطذ  ماألكتَم,مم–ن ركؼ,مدارماتاربماإلسالن م

 ًر  مند ن مدنإؽمكذَّرمي م ًمك:سن  منفممم ًمنفماألنً ؿ,مألذ ماتأًسـمتم مذفماتمسفم:
لػ,ماتنمأؽنمنمبماتد فمحذ مس  دمتنرمذفمغران مُٕٓذفملذ ماجماتن رؼمذًذفمتسًَّرمتم

مـ.ُٓٗٗذ ركت,مم–اتفَّرمات نرم,مدارم
 ملػ,ِٕٔ: ك ؿمنخ:مؼماتمد ث,مألذ منمندمتذدماجمذفمنسمـمذفمق: ذ ماتد نكرم,متنم
 ات:ذ  فمألسنً ماتندتس ف,متذرلًفماتد فماتممذ محذكماتكيً مسذرال ـمذفمنمندمذفمخم ؿمسذطماذفم

كت,مذ رمم–لػ,م:مأ ؽنم م َمإف ؽممسف,مدارماتَّ:بمات من  مُْٖات  ن ماتإًي  ,متم
مـ.ُٖٔٗم-لػمَُْٔاتطذ  ماألكتَم

 م–:مف مات:مص ؿمي مذَّرمركاةماتنراس ؿ,متكتٌ ماتد فمحذ مزرت محمندمذفمتذدماترم ـمات راق م
اتر ًض,ماتطذ  ماألكت ,مم-لػ,م:مأ ؽنمتذدماجمنكارة,منَّ:ذ ماترإدِٖٔاذفمات راق متم

مـ.ُٗٗٗ
 تمنككم(,مالذفماتنمأفمسراجماتد فمحذكم:مف ماتنم:ًجمستَمحدت ماتنن ًجم)تمَم:ر: بماتنن ًجمم

لػ,م:مأ ؽنمتذدماجمذفمس ًؼمَْٖمفصمتنرمذفمتم مذفمحمندماتإًي  ماتنصرممتنم
ملػ.مَُْٔنَّ ماتنَّرن ,ماتطذ  ماألكتَ,مم-اتمم ًن ,مدارممرا م
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 خر جماألمًد ثمكاآل ًرماتكاق  مي م:فس رماتَّإًؼمتمزنخإرم,مت نًؿماتد فمحذكمنمندمتذدمم:
لػ,م:مأ ؽنمتذدماجمذفمتذدماترمنفماتس د,مدارمِٕٔ كسؼمذفمنمندماتز م  ,متنمماجمذف

ملػُُْْاتر ًض,ماتطذ  ماألكتَ,مم–اذفمخز ن م
 ذ ركت,ماتطذ  نماألكتَ,م–لػ,مدارماتَّ:بمات من  مْٖٕ:ذَّرةماتمفًظ,متنمندمذفمحمندماتذلذ م

مـ.ُٖٗٗ-لػمُُْٗ
 ًت نم م َماتنرإدمذًجمذفماتمس فماتنكيؽمذفم:ر: بماألنًت ماتخن س  متمإ رم,منجتؼماألنم

ملػ,مْٗٗسسنًت ؿمذفمز دماتمسن ماتإ رممات ر ًن ,متنم
 ات:رغ بمي مي ًئؿماألتنًؿمك كابمذتؾ,ألذ ممفصمتنرمذفمحمندمذفمت نًفمذفمحمندمذفمم

لػ,م:مأ ؽنمنمندممسفمنمندمّٖٓنمندمذفمح كبماتذادادمماتن ركؼمذػًذفمإًل ف,متنم
مـمََِْم-لػممُِْْتذنًف,ماتطذ  ماألكتَ,مم–دارماتَّ:بمات من  ,مذ ركتمممسفمسسنًت ؿ,

 ات:رغ بمكات:رل ب,مإلسنًت ؿمذفمنمندمذفماتف ؿماألصذ ًن ,ماتنمأبمذأكاـماتسن متم
لػمُُْْاتأًلرة,ماتطذ  نماألكتَمم–لػ,م:مأ ؽنمح نفمذفمصًتحمذفمإ ذًف,مدارماتمد ثمّٓٓ
مـ.مُّٗٗم-

 لػ,مَّّنسًئ (,مألذ متذدماترمنفمحمندمذفمإ  بماتنسًئ متم:سن  ماتإ كخم)نإ خ مات
نَّ ماتنَّرن ,ماتطذ  نماألكتَمم–:مأ ؽنماتإر ؼممً:ـمذفمتًرؼمات كن ,مدارمتًتـماتفكائدم

ملػ.ُِّْ
 ات: د ؿمكات: ر ح,متنفمخرجمتلماتذخًرممي مات ًناماتصم ح,مألذ ماتكت دمسم نًفمذفمخمؼم

اتر ًض,ماتطذ  نمم–ذًذ ممس ف,مدارماتمكا متمنإرمكات:كز املػ,م:مأ ؽنمد.محذكمتْْٕاتذً  متم
مـ.ُٖٔٗم–مَُْٔاألكتَ,م

 لػ,م:مأ ؽنمد.مِْٗ: ظ ـمقدرماتصالة,مألذ متذدماجمنمندمذفمنصرمذفماتمًجماتنركزممتم
ملػ.َُْٔاتند ن ماتننكرة,ماتطذ  ماألكتَمم–تذدماترمنفمتذدمات ذًرماتفر كائ ,منَّ:ذ ماتدارم

 رقطن متمَماتن ركم فمالذفممذًف,مألذ ماتمسفمتم مذفمتنرمذفمحمندمذفم: م أًتماتدام
 لػ,م:مأ ؽنمخم ؿمذفّٖٓن دممذفمنس كدمذفماتن نًفمذفمد نًرماتذادادمماتدارقطن ,متنم
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 اتأًلرة,ماتطذ  مم–نمندمات رذ ,ماتفًركؽماتمد   متمطذًت مكاتنإر,مدارماتَّ:ًبماإلسالن مم
مـ.ُْٗٗم-لػممُُْْاألكتَ,م

 لػ,م:مأ ؽنمِّٕس رماتأرآفمات ظ ـمالذفمحذ ممً:ـ,محذكمنمندمتذدماترمنفمذفمنمندمتنم:ف
اتننمَّ مات رذ  ماتس كد  ,ماتطذ  نمات ًت  مم–حس دمنمندماتط ب,منَّ:ذ منزارمنصطفَماتذًزم

ملػ.ُُْٗ
 لػ,م:مأ ؽنمسًن مذفمْٕٕ:فس رماتأرآفمات ظ ـ,مألذ ماتفدا مسسنًت ؿمذفمتنرمذفمَّ  رمتم

مـ.ُٗٗٗم-لػمَُِْالن ,مدارمط ذ متمنإرمكات:كز ا,ماتطذ  نمات ًن  ,منمندمس
 فس رمغر بمنًمي ماتصم م فماتذخًرممكنسمـ,متنمندمذفمحذ منصرمي:كحمذفمتذدماجمذفم:

لػ,م:مأ ؽنمزذ دةمنمندمس  دمتذدمات ز ز,منَّ:ذ مْٖٖي:كحمذفممن دماألزدمماتمن دممتم
مـ.مُٓٗٗم-لػمُُْٓاتأًلرة,ماتطذ  نماألكتَمم–اتسن م

 لػ,م:مأ ؽنمنمندمِٖٓ:أر بمات: ذ ب,مألذ ماتف ؿمحمندمذفمتم مذفمم رمات سأالن متم
مـ.ُٖٔٗم-لػمَُْٔسكر ً,ماتطذ  نماألكتَ,م–تكان ,مدارماترإ دم

 ات:مخ صماتمذ رمي م:خر جمحمًد ثماتراي  ماتَّذ ر,مألذ ماتف ؿمحمندمذفمتم مذفمنمندمذفمم
م-لػُُْٗلػ,مدارماتَّ:بمات من  ,ماتطذ  ماألكتَمِٖٓحمندمذفمم رمات سأالن ,متنم

مـ.ُٖٗ
 مخ صماتن:إًذلمي ماترسـ,مألذ مذَّرمحمندمذفمتم مذفم ًذتمذفمحمندمذفمن دمماتخط بم:

لػ,م:مأ ؽنمسيَّ ن ماتإ ًذ ,مطالسمتمدراسًتمكات:ر ن مكاتنإر,مدنإؽ,مّْٔاتذادادم,متنم
مـ.مُٖٓٗاتطذ  ماألكتَ,م

 ذ متذدماجماتمًَّـمنمندمذفمتذدماجمذفمنمندمذفممندك لمذفم:مخ صم:ًر  من سًذكر,مألم
لػ,م:مخ صنمحمندمَْٓني  ـمذفماتمَّـمات ذ ماتط نًن ماتن سًذكرمماتن ركؼمذًذفماتذ ا,متنم

تٌرذلمتفماتفرس  نمد/مذ نفم ذفمنمندمذفماتمسفمذفمحمندماتن ركؼمذًتخم ف ماتن سًذكرم,
مط راف.م–َّر ن مػمط راف,مَّ:ًذخًن ماذفمس نًم

 ات:ن  دمتنًمي ماتنكط منفماتن ًن مكاألسًن د,مألذ متنرم كسؼمذفمتذدماجمذفمنمندمذفمم
لػ,م:مأ ؽنمنصطفَمذفمحمندمات مكم,منمندمّْٔتذدماتذرمذفمتًصـماتننرمماتأرطذ ,متنم

ماألكقًؼمكاتإجكفماإلسالن  م ملػ.ُّٕٖاتنارب,متًـماتنإرنمم–تذدماتَّذ رماتذَّرم,مكزارةمتنـك
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 حمات:مأ ؽمي محمًد ثمات: م ؽ,متإنسماتد فمنمندمذفمحمندمذفمتذدمات ًدمماتمنذم ,م:نأ م
لػ,م:مأ ؽمنمسًن مذفمنمندمذفم ًدماجمكتذدمات ز زمذفمنًصرماتخذًن ,مح كا مْْٕتنم

مـمََِٕم-لػمُِْٖاتر ًض,ماتطذ  ماألكتَم,مم–اتسمؼم
 نطذ  مدائرةمماتن ًرؼملػ,مِٖٓ: ذ بمات: ذ ب,مألمندمذفمتم مذفمم رمات سأالن متم

ملػ.ُِّٔاتنظًن  ,مات ند,ماتطذ  ماألكتَ,م
 ذ بماتَّنًؿمي محسنً ماتر ًؿ,مت كسؼمذفمتذدمسسنًت ؿمذفمصالحماتصن ًن ,متم :

لػ,م:مأ ؽنمحذكمتذدماترمنفمصالحمذفمنمندمذفمتك   ,مدراماتَّ:بمات من  ,مذ ركتمُُِٖ
مـ.ُٕٗٗم-لػمُُْٕتذنًف,ماتطذ  ,ماألكتَمم–

  رمذإرحمات ًناماتصا ر,متز فماتد فمنمندماتندتكمذ ذدماترجكؼمذفم:ًجمات ًري فمذفمات: س
م–لػ,منَّ:ذ ماإلنًـماتإًي  مَُُّتم مذفمز فمات ًذد فماتمدادمم ـماتننًكمماتأًلرم,متنم

مـُٖٖٗم-لػمَُْٖاتر ًض,ماتطذ  مات ًت  ,م
 م– فمحمند,مدارماتفَّرملػ,م:مأ ؽنماتس دمإر ؼماتدّْٓات أًت,متنمندمذفممذًفماتذس: متم

مـ.ُٕٓٗم-لػمُّٓٗذ ركت,متًـم
 ات ًنام)ننإكرمَّنممؽمذنصنؼمتذدماترزاؽ(,متن نرمذفمحذ متنركمراإدماألزدممنكاللـ,مم

لػ,م:مأ ؽنممذ بماترمنفماألتظن ,ماتن مسمات من مذذًَّس:ًف,مُّٓحذكمتركةماتذصرم,متنم
ملػ.مَُّْك:كز اماتنَّ:بماإلسالن مذذ ركت,ماتطذ  مات ًن  ,م

 لػ,م ذطمُُٗ ًناماألمًد ث,مت ذدماترمنفمذفمحذ مذَّر,م الؿماتد فماتس كط ,متنمم
منصكصلمكخرجمحمًد  لنمير ؽمنفماتذًم  فمذشإراؼمدمتمَم ن  م)نف: ماتد ًرماتنصر  (

 ًناماتذ ًفمي م: ك ؿماتأرآفم):فس رماتطذرم(,متنمندمذفم ر رمذفم ز دمذفمَّ  ر,محذكم  فرم 
م–مَُِْ:مأ ؽنمحمندمنمندمإًَّر,منجسس ماترسًت ,ماتطذ  ماألكتَمملػ,َُّاتطذرم,متم

مـَََِ
 لػ,مُٕٔ ًنامات:مص ؿمي محمًَّـماتنراس ؿ,مألذ مس  دمخم ؿمذفمَّىٍ َّىمدممات الئ متم

 ـ.ُٖٔٗم-لػمَُْٕاتر ًض,مم–:مأ ؽنممندممتذدماتن  دماتسمف ,مدارمتًتـماتَّ:بم
م
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 نىف,مألذ ماتفدا مسسنًت ؿمذفمتنرمذفمَّ  رماتأرإ م ًناماتنسًن دمكاتسُّنىفمات ًدممألقكـمسىمم
لػ,م:مأ ؽنمدمتذدماتنمؾمذفمتذدماجماتدل ش,مدارمخ رمْٕٕاتذصرمم ـماتدنإأ ,متنم

نَّ ماتنَّرن ,ماتطذ  مم-تذنًف,منَّ:ذ ماتن   ماتمد   مم-تمطذًت مكاتنإرمكات:كز امذ ركتم
 ـ.مُٖٗٗم-لػممُُْٗات ًن  ,م

 لػ,مّْٔألذ متنرم كسؼمذفمتذدماجمذفمنمندمذفمتذدماتذرمتم ًنامذ ًفمات مـمكي مل,م
:مأ ؽنمحذ ماألإذًؿماتزل رم,مدارماذفمات كزم,ماتننمَّ مات رذ  ماتس كد  ,ماتطذ  نماألكتَ,م

مـ.ُْٗٗم-لػمُُْْ
 مّْٔات ًنامألخالؽماتراكممكآدابماتسًنا,متمخط بماتذادادممحمندمذفمتم مذفم ًذتمتم,

 لػ.َُّْاتر ًض,مم–ف,منَّ:ذ ماتن ًرؼم:مأ ؽنمد.منمنكدماتطمً
 مٍكً ردمم ٍسرى ات ًنامتإ بماإل نًف,مألذ مذَّرماتذ  أ محمندمذفماتمس فمذفمتم مذفمنكسَماتخي

لػ,م:مأ ؽنماتدَّ:كرمتذدمات م متذدماتمن دممًند,منَّ:ذ ماترإدمتمنإرمْٖٓاتخراسًن ,متم
م-لػممُِّْد,ماتطذ  ماألكتَ,متًـمكات:كز امذًتر ًضمذًت :ًكفمناماتدارماتسمف  مذذكنذًممذًت ن

 ـ.ََِّ
 د.مم–لػ,م:مأ ؽنمد.مري تميكزممتذدماتنطمبمُٕٗات ًنا,مألذ منمندمتذدماجمذفمكلبمتم

 ـ.مََِٓم-لػممُِْٓتم متذدماتذًسطمنز د,مدارماتكيً ,ماتطذ  نماألكتَم
 مات:راثملػ,مدارمسمِّٕات رحمكات: د ؿ,مألذ منمندمتذدماترمنفممذفمحذ ممً:ـماترازممتم ً 

 ـ.ُِٓٗ-لػمُُِٕذ ركت,ماتطذ  نماألكتَ,مم–ات رذ م
 ال ماألي ًـمي مي ؿماتصالةمتمَمنمندمخ رماألنًـ,متنمندمذفمحذ مذَّرمذفمح كبمذفمس دمم 

تذدماتأًدرماألرنًجكط,مم-لػ,م:مأ ؽنمإ  بماألرنًجكطمُٕٓإنسماتد فماذفمق ـمات كز  متنم
 ُٕٖٗم–مَُْٕ ,ماتَّك ت,ماتطذ  مات ًن م–دارمات ركذ م

 لػ,م:مأ ؽنمنسًتدمذفمسم نًفماتراإدمِٕٖات  ًد,مألذ مذَّرمذفمحذ متًصـماتإ ذًن متم
م.َُْٗاتند ن ماتننكرة,ماتطذ  نماألكتَ,مم–ات ن د,منَّ:ذ مات مكـمكاتمَّـم

 متم لػ,م:مأ ؽنمحذكمص  بمْٔٓم  ماتكداع,مألذ منمندمتم مذفمحمندمذفمس  دمذفممـز
 ـ.ُٖٗٗاتر ًض,ماتطذ  نماألكتَ,مم–تدكت  متمنإرمكات:كز اماتَّرن ,مذ تماأليًَّرما
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مُِّْاتند ن ماتنذك  ,ماتطذ  ماألكتَمم-مأألمكتمؽمتم لماتدَّ:كرنمس دمذفمنمندماتس د,مدارماتنآ رم
 ـ.مََِِلػ,م

 اتممـ,مألذ مذَّرمتذدماجمذفمنمندمذفمتذ دمذفمسف ًفمذفمق سماتذادادمماألنكمماتأرإ مم
لػ,م:مأ ؽنمنمندمتذدماتأًدرمحمندمتطً,منجسس ماتَّ:بمُِٖ ماتدن ًمتنماتن ركؼمذًذفمحذ

مُُّْذ ركت,ماتطذ  ماألكتَ,مم–ات أًي  م
 لػ,مدارمَّْمم  ماألكت ً مكطذأًتماألصف ً ,مألذ من  ـمحمندمذفمتذدماجماألصذ ًن متم

مـ.ُٖٖٗ-لػمَُْٗذ ركت,ماتطذ  ماألكتَمم–اتَّ:ًبمات رذ م
 لػ,م:مأ ؽنمنصطفَمتذدماتأًدرمتطً,مدارماتَّ:بمَّٔندماتطذران متماتدتً ,متسم نًفمذفمحم

 .ُُّْذ ركت,ماتطذ  نماألكتَ,مم–ات من  م
 لػ,مْٖٓدالئؿماتنذكةمكن ري محمكاؿمصًمبماتإر   ,مألذ مذَّرمحمندمذفماتمس فماتذ  أ متم

 ـ.ُٖٖٗ-لػمَُْٖاتطذ  ماألكتَمم–:مأ ؽنمتذدماتن ط مقم   ,مدارماتَّ:بمات من  م
 لػ,م:مأ ؽنمنمندمقم لم  ,مكتذدماتذرمتذًس,مَّْئؿماتنذكة,مألذ مني  ـماألصذ ًن متمدال

 ـ.ُٖٔٗم-لػمَُْٔذ ركت,ماتطذ  مات ًن  ,م–دارماتنفًئسم
 ذخ رةماتمفًظم)نفماتًَّنؿمالذفمتدم(,مألذ ماتف ؿمنمندمذفمطًلرمذفمتم مذفمحمندم

:مأ ؽنمد.متذدماترمنفماتفر كائ ,مملػ,َٕٓاتنأدس ماتإ ذًن ,ماتن ركؼمذًذفماتأ سران ,متنم
 ـ.ُٔٗٗ-لػممُُْٔاتر ًض,ماتطذ  نماألكتَ,مم-دارماتسمؼ

 لػ,م:مأ ؽنمَّّذَّرماتندتس ف,مألذ متذدماترمنفمحمندمذفمإ  بمذفمتم ماتنسًئ متم
ملػ.ُِّْنَّ ماتنَّرن ,ماتطذ  ماألكتَمم–اتإر ؼممً:ـمذفمتًرؼمات كن ,مدارمتًتـماتفكائدم

 لػ,م:مأ ؽنمتم مَٖٔاؿ,مألذ ماتف ؿمتذدماترم ـمذفماتمس فمات راق متذ ؿمن زافماالت:د
ذ ركت,ماتطذ  نماألكتَ,مم–تًدؿمحمندمتذدماتنك كد,مدارماتَّ:بمات من  مم–نمندمن كضم

 ـ.مُٓٗٗم-لػمُُْٔ
 رابعا: فيرس المصادر والمراجع

نمندممسفمنمندمملػ,م:مأ ؽنَُٔر:ذ ًنماتأً  منم  ماتد فمنمندمذفمحمندماتأرإ مات ذإن متنم
مـمََُِم-لػممُِِْتذنًف,ماتطذ  ماألكتَ,مم–مسفمسسنًت ؿ,مدارماتَّ:بمات من  ,مذ ركتم
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 اتركاةمات أًتماتن:َّمـمي  ـمذنًمالم ك بمردلـ,متإنسماتد فمحذكمتذدماجمنمندمذفمحمندم
,متذنًفم-ذ ركت–لػ,م:مأ ؽنمنمندمسذرال ـماتنكصم ,مدارماتذإًئرماإلسالن  مْٖٕاتذلذ متم

مـ.ُِٗٗم-لػمُُِْاتطذ  نماألكتَ,م
 لػ,م:مأ ؽنممذ بماترمنفمُُٖاتزلدمكاترقًئؽ,مت ذدماجمذفماتنذًرؾمذفمكا حماتنرزكممتم

 ذ ركت.–األتظن ,مدارماتَّ:بمات من  م
 سذؿماتسالـ,متنمندمذفمسسنًت ؿمذفمصالحمذفمنمندماتمسن ,ماتَّمالن م ـماتصن ًن ,محذكمم

 لػ,مدارماتمد ثَُُِّٖ ساليلمذًألن رمتنممسذرال ـ,متزماتد ف,ماتن ركؼ
 سمسم ماألمًد ثماتصم م مكإئمنفميأ  ًمكيكائدلً,متنمندمنًصرماتد فماألتذًن متم

مـ.مُٓٗٗم-لػمُُْٓاتر ًض,مم–لػ,منَّ:ذ ماتن ًرؼمَُِْ
 سمسم ماألمًد ثمات   ف مكاتنك كت مكح رلًماتس ئمي ماألن ,مألذ متذدماترمنفمنمندمنًصرم

اتننمَّ مات رذ  ماتس كد  ,ماتطذ  نمم–لػ,مدارماتن ًرؼ,ماتر ًضمَُِْن متماتد فماألتذً
 ـ.مُِٗٗم-لػمُُِْاألكتَ,م

 لػ,م:مأ ؽنمنمندممِٕٖاتسن ,مالذفمحذ متًصـمتنركمذفمحذ متًصـمات مًؾماتإ ذًن متم
 لػ.ََُْذ ركت,ماتطذ  ماألكتَ,مم–نًصرماتد فماألتذًن ,ماتنَّ:بماإلسالن م

 لػ,م:مأ ؽنمِّٕ متذدماجمنمندمذفم ز دماتأزك ن ماتإ  رمذًذفمنً لمتمسنفماذفمنً ل,مألذ
منمندميجادمتذدماتذًق ,مدارمسم ً ماتَّ:بمات رذ  .

لػ,م:مأ ؽنمنمندمنم  مِٕٓسنفمحذ مداكد,مألذ مداكدمسم نًفمذفماألإ تماتس س:ًن متم
 ذ ركت.م–اتد فمتذدماتمن د,ماتنَّ:ذ مات صر  ,مص دام

  لػ,م:مأ ؽنمحمندمِٕٗت سَمنمندمذفمت سَمذفمسكرةمات:زنذممتممسنفمات:رنذم,مألذ
م-لػمُّٓٗنصر,ماتطذ  مات ًن  ,مم–نمندمإًَّر,منَّ:ذ مكنطذ  منصطفَماتذًذ ماتممذ م

 ـ.ُٕٓٗ
 سنفماتدارقطن ,مكذذ ملمات: م ؽماتنان متمَماتدارقطن ,مألذ ماتمسفمتم مذفمتنرمذفمحمندم

خركف,منجتؼمات: م ؽنمنمندمإنسماتمؽمات ظ ـماتدارقطن ,م:مأ ؽنمإ  بماألرنًجكطمكآ
 ـ.ََِْلػمُِْْذ ركت,ماتطذ  ماألكتَمتًـمم–آذًدم,منجسس ماترسًت م
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 لػ,م:مأ ؽنمتذدماتن ط مْٖٓاتسنفماتصا رمألذ مذَّرمحمـمذفماتمس فمذفمتم ماتذ  أ متم
 .ُٖٗٗم-َُُْذًَّس:ًف,ماتطذ  ماألكتَمم–حن فمقم   ,م ًن  ماتدراسًتماإلسالن  م

 لػ,مْٖٓألمندمذفماتمس فمذفمتم ماتذ  أ متمم–كي مذ ملمات كلرماتنأ مم–اتسنفماتَّذرلم
 لػ.ُّْْم درمآذًد,ماتطذ  ماألكتَ,متًـمم–ن مسمسدارةماتن ًرؼم

 لػ,مَّّاتسنفماتَّذرل,مألذ متذدماترمنفمحمندمذفمإ  بمذفمتم ماتخراسًن ,ماتنسًئ متم
م-لػمُُِْذ ركت,ماتطذ  ماألكتَمم– م:مأ ؽنممسفمتذدماتنن ـمإمذ ,منجسس ماترسًت

 ـ.َُُِ
 سنفماتنسًئ مذإرحماتس كط مكمًإ  ماتسندم,مألذ متذدماترمنفمحمندمذفمإ  بماتإ  رم

ممب,مم–لػ,م:مأ ؽنمتذدماتف:ًحمحكمغدة,منَّ:بماتنطذكتًتماإلسالن  مَّّذًتنسًئ متم
 ـ.ُٖٔٗم-لػمَُْٔاتطذ  نمات ًن  ,م

 س  دمذفمننصكرمذفمإ ذ ماتخراسًن مات كز ًن متمسنفمس  دمذفمننصكر,مألذ مت نًفم
لػمَُّْات ند,ماتطذ  نماألكتَ,مم–لػ,ماتنمأؽنممذ بماترمنفماألتظن ,ماتدارماتسمف  مِِٕ
 ـ.ُِٖٗم-

 لػ,م:مأ ؽنمحمندمنمندمنكرمس ؼ,مِّّسجاالتماذفمات ن د,مألذ مزَّر ًم م َمذفمن  فمتم
 ـ.مُٖٖٗم-لػمَُْٖ,متًـماتند ن ماتننكرة,ماتطذ  ماألكتَم-نَّ:ذ ماتدار

 لػمي م رحماتركاةمك: د م ـ,م:مأ ؽنمز ًدمُِْسجاالتمحذ مداكدمتإلنًـمحمندمذفممنذؿمتم
مكاتمَّـم  لػ.مُُْْاتند ن ماتننكرة,متًـمم–نمندمننصكر,منَّ:ذ مات مـك

 لػمي مات رحمِٕٓسجاالتمحذ متذ دماآل رممحذًمداكدمسم نًفمذفماألإ تماتس س:ًن مت
اتند ن ماتننكرة,ماتطذ  مم–ؽنمنمندمتم مقًسـمات نرم,مات ًن  ماإلسالن  مكات: د ؿ,م:مأ 
 ـ.ُٕٗٗم-لػمُّٗٗاألكتَ,متًـم

 لػ,م:مأ ؽمّٖٓسجاالتماتذرقًن متمدارقطن ,مألذ ماتمسفمتم مذفمتنرماتدارقطن متم
 اتأًلرة.مم–ك: م ؽنمن دمماتس دماذرال ـ,منَّ:ذ ماتأرآفمتمطذامكاتنإرمكات:كز ام

 لػ,مًَّّٖٓـماتن سًذكرممتمدارقطن ,مألذ ماتمسفمتم مذفمتنرماتدراقطن متمسجاالتماتم
 ـ.ُْٖٗم-لػمَُْْاتر ًض,متًـمم–:مأ ؽنماتدَّ:كرمنكيؽمتذدماتأًدر,منَّ:ذ ماتن ًرؼم
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 سجاالتماتسمن متمدارقطن ,متنمندمذفماتمس فمذفمنمند,محذكمتذدماترمنفماتسمن متم
كتنً  مدنمس دمذفمتذدماجماتمن دمكمدنمخًتدمذفملػ,م:مأ ؽنمير ؽمنفماتذًم  ف,مذشإراؼمُِْ

 لػ.ُِْٕتذدماترمنفمات ر س ,ماتطذ  نماألكتَ,م
 سجاالتممنزةمذفم كسؼماتس ن متمدارقطن مكغ ر منفماتنإً  ,م:مأ ؽنمنكيؽماذفمتذدماجمذفم

 ـ.ُْٖٗم-لػمَُْْاتر ًض,ماتطذ  نماألكتَ,مم-تذدماتأًدر,منَّ:ذ ماتن ًرؼ
 م:مأ ؽنمنكيؽمتذدماجمِّْ نًفمذفمحذ مإ ذ ,مت م مذفماتند ن متمسجاالتمنمندمذفمت,

 لػ.َُْْتذدماتأًدر,منَّ:ذ ماتن ًرؼ,ماتر ًض,م
 سجاالتمنس كدمذفمتم ماتس زممتممًَّـ,منامحسئم ماتذاداد  فمتفمحمكاؿماتركاة,متإلنًـم

كيؽمذفمتذدملػ,م:مأ ؽنمنَْٓاتمًيظمحذ متذدماجمنمندمذفمتذدماجماتمًَّـماتن سًذكرممتم
ذ ركت,ماتطذ  ماألكتَ,مم–اتاربماإلسالن مم–اجمذفمتذدماتأًدر,مدارماتاربماإلسالن م

 ـ.ُٖٖٗلػ,مَُْٖ
 لػ,م:مأ ؽنمإ  بماألرنجكطمكغ ر ,مْٖٕس رمحتالـماتنذال ,متنمندمذفمحمندماتذلذ متم

 ـ.ُٖٓٗم-لػمَُْٓنجسس ماترسًت ,ماتطذ  مات ًت  ,م
   كاتن ً  مالذفمَّ  ر(,مألذ ماتفدا مسسنًت ؿمذفمتنرمذفمَّ  رماتأرإ مماتس رةماتنذك  م)نفماتذدا

لػ,م:مأ ؽنمنصطفَمتذدماتكامد,مدارماتن ري متمطذًت مكاتنإرمكات:كز امْٕٕاتدنإأ ,متنم
 ـ.مُٕٔٗم-لػممُّٓٗتذنًف,مم–ذ ركتم

 إذراتماتذلبمي محخذًرمنفمذلب,مت ذدماتم مذفمحمندماتإ  رمذًذفمات نًدماتمنذم متم
دنإؽ,متًـمم–نمنكدماألرنجكط,مدارماذفمَّ  رمم–لػ,م:مأ ؽنمتذدماتأًدرماألرنجكطمَُٖٗ
مـ.ُٖٔٗم-لػمَُْٔ

 م–لػ,م:مأ ؽنمإ  بماألرنًجكطمَُٓإرحماتسن ,مألذ منمندماتمس فمذفمنس كدماتذاكممتم
 ـ.ُّٖٗم-لػمَُّْذ ركت,ماتطذ  مات ًن  ,متًـمم–نمندمزل رماتإًك ش,ماتنَّ:بماإلسالن م

 لػ,مْْٗحماتذخًرم,مالذفمذطًؿمحذكماتمسفمتم مذفمخمؼمذفمتذدماتنمؾ,متنمإرحمصم م
اتس كد  ,ماتر ًض,ماتطذ  مات ًن  ,مم-:مأ ؽنمحذكم:ن ـم ًسرمذفمسذرال ـ,منَّ:ذ ماترإدم

 ـ.ََِّم-لػمُِّْ
 



189 
 

 م–لػ,م:مأ ؽنملنًـمس  د,منَّ:ذ ماتننًرمٕٓٗإرحمتمؿمات:رنذم,مالذفمر بماتمنذم متم
مـ.ُٕٖٗم-لػمَُْٕ,ماتطذ  ماألكتَ,ماألردفم–اتزرقً م

 لػ,مُِّإرحمنإَّؿماآل ًر,متإلنًـمحذ م  فرمحمندمذفمنمندمذفمسالن ماتطمًكم,متم
م-لػمُُْٓذ ركت,ماتطذ  نماألكتَمم–:مأ ؽنمإ  بماألرنجكط,منجسس ماترسًت ,متذنًفم

 ـ.ُْْٗ
  فرماتطمًكممإرحمن ًن ماآل ًر,مألمندمذفمنمندمذفمسالن مذفمتذدماتنمؾمذفمسمن محذكم 

نمندمس دم ًدماتمؽ,مرا  لمكرقنلنمدم كسؼمتذدمم–لػ,م:مأ ؽنمنمندمزلرمماتن ًرمُِّتم
 ـ.ُْٗٗم-لػمُُْْاترمنفماتنرتإم متًتـماتَّ:ب,ماتطذ  ماألكتَم

 لػ,مِٕٗاتإنًئؿماتنمند  مكاتخصًئؿماتنصطفك  ,متنمندمذفمت سَمذفمسىٍكرةمات:رنذممتم
نَّ ماتنَّرن ,مم–نَّ:ذ مات: ًر  ,منصطفَمحمندماتذًزم:مأ ؽنمس دمذفمتذًسمات م ن ,مات

 ـ.مُّٗٗم-لػمُُّْاتطذ  نماألكتَ,م
 لػ,م:ر: بنمّْٓصم حماذفممذًفمذ:ر: بماذفمذمذًف,متنمندمذفمحمندمذفممذًفماتذيس: متم

م–لػ,م:مأ ؽنمإ  بماألرنجكط,منجسس ماترسًت مّٕٗتال ماتد فمتم مذفمذىمذًفماتفًرس متم
 ـ.ُّٗٗلػ,مًُُْْن  ,متًـمذ ركت,ماتطذ  مات 

 صم حماذفمخز ن ,مألذكمذَّرمنمندمذفمسسمًؽمذفمخز ن مذفماتنا رةمذفمصًتحمذفمذَّرم
م–لػ,م:مأ ؽنمد.منمندمنصطفَماألتظن ,ماتنَّ:بماإلسالن مُُّاتسمن ماتن سًذكرممتم

 ـ.َُٕٗلػمَُّٗذ ركت,متًـم
 لػ,منجسس مغراسمَُِْمصم حمحذ مداكد,مألذ متذدماترمنفمنمندمنًصرماتد فماألتذًن مت

 ـ.ََِِم-لػمُِّْتمنإرمكات:كز ا,ماتَّك ت,ماتطذ  نماألكتَ,م
 صم حماتذخًرم,مكلكمات ًناماتنسندماتصم حماتنخ:صرمنفمحنكرمرسكؿماجم صمَماجمتم لم

لػ,م:مأ ؽنمنمندمِٔٓكسمـ مكسننلمكح ًنل,متإلنًـمحذ متذدماجمنمندمذفمسسنًت ؿماتذخًرمم
 لػ.ُِِْذ ركت,ماتطذ  ماألكتَ,متًـم–طكؽماتن ًةمزل رماتنًصر,مدارم

 م–لػ,منَّ:ذ ماتن ًرؼمَُِْصم حمات:رغ بمكات:رل ب,متنمندمنًصرماتد فماألتذًن متم
 اتر ًضماتطذ  ماتخًنس .

 لػ,ماتنَّ:بمَُِْصم حمات ًناماتصا رمكز ًدا:ل,متنمندمنًصرماتد فماألتذًن متم
 اإلسالن .
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 تنخ:صرمنفماتسنفمذنأؿمات دؿمتفمات دؿمتفمرسكؿمصم حمنسمـ,مكلكماتنسندماتصم حما
لػ,م:مأ ؽنمنمندميجادمُِٔاجم صمَماجمتم لمكسمـ ,متإلنًـمنسمـمذفماتم ًجماتن سًذكرممتم

 ذ ركت.م–تذدماتذًق ,ماتنًإرنمدارمسم ً مات:راثمات رذ م
 مدراملػ,م:مأ ؽنمنمنكدمسذرال ـمزا دِٔٓات  فً ماتصا ر,متنمندمذفمسسنًت ؿماتذخًرمم,

 لػ.ُّٔٗممب,ماتطذ  نماألكتَ,مم–اتكت م
 ات  فً مألذ مزرت ماترازممي مح كذ:لمتمَمحسئم ماتذرذت ,مألذ مزرت متذ دماجمذفمتذدم

لػ,م:مأ ؽنمتس دممذفمن دممات ًإن ,متنًدةماتذمثمات نم مذًت ًن  مِْٔاتَّر ـمتم
 ـ.مُِٖٗم-لػمَُِْذ  نماإلسالن  ,ماتند ن ماتننكرة,ماتننمَّ مات رذ  مماتس كد  ,ماتط

 لػ,م:مأ ؽنمنمنكدمَّّات  فً مكاتن:ركَّ ف,مألذ متذدماترمنفمحمندمذفمإ  بماتنسًئ ,متم
 ـ.ُٖٔٗلػمَُْٔذ ركت,ماتطذ  ماألكتَمم–سذرمال ـمزا د,مدارماتن ري م

 لػ,مٕٗٓات  فً مكاتن:ركَّ ف,مت ذدماترمنفمذفمتم مذفمنمندمذفمات كزممحذكماتفرجمتم
ملػ.َُْٔذ ركتمم–ماتأً  ,مدارماتَّ:بمات من  م:مأ ؽنمتذدماج

لػ,م:مأ ؽنمد.تذدماترم ـمّٖٓات  فً مكاتن:ركَّ ف,مت م مذفمتنرمذفمحمندماتدارقطن متم
 لػ.َُّْنمندماتأإأرم,من م مات ًن  ماإلسالن  مذًتند ن ماتننكرة,م

 ن ط ملػ,م:مأ ؽنمتذدماتِِّات  فً ,مألذ م  فرمنمندمذفمتنركمذفمنكسَمات أ م متم
 ـ.مُْٖٗم-لػمَُْْذ ركت,ماتطذ  نماألكتَ,مم–حن فمقم   ,مدارماتنَّ:ذ مات من  م

 لػ,م:مأ ؽنميًركؽممنًدة,مدارمَّْات  فً ,مألذ من  ـمحمندمذفمتذدماجماألصذ ًن متم
 ـ.مُْٖٗم-لػمَُْٓاتدارماتذ  ً ,ماتطذ  نماألكتَ,مم–ات أًي م

 م–لػ,منَّ:ذ ماتن ًرؼمَُِْاألتذًن متم   ؼمات:رغ بمكات:رل ب,متنمندمنًصرماتد فم
 اتر ًض.

 لػ,محإرؼمتمَمَُِْ   ؼمات ًناماتصا رمكز ًد:ل,متنمندمنًصرماتد فماألتذًن متم
 طذ لنمزل رماتإًك ش,ماتنَّ:بماإلسالن .

 لػ,منجسس مغراسمتمنإرمَُِْ   ؼمسنفمحذ مداكد,متنمندمنًصرماتد فماألتذًن متم
 لػ.ُِّْتَماتَّك ت,ماتطذ  نماألكمم–كات:كز ام

 لػ,م:مأ ؽنمنصطفَمخ رمدكننزمَّْاتطبماتنذكم,مألذ محمندمذفمتذدماجماألصذ ًن متم
,ماتطذ  نماألكتَ,م  ـ.ََِٔات:رَّ ,مدارما فممـز
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 لػ,مدارمصًدرمَِّاتطذأًتماتَّذرل,متنمندمذفمس دمذفمنن امحذكمتذدماجماتذصرمماتزلرممتم
 ـ.ُٖٔٗذ ركت,ماتطذ  نماألكتَ,مم–

 تس فمحكم: ر ؼمالؿمات:أد سمذنراقبماتنكصف فمذًت:دت س,مألذ ماتف ؿمحمندمذفمطذأًتماتند
تنًف,مم–تم مذفمم رمات سأالن ,م:مأ ؽنمد.متًصـمذفمتذدماجماتأر ك: ,منَّ:ذ ماتننًرم

 ـ.ُّٖٗم-لػمَُّْاتطذ  ماألكتَ,م
 نكدملػ,ممألمكخرجمحمًد  لنمنإ كرممسفمنمِِْاتط كر,مألذ متيذ دماتأًسـمذفمساٌلـمتم

 ـ.ُْٗٗم-لػممُُْْاتإري  ,ماتطذ  نماألكتَ,مم–سمنًف,منَّ:ذ ماتصمًذ ,م دةم
 لػ,م:مأ ؽنمحذكملً رمْٖٕات ذرمي مخذرمنفمغذر,منمندمذفمحمندمذفمت نًفماتذلذ متم

 ذ ركت.م–نمندماتس  دمذفمذس كن مزغمكؿ,مدارماتَّ:بمات من  م
م.ُتددماأل زا نم

 سىٍ فممتمؿماألمًد ثمي مَّ:ًبماتصم حماتنسمـم ن دمذفمحىًذ ماتمي ذفماتم ًج,مألىذ ماتفىٍ ؿمنيمى
ًكم,م ٍكًدم,مات ىرى ًري ٍكًدمات ى ًري ًًزـمذفماتني ىم َمذًفمات ى ن دمذفممى ن دمذفمتىن ًرمذفمنيمى حىٍمنىدمذفمنيمى

ماتر ًضم–لػ,م:مأ ؽنمتم مذفممسفماتممذ ,مدارمات  رةمتمنإرمكات:كز امُّٕاتإ ً ٍ د,متنم
 ر,متنمندمذفمت سَمذفمسىٍكرةمذفمنكسَمذفمات مًؾ,مات:رنذم,محذكمت سَ,مات مؿماتصام 

مذ ركت.م–لػ,م:مأ ؽنمحمندمنمندمإًَّرمكآخركف,مدارمسم ً مات:راثمات رذ مِٕٗتنم
 لػ,م:مأ ؽنماتس دمصذم مِٕٗات مؿماتَّذ ر,متنمندمذفمت سَمذفمسىكرةمات:رنذممتم

ذ ركت,ماتطذ  مم–اتص  دم,متًتـماتَّ:بماتسًنرائ ,مكاتس دمحذكماتن ًط ماتنكرم,مكنمنكدم
ملػ.َُْٗاألكتَ,م

 لػ,م:مأ ؽنمٕٗٓات مؿماتن:نًل  مي ماألمًد ثماتكال  ,متذدماترمنفمذفمتم مذفمات كزممتم
ماأل ر  ,مي صؿمآذًد,مذًَّس:ًف,ماتطذ  نمات ًن  ,م م-لػمَُُْسرإًدماتمؽماأل رم,مسدارةمات مـك

 ـ.ُُٖٗ
 مألذ ماتمسفمتم مذفمتنرمذفمحمندم-تمؿماتدارقطن مم–نذك  مات مؿماتكاردةممي ماألمًد ثمات,

اتر ًض,ماتطذ  مم–ق,م:مأ ؽنمنمفكظماترمنفمز فماجماتسمف ,مدارمط ذ مّٖٓاتدارقطن متم
 ـ.ُٖٓٗلػمَُْٓاألكتَم
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 لػ,م:مأ ؽنمِِْتمم–ركا  ماذنلمتذدماجمم–ات مؿمكن ري ماتر ًؿ,متإلنًـمحمندمذفممنذؿم
 ـ.َُُِم-لػمُِِْاتر ًض,ماتطذ  نمات ًن  ,م–اتخًن ممكص ماجمتذًس,مدار

 لػ,م:مأ ؽنمِِْتمم–ركا  ماتنٌركًذممكغ ر مم–ات مؿمكن ري ماتر ًؿ,متإلنًـمحمندمذفممنذؿم
 ـ.ُٖٖٗم-لػمَُْٖات ند,ماتطذ  نماألكتَ,مم–كص ماجمتذًس,ماتدارماتسمف  ,مذكنذًلم

 مأ ؽنمنمندمنصطفَماألتظن ,ماتنَّ:بملػ,م:ِّْات مؿ,مت م مذفمتذدماجمذفماتند ن متم
 ـ.َُٖٗاإلسالن ,مذ ركت,ماتطذ  مات ًن  م

 تنؿمات كـمكاتم م مسمكؾماتنذ منامرذلمتزمك ؿمكن ًإر:لمنامات ذًد,مألمندمذفمنمندمذفمم
,ماتن ركؼمذػم اذفم»سسمًؽمذفمسذرال ـمذفمحسذًطمذفمتذدماجمذفمسذرال ـمذفمذيدىٍ ح,ماتدٍٍّ نىكىرمُّ

ماتأرآفمّْٔ,متنم«اتسُّنٍّ  لػ,م:مأ ؽنمَّك رماتذرن ,مدارماتأذم متم أًي ماإلسالن  مكنجسس متمـك
  دةم/مذ ركت.م-

 تكفماتن ذكدمإرحمسنفمحذ مداكد,منامإرحماتمًيظماذفمق ـمات كز  ,مألذ ماتط بمنمندم
ذ ركت,ماتطذ  نمات ًن  ,مم–لػ,مدارماتَّ:بمات من  مُِّٗإنسماتمؽمات ظ ـمآذًدممتم

ملػ.ُُْٓ
 ت كفماأل رمي مينكفماتناًزممكاتإنًئؿمكاتس ر,متنمندمذفمنمندمذفمنمندمذفمحمند,ماذفمم

لػ,م: م ؽنمسذرال ـمنمندمرن ًف,مّْٕس دماتنًس,مات  نرمماترذ  ,محذكماتف:ح,مي:حماتد فمتنم
 .ُّٗٗ/ُُْْذ ركت,ماتطذ  ماألكتَ,مم–دارماتأمـم

 ٍرذٌ متمغر بماتمد ث,مألذ مسسمًؽمسذرال ـمذفمسسمًؽمذفمس لػ,م:مأ ؽمِٖٓذرال ـماتمى
كدراس نمسم نًفمذفمسذرال ـمات ً د,منَّ ماتنَّرن نم ًن  محـماتأرل,منرَّزماتذمثمات نم م

م ً مات:راثماإلسالن ,ماتطذ  ماألكتَ,متًـم ملػ.َُْٓكا 
 لػ,م:مأ ؽنمتذدماتَّر ـمسذرال ـمّٖٖغر بماتمد ث,مألذ مسم نًفممندمذفمنمندماتخطًذ متم

متذدمربماتنذ ,منرَّزماتارذًكم,منَّ  ماتنَّرن نم ًن  محـماتأرل,مكخرجمحمًد  لنمتذدماتأ ـك
م ً مات:راثماإلسالن ,ماتطذ  ماألكتَ,متًـم  ـ.ُِٖٗم-لػمَُِْاتذمثمات من مكا 

 لػ,م:مأ ؽنمد.منمندمتذدماتن  دمخًف,مِِْغر بماتمد ث,مألذ متيذ دماتأًسـمذفمساٌلـمتم
 ـ.ُْٔٗم-لػمُّْٖاتدَّف,ماتطذ  ,مم–درمآذًدمنطذ  مدائرةماتن ًرؼمات  نًن  ,مم 
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 لػ,م:مأ ؽنمد.متذدمِٕٔغر بماتمد ث,مألذ منمندمتذدماجمذفمنسمـمذفمق: ذ ماتد نكرممتم
 لػ.ُّٕٗذاداد,ماتطذ  نماألكتَ,مم–اجمات ذكرم,منطذ  مات ًن م

 دماتن ط ملػ,م:مأ ؽنماتدَّ:كرمتذٕٗٓغر بماتمد ث,مت نًؿماتد فمحذكماتفرج,ماذفمات كزممتم
 ـ.ُٖٓٗم-لػمَُْٓتذنًف,ماتطذ  نماألكتَ,مم–ذ ركتمم–حن فماتأم   ,مدارماتَّ:بمات من  م

 لػ,مّٕٓاتفًئؽمي مغر بماتمد ثمكاأل ر,مألذ ماتأًسـمنمنكدمذفمتنركماتزنخإرممتم
 تذنً,ماتطذ  نمات ًن  .م–نمندمحذكماتف ؿمسذرال ـ,مدارماتن ري مم–:مأ ؽنمتم منمندماتذ ًكمم

 تذًرممذإرحمصم حماتذخًرم,متممًيظمحذ ماتف ؿمحمندمذفمتم مذفمم رمات سأالن متمي:حما
م–لػ,م:مأ ؽنمتذدمات ز زمذفمتذدماجمذفمذًزمكنمبماتد فماتخط ب,مدارماتن ري مِٖٓ

 ذ ركت.
 ي:حماتذًرممإرحمصم حماتذخًرم,متز فماتد فمتذدماترمنفمذفمحمندمذفمر بمذفماتمسف,مم

لػ,م:مأ ؽنمنمنكدمذفمإ ذًفمذفمتذدمٕٓٗاتدنإأ ,ماتمنذم ,متنمماتسىالن ,ماتذادادم,م ـ
 ـ.مُٔٗٗم-لػممُُْٕاتند ن ماتنذك  ,ماتطذ  ماألكتَ,مم-اتنأصكد,منَّ:ذ ماتارذً ماأل ر  م

 لػ,مَِٗي:حماتنا ثمذإرحماتف  ماتمد ث,متإنسماتد فمنمندمذفمتذدماترمنفماتسخًكممتم
مـ.ََِّم-لػمُِْْ,ماتطذ  نماألكتَ,منصرم–:مأ ؽنمتم ممس فمتم ,منَّ:ذ ماتسن م

 اتفردكسمذن  كرماتخطًب,متإ رك لمذفمإ ردارمذفمإ رك لمذفمينًخسرك,محذكمإ ًعماتد منٌ مم
ذ ركت,مم–لػ,م:مأ ؽنماتس  دمذفمذس كن مزغمكؿ,مدارماتَّ:بمات من  مَٗٓات نذان ,متنم
 ـ.ُٖٔٗم-لػممَُْٔاتطذ  ماألكتَ,م

 لػ,مُٕٓح كبمذفمس دمإنسماتد فماذفمق ـمات كز  ,متنمماتفركس  ,متنمندمذفمحذ مذَّرمذفم
مًئؿ,ماتطذ  مم–اتس كد  مم-:مأ ؽنمنإ كرمذفممسفمذفمنمنكدمذفمسمنًف,مدارماألندتسم

مـ.مُّٗٗم–لػمُُْْاألكتَ,م
 لػ,م:مأ ؽنمد.مكص ماجمُِْي ًئؿماتصمًذ ,مألذ متذدماجمحمندمذفمنمندمذفممنذؿمتم

مـ.ُّٖٗم-لػمَُّْذ ركت,ماتطذ  نماألكتَ,مم–نمندمتذًس,منجسس ماترسًت م
 ينكفمات  ًئبمي محخذًرماتنً   فمنفمذن مسسرائ ؿمكغ رلـمنفمات ذًدمكاتزالد ف,مألذ مس  دم

 لػ,مدراس مك:مأ ؽنمطًرؽماتطنطًكم,منَّ:ذ ماتأرآف,ماتأًلرة.ُْْنمندمذفمتم ماتنأًشمتم
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 ماتم أىًًسـمذفمزىَّىًر  ًمذفم ىٍم ىَماتذىٍادىاًدم,ميكائدمحذ مذَّرماتأًسـماتنطرزمكحنًت ل,محىذ مذىٍَّرو
ز,متنم ٍكؼنمًذًتنيطىرٍّ لػ,مدراس مك:مأ ؽنمنًصرمذفمنمندماتنن ا,مدارماتكطفمتمنشمَّٓاتنىٍ ري
 ـ.مَََِم-لػممُُِْكات:كز ا,ماتطذ  ماألكتَ,م

 ميكائدمحذ منمندماتفًَّ  ,مت ذدماجمذفمنمندمذفمات ذًسماتفًَّ  ,محذكمنمندماتنَّ ,متنم
م-لػ,مدراس مك:مأ ؽنمنمندمذفمتذدماجمذفمتً ضماتاذًن ,منَّ:ذ ماترإد,ماتر ًضمّّٓ

مـ.مُٖٗٗم-لػممُُْٗاتس كد  ,مإرَّ ماتر ًضمتمنإرمكات:كز ا,ماتطذ  ماألكتَ,م
 اتفكائدماتن نكت مي ماألمًد ثماتنك كت ,متنمندمذفمتم مذفمنمندماتإكًَّن متنمم

متن من مات نًن ,مدارماتَّ:بمات من  ,مذ ركت,متذنًفلػ,م:مأ ؽنمتذدماترمنفمذفم م مآَُِ
 اتفكائد,محذ ماتأًسـم:نًـمذفمنمندمذفمتذدماجمذفم  فرمذفمتذدماجمذفمات ن دماتذ م ماترازممم

اتر ًض,مم–لػ,م:مأ ؽنممندممتذدماتن  دماتسمف ,منَّ:ذ ماترإدمُْْ ـماتدنإأ ,متنم
ملػ.ُُِْاتطذ  ماألكتَ,م

 لمركا  مي ماتَّ:بماتس: ,مإنسماتد فمحذكمتذدماجمنمندمذفمحمندمذفماتًَّإؼمي من ري منفمت
م–لػ,م:مأ ؽنمنمندمتكان ,مدارماتأذم متم أًي ماإلسالن  مْٖٕت نًفمذفمقىًٍ نًزماتذلذ متم

مـ.ُِٗٗلػمُُّْ دةماتطذ  ماألكتَممتًـم
 ؽنمتًدؿملػ,م:مأ ّٓٔاتًَّنؿمي م  فً ماتر ًؿ,مألذ محمندمتذدماجمذفمتدممات ر ًن متم

,ماتطذ  ماألكتَ,مم-ذ ركتمم–تم منمندمن كض,ماتَّ:بمات من  مم–حمندمتذدماتنك كدم
 ـ.ُٕٗٗم-لػمُُْٖ

 ًبماألرذ  فمي مإ كخماتصكي  ,مألذ مس دمحمندمذفمنمندمذفمحمندمذفمتذدماجمذفمم:َّ
لػ,م:مأ ؽمك: م ؽنماتدَّ:كرمتًنرممسفمُِْمفصمذفمخم ؿماألنصًرممات ركمماتنًت ن متنم

 ـ.مُٕٗٗم-لػممُُْٕتذنًف,ماتطذ  ماألكتَ,مم–رم,مدارماتذإًئرماإلسالن  ,مذ ركتمصذ
 لػ,م:مأ ؽنمد.مإًَّرمذ بمي ًض,منرَّزماتنمؾمي صؿ,مَُِّٓ:ًبماألنكاؿ,مالذفمزن ك لمتم

مـ.ُٖٔٗم-لػمَُْٔاتطذ  نماألكتَ,م
 فمَّ:ًبمات:كم دمكا  ذًتمصفًتماتربمتزمك ؿ,مألذ مذَّرمنمندمذفمسسمًؽمذفمخز ن مذم

لػ,م:مأ ؽنمتذدمات ز زمذفمسذرال ـمُُّاتنا رةمذفمصًتحمذفمذَّرماتسمن ماتن سًذكرم,متنم
 ـ.ُْٗٗم-لػمُُْْاتر ًض,ماتطذ  ماتخًنس ,مم–اتس كد  مم-اتإ كاف,منَّ:ذ ماترإدم
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 لػ,م:مأ ؽنمَُُّٓ:ًبماتس رمكاتناًزمم)س رةماذفمسسمًؽ(,متنمندمذفمسسمًؽمذفم سًرمتم
مـ.ُٖٕٗم-لػمُّٖٗذ ركت,ماتطذ  نماألكتَمم–س  ؿمزًَّر,مدارماتفَّرم

 لػ,م:مأ ؽنماتدَّ:كرمََّّٔ:ًبماتإر   ,مألذ مذَّرمنمندمذفماتمس فمذفمتذدماجماآل يرٍّمُّمتم
اتس كد  ,ماتطذ  نمات ًن  ,مم–اتر ًضمم-تذدماجمذفمتنرمذفمسم نًفماتدن   ,مدارماتكطفم

 ـ.ُٗٗٗلػممَُِْ
 فمنمندمذفم  فرماتن ركؼمذ ًذ ماتإ  ماألصذ ًن متمَّ:ًبمات ظن ,مألذ منمندمتذدماجمذ

اتر ًض,ماتطذ  نمم–لػ,م:مأ ؽنمر ً ماجمذفمنمندمسدر سماتنذًرَّفكرم,مدارمات ًصن مّٗٔ
 لػ.َُْٖاألكتَ,م

 ًبمات مؿ,متإلنًـمحذ منمندمتذدماترمنفمذفمحذ ممً:ـمنمندمذفمسدر سماترازم,م:مأ ؽنم:َّ
ن د,مكمد.مخًتدمات ر س ,منإرمنطًذامير ؽمنفماتذًم  فمذشإراؼنمد.مس دم ذفمتذدماجماتمي

 ـ.مََِٔم-لػمُِْٕاتمن   ,ماتطذ  نماألكتَ,م
 مىف محمندمذفمنمندمذفمحمندمذفمنمندمذفمسذرال ـم َّ:ًبمات مـ,متصدرماتد ف,محذكمطًلرماتسٍّ

املػ,منخطكطمنيإرمي مذرنًنجم كاناماتَّمـماتن ًن مات:ًذامتنكقًٕٔٓسمىفىلماألصذ ًن ,متنم
 .ََِْاتإذَّ ماإلسالن  ,ماتطذ  ماألكتَ,م

 لماتذادادممم ٍ َّ:ًبماتفكائدم)اتا الن ًت(,مألذ مذَّرمنمندمذفمتذدماجمذفمسذرال ـمذفمتذدكى
م-لػ,م:مأ ؽنمممن مًَّنؿمحس دمتذدمات ًدم,مدارماذفمات كزممّْٓاتإًي  ماتذز از,متنم

مـُٕٗٗم-لػمُُْٕاتس كد  م/ماتر ًض,ماتطذ  ماألكتَ,م
 ملػ,َُّّٗ:ًبم:فس رماتأرآف,مألذ مذَّرمنمندمذفمسذرال ـمذفماتننذرماتن سًذكرم,متنمم
 مكات كدمكسخً ماتنفكس,مألذ م  فرمنمندمذفماتمس فماتذيٍر يالن ,متنمم لػ,م:مأ ؽنمِّٖاتَّـر

م ملػ.ُُِْذ ركت,ماتطذ  مات ًن  ,مم–د.متًنرممسفمصذرم,مدارماذفممـز
 ذ ماتأًسـمنمنكدمذفمتنركمذفمحمند,ماتزنخإرمماتَّإًؼمتفممأًئؽمغكانضمات:نز ؿ,مألم

ملػ.مَُْٕم-ذ ركت,ماتطذ  مات ًت  مم–لػ,مدارماتَّ:ًبمات رذ مّٖٓ ًرماج,متنم
 لػ,مََّٕٖإؼماألس:ًرمتفمزكائدماتذزارمتمَماتَّ:بماتس: ,مت م مذفمحذ مذَّرمات   ن متم

م-لػمَُّٗٗ,مذ ركت,ماتطذ  ماألكت–:مأ ؽنممذ بماترمنفماألتظن ,منجسس ماترسًت م
م.ُٕٗٗ
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 اتَّإؼماتم  ثمتنفمرن مذك اماتمد ث,مذرلًفماتد فماتممذ محذكماتكيًمسذرال ـمذفمنمندمذفمم
لػ,م:مأ ؽنمصذم ماتسًنرائ ,متًتـمُْٖخم ؿماتطراذمس ماتإًي  مسذطماذفمات  ن ,متنم

 ـ.مُٕٖٗم-لػَُْٕذ ركت,ماتطذ  ماألكتَ,مم–اتَّ:بم,منَّ:ذ ماتن   مات رذ  م
 مكنز ؿماإلتذًس,مإلسنًت ؿمذفمنمندمذفمتذدمات ًدممات رام مات  مكن مَّإؼماتخفم ً

 لػ,م:مأ ؽنمتذدماتمن دمذفمحمندمذفم كسؼمذفملنداكم,ُُِٔاتدنإأ ,محذكماتفدا ,متنم

مـ.َََِم-لػمَُِْاتنَّ:ذ مات صر  ,ماتطذ  ماألكتَ,م
 لػ,مّْٔادممتماتَّفً  مي متمـماتركا  ,مألمندمذفمتم مذفم ًذتمحذ مذَّرماتخط بماتذاد

ذرال ـممندمماتندن ,ماتنَّ:ذ مات من  م ماتندن  .م–:مأ ؽنمحذكمتذدماجماتسكرق ,مكا 
 َّنزمات نًؿمي مسنفماألقكاؿمكاألي ًؿ,مت ال ماتد فمتم مذفممسًـماتد فماتإ  رمذًتن:أ م

صفكةماتسأً,منجسس ماترسًت ,ماتطذ  نماتخًنس ,مم–لػ,م:مأ ؽنمذَّرممم ًن مٕٓٗات ندممتم
 ـ.ُُٖٗم-لػمَُُْ

 اتَّنَمكاألسنً ,مألذ مًذٍإرمنمندمذفمحمندمذفممنًدمذفمس  دمذفمنسمـماألنصًرمماتدكالذ م
,مذ ركت,ماتطذ  مَُّاترازممتم لػ,م:مأ ؽنمحذكمق: ذ منظرمنمندماتفًر ًذ مدارماذفممـز
 ـ.َََِ-لػممُُِْاألكتَ,م

 ذرًَّتمنمندمذفمحمندماتن رؼماتَّكاَّبماتن راتمي من ري منفماخ:مطمنفماتركاةمات أًت,مألذ مات
متذدمربماتنذ ,مدارماتن نكفِٗٗذػم اذفماتَّ ًؿ متم ذ ركت,ماتطذ  مم-لػ,م:مأ ؽنمتذدماتأ ـك

 ـ.ُُٖٗاألكتَ,متًـم
 اتاتئماتنصنكت مي ماألمًد ثماتنك كت ,مت ذدماترمنفمذفمحذ مذَّر,م الؿماتد فمم

ذفمتك   ,مدارماتَّ:بمملػ,م:مأ ؽنمحذكمتذدماترمنفمصالحمذفمنمندُُٗاتس كط ,متنم
 ـ.ُٔٗٗم-لػممُُْٕذ ركت,ماتطذ  ماألكتَ,مم–ات من  م

 مذفمننظكرماألير أ ماتنصرممتم م–لػ,مدارمصًدرمُُٕتسًفمات رب,متنمندمذفمنَّـر
ملػ.ُُْْذ ركت,ماتطذ  نمات ًت  م

 لػ,م:مأ ؽنمدائرةماتن رؼمِٖٓتسًفماتن زاف,مألذ ماتف ؿمحمندمذفمم رمات سأالن متم
م-لػمَُّٗتذنًف,ماتطذ  نمات ًن  ,مم–ات ند,منجسس ماألتمن متمنطذكتًتمذ ركتمم–ماتنظًن  
 ـ.ُُٕٗ
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 لػ,م:مأ ؽنمّّّاتن ًتس مك كالرمات مـ,محذ مذَّرمحمندمذفمنركافماتد نكرمماتنًتَّ ,متنمم
م حذكمتذ دةمنإ كرمذفممسفمآؿمسمنًف,م ن   مات:رذ  ماإلسالن  ,ماتذمر فم,مدارماذفممـز

 لػُُْٗذ ركت,متذنًف,
 لػ,م:مأ ؽنمّْٓاتن ركم فمنفماتنمد  فمكات  فً مكاتَّذاذ ف,متنمندمذفممذًفماتذس: متم

ملػ.ُّٔٗممب,ماتطذ  ماألكتَ,مم–نمنكدمسذرال ـمزا د,مدارماتكت م
 لػ,م:مأ ؽنممسًـماتد فمَٕٖن ناماتزكائدمكننذاماتفكائد,مت م مذفمحذ مذَّرمات   ن متم

 ـ.ُْٗٗم-لػمُُْْاتأدس ,منَّ:ذ ماتأدس ,ماتأًلرة,م
 لػ,مِٖٕن نكعماتف:ًكم,مت:أ ماتد فمحذكمات ذًسمحمندمذفمتذدماتمم ـمذفم: ن  ماتمران متم

 ـ.ََِٓم-لػمُِْٔتًنرمات زار,مدارماتكيً ماتطذ  مات ًت  ,مم–:مأ ؽنمحنكرماتذًزم
 لػ,مدارمٕٔٔاتن نكعمإرحماتن ذب,مألذ مزَّر ًمنم  ماتد فم م َمذفمإرؼماتنككم,متنمم

 ,اتفَّر
 ماتظًلرم,متم م–لػ,مدارماتفَّرمْٔٓاتنمم ,مألذ منمندمتم مذفمحمندمذفمس  دمذفممـز

مذ ركت.
 لػ,ماتنمأؽنمد.مري تميكزممتذدماتنطمب,مكتم متذدمُٕٔاتنخ:مط ف,مألذ مس  دمات الئ متم

 ـ.ُٔٗٗاتذًسطمنز د,منَّ:ذ ماتخًن  مذًتأًلرة,ماتطذ  ماألكتَمتًـم
 حمندمذفمت نًفمذفمحمندمذفمنمندمذفمح كبمذفمحزداذمماتنخ:مؼمي  ـ,مألذ ممفصمتنرمذفم

لػ,م:مأ ؽنمتذدماترم ـمذفمنمندمذفمحمندمّٖٓاتذادادمماتن ركؼمذػماذفمإًل ف,متنم
لػم/مَُِْاتأإأرم,منَّ:ذ ماترإد,ماتر ًض,ماتننمَّ مات رذ  ماتس كد  ,ماتطذ  ماألكتَ,م

 ـ.ُٗٗٗ
 اتذ  أ ,م:مأ ؽنمد.منمندماألتظن ,مدارمماتندخؿمستَماتسنفماتَّذرل,متإلنًـمحمندمذفماتمس ف

ماتَّك ت.م–اتخمفً متمَّ:ًبماإلسالن م
 اتندتس ف,مألذ مزرت مات راق مكت ماتد فمحمندمذفمتذدماترم ـ,ماتن ركؼمذًذفمات راق متم

لػ,مد.مري تميكزممتذدماتنطمب,مكد.منًيذممس فممنًد,مدارماتكيً ,ماتطذ  ماألكتَ,مِٖٔ
 ـ.ُٓٗٗم-لػمُُْٓ
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 لػ,م:مأ ؽنمنمنكدمُُٗ ف,مت ذدماترمنفمذفمحذ مذَّر,م الؿماتد فماتس كط متماتندتسم
 ذ ركت,ماتطذ  نماألكت .م–نمندمنمنكدممسفمنصًر,مدارمات م ؿم

 لػ,م:مأ ؽنمإَّرماجمذفمن ن ماجمقك ًن ,مِّٕاتنراس ؿ,مألذ منمندمذفمحذ ممً:ـماترازممتم
ملػ.ُّٕٗذ ركت,ماتطذ  ماألكتَ,مم–نجسس ماترسًت م

م
 لػ,م:مأ ؽنمِّٕنسًجمماألخالؽمكنذنكن ً,مألذ مذَّرمنمندمذفم  فرمذفمس ؿماتخرائط متم

 .ُّٗٗم–مُُّْ دة,ماتطذ  ماألكتَمم–نصطفَماتإمذ ,منَّ:ذ ماتسكادمم
 اتنس:درؾمتمَماتصم م فمكذذ ملمات:مخ صمتمذلذ ,مألذ متذدماجمنمندمذفمتذدماجماتمًَّـم

 ذ ركت.م–تذدماترمنفماتنرتإم ,مدارماتن ري مملػ,م:مأ ؽنم كسؼَْٓاتن سًذكرممتم
 لػ,م:مأ ؽنمتًدؿمذفم كسؼمات زازممِّٓنسندماذفمحذ مإ ذ ,مألذ مذَّرمذفمحذ مإ ذ ,متم

 ـ.ُٕٗٗاتر ًض,ماتطذ  نماألكتَ,مم-كحمندمذفمير دماتنز دم,مدارماتكطف
 دماتذادادممتم ٍ ر,منجسس ملػ,م:مأ ؽنمتًنرمحمندمم دَِّنسندماذفمات  د,مت م مذفمات ى

 ـ.َُٗٗم-لػمَُُْذ ركت,ماتطذ  نماألكتَ,مم–نًدرم
 لػ,م:مأ ؽماتدَّ:كرنمَِْنسندمحذ مداكدماتط ًتس ,مألذ مداكدمسم نًفمذفمداكدماتط ًتس متم

م–نمندمذفمتذدماتنمسفمات:رَّ ,مذًت: ًكفمنامنرَّزماتذمكثمكاتدراسًتماإلسالن  مذدارمل رم
 ـ.ُٗٗٗم-لػمُُْٗنصرمات  زة,ماتطذ  ماألكتَ,م

 نسندمحذ متكان م)اتن ركؼمذنس:خرجمحذ متكان (,متإلنًـمحذ متكان م  أكبمذفمسسمًؽم
 ـ.ُٖٗٗم-لػمُُْٗذ ركت,ماتطذ  نماألكتَ,مم–لػ,مدارماتن ري مُّٔاإلسفرا  ن متم

 لػ,م:مأ ؽنممس فمَّٕنسندمحذ م  مَ,مألمندمذفمتم مذفماتن نَمحذ م  مَماتنكصم متم
 ـ.ُْٖٗم-لػمَُْْدنإؽ,متًـمم–:راثمسم ـمحسد,مدارماتن نكفمتم

 لػ,م:مأ ؽنمد.مِّٖنسندمسسمًؽمذفمرالك ل,متإلنًـمسسمًؽمذفمسذرال ـمذفمرالك لماتمنظم متم
م–مُُِْاتند ن ماتننكرةماتطذ  ماألكتَ,مم–تذدماتافكرماذفمتذدماتمؽماتذمكإ ,منَّ:ذ ماإل نًفم

ُُٗٗ. 
م
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 األرنجكط,مكتًدؿمنرإد,منجسس مملػ,م:مأ ؽنمإ  بُِْنسندماإلنًـمحمندمذفممنذؿمتم
 ـ.ََُِم-لػمُُِْذ ركت,ماتطذ  ماألكتَ,مم–اترسًت م

 لػ,م:ر: بنمنمندمتًذدماتسندم,مَِْنسندماإلنًـماتإًي  ,محذكمتذدماجمنمندمذفمسدر سمتم
 ـ.ُُٓٗم-لػمَُّٕذ ركت,مم–دارماتَّ:بمات من  م

 ذفمتنركمذفمتذدماتخًتؽماتذزارممنسندماتذزارم)اتننإكرمذًسـماتذمرماتزخًر(,مألذ مذَّرمحمند
اتند ن ماتننكرة,مم–لػم:مأ ؽنمد.منمفكظماترمنفمز فماجمكغ ر ,منَّ:ذ مات مكـمكاتمَّـمِِٗتم

 ـ.ُٖٖٗم-لػمَُْٗ
 نسندماتمن دم,متذدماجمذفماتزذ رمحذكمذَّرماتمن دم,م:مأ ؽنممسفمسم ـمحسد,مدارماتسأً,م

 ـ.ُٔٗٗسكر ً,ماتطذ  نماألكتَ,مم–دنإؽم
 لػ,م:مأ ؽنممَِٖاتدران ماتن ركؼمذػم)سنفماتدارن (,مت  نًفمذفمس  دماتدارن متمنسندم

مـ.َََِم-لػمُُِْاتر ًض,ماتطذ  ماألكتَ,مم–مس فمسم ـمحسد,مدارماتنان م
لػ,م:مأ ؽنمح نفمتم محذكمَّٕنسندماترك ًن ,مألذ مذَّرمنمندمذفملًركفماترك ًن متم

 .لػُُْٔاتأًلرةمتًـمم– نًن ,منجسس مقرطذ م
 نسندماتإًن  ف,مألذ ماتأًسـمسم نًفمذفمحمندمذفمح كبمذفمنط رماتمخن ماتإًن ماتطذران متم

لػ,م:مأ ؽنممندممذفمتذدماتن  دماتسمف ,منجسس ماترسًت ,مذ ركت,ماتطذ  ماألكتَمَّٔ
 ـ.مُْٖٗم-لػمَُْٓ

 لػ,م:مأ ؽنممندممذفمتذدمْْٓنسندماتإ ًب,مألذ متذدماجمنمندمذفمسالن ماتأ ًت م
 ـ.ُٖٔٗم-لػمَُْٕذ ركت,ماتطذ  نمات ًن  ,مم–ن  دماتسمف ,منجسس ماترسًت مات

 ٍكلىًرممم ن دماتاىًًيًأ ,مات ى ٍذدماجمذفمنيمى ٍذدماتر ٍمنىفمذفمتى نسندماتنكط متم كلرم,محىذ ماتأىًًسـمتى
لػ,م:مأ ؽنمتطف مذفمنمندماتصا ر,مطلمذفمتم مذيكسر ح,مدارماتاربمُّٖاتنًتَّ ,متنم

 ـ.مُٕٗٗ,مذ ركت,ماتطذ  ماألكتَ,ماإلسالن 
 اتنسندمتمإًإ ,مألذ مس  دمات   ـمذفمَّم بمذفمسر جمذفمن أؿماتإًإ ماتًذٍنَّى  ,متنمم

مكاتمَّـمّّٓ اتند ن ماتننكرة,ماتطذ  مم-لػ,م:مأ ؽنمد.منمفكظماترمنفمز فماج,منَّ:ذ مات مـك
ملػ.َُُْاألكتَ,م
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 لػ,ممأألمكك ألمكتمؽمتم لنمّْٓتمنإًل رمتمنً ماألنصًر,متنمندمذفممذًفماتذس: م
اتننصكرة,ماتطذ  ماألكتَمم–نرزكؽمتمَمسذرال ـ,مدارماتكقً متمطذًت مكاتنإرمكات:كز ام

مـ.ُُٗٗم-لػمُُُْ
 لػ,م:مأ ؽنمنمندمنًصرماتد فمُْٕنإًَّةماتنصًذ حمتنمندمذفمتذدماجماتخط بمات:ذز زممتم

 ـ.ُٖٓٗم-لػمَُْٓم–مذ ركتماتطذ  مات ًت  م–األتذًن ,ماتنَّ:بماإلسالن م
 نصذًحماتز ً  مي مزكائدماذفمنً ل,مألذ مات ذًسمإ ًبماتد فمحمندمذفمحذ مذَّرماتذكص رمم

ذ ركت,ماتطذ  نمات ًن  ,مم–لػ,م:مأ ؽنمنمندماتنن:أَماتَّإنًكم,مدارمات رذ  مَْٖتم
 لػ.َُّْ

 مماتف كن ماتنصذًحماتنن رمي مغر بماتإرحماتَّذ رمتمراي  ,مألمندمذفمنمندمذفمتم ماتنأرم
 ذ ركت.م–لػ,ماتنَّ:ذ مات من  مَٕٕاتمنكممتم

 ن ؼمي ماألمًد ثمكاآل ًر,مألذ مذَّرمتذدماجمذفمنمندمذفمحذ مإ ذ مات ذس ماتَّكي متم اتنيصى
لػ,م:مأ ؽنمَّنًؿماتمكت,منَّ:ذ ماترإد,مألذ مذَّرمتذدماترزاؽمذفملنًـمذفمنًياماتمن رممِّٓ

ذ ركتمم–اترمنفماألتظن ,ماتنَّ:بماإلسالن مملػ,م:مأ ؽنممذ بُُِات نًن ماتصن ًن ,م
 لػ.َُّْاتطذ  مات ًن  م

 اتنطرمكاترتدمكاتذرؽ,مألذ مذَّرمتذدماجمذفمنمندمذفمتذ دمذفمسف ًفمذفمق سماتذادادممم
لػ,م:مأ ؽمك:خر جنمطًرؽمنمندمسَّمكعمُِٖاألنكمماتأرإ ماتن ركؼمذًذفمحذ ماتدن ً,متنم

 ـمُٕٗٗم-لػممُُْٖاتس كد  ,ماتطذ  ماألكتَ,مم–ات نكدم,مدارماذفمات كزم,ماتدنًـم
 لػ,م:مأ ؽنمطًرؽمتكضماجمَّٔاتن  ـماألكسط,مألذ ماتأًسـمسم نًفمذفمحمندماتطذران متم

ملػ.ُُْٓاتأًلرة,مم–كتذدماتنمسفمذفمسذرال ـماتميس ن ,مدارماتمرن فم
 در,مذ ركت,ملػ,مدارمصًِٔٔن  ـماتذمداف,م ًقكتمذفمتذدماجماتمنكممحذكمتذدماجمتم

 ـ.ُٕٕٗلػ,مُّٕٗاتطذ  ماألكتَم
 لػ,مُٕٓن  ـماتإ كخ,مألذ ماتأًسـمتم مذفماتمسفمذفملذ ماجماتن ركؼمذًذفمتسًَّرمتم

 ـ.مَََِم-لػمُُِْدنإؽ,ماتطذ  نماألكتَمم–:مأ ؽنماتدَّ:كرةمكيً م:أ ماتد ف,مدارماتذإًئرم
م
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 لػ,م:مأ ؽنمَّٔحمندماتطذران متماتن  ـماتصا رم)اتركضماتدان (,مألذ ماتأًسـمسم نًفمذفم
تنًف,ماتطذ  مم–ذ ركت,مدارمتنًرمم–نمندمإَّكرمنمندماتمًجمحنر ر,ماتنَّ:بماإلسالن م

 ـ.ُٖٓٗم-لػمَُْٓاألكتَ,م
 اتن  ـماتَّذ ر,مسم نًفمذفمحمندمذفمح كبمذفمنط رماتمخن ماتإًن ,محذكماتأًسـماتطذران متم

 اتأًلرة,ماتطذ  مات ًن  .م–َّ:ذ ماذفم: ن  ملػ,م:مأ ؽنممندممذفمتذدماتن  دماتسمف ,منَّٔ
 لػ,م:مأ ؽنمتذدماتنمسفماتمس ن ,مدارماذفمَّْاتن  ـمالذفماألتراذ محمندمذفمز ًدمتم

 ـ.ُٕٗٗم-لػمُُْٖاتر ًض,ماتطذ  ماألكتَ,مم–ات كزمم
 اتن  ـمالذفماتنأرئ,محذ مذَّرمنمندمذفمسذرال ـمذفمتم مذفمتًصـمذفمزاذافماألصذ ًن مم

لػ,م:مأ ؽنمحذ متذدماتمنفمتًدؿمذفمس د,منَّ:ذ مُّٖتنإ كرمذًذفماتنأرئ,متنماتخًزف,ما
 ـ.مُٖٗٗم-لػممُُْٗاترإد,ماتر ًض,مإرَّ ماتر ًضمتمنإرمكات:كز ا,ماتطذ  ماألكتَ,م

 اتن  ـ,مألذ م  مَمحمندمذفمتم مذفماتن ينَمذفم م َمذفمت سَمذفملالؿمات:ن ن ,مم
ماأل ر  ملػ,م:مأ ؽنمسرإًدماتمَّٕاتنكصم ,متنم ي صؿمآذًد,مم-ؽماأل رم,مسدارةمات مـك
مَُْٕاتطذ  ماألكتَ,م

 ن ري مات:ذَّرةمي ماألمًد ثماتنك كت ,مألذ ماتف ؿمنمندمذفمطًلرماتنأدس ماتن ركؼمذًذفم
م–لػ,م:مأ ؽنماتإ  متنًدماتد فمحمندمم در,منجسس ماتَّ:بمات أًي  مَٕٓاتأ سران متم

مـ.مُٖٓٗم-لػمَُْٔذ ركت,ماتطذ  نماألكتَ,م
 لػ,م:مأ ؽنمُِٔن ري مات أًت,مألذ ماتمسفمحمندمذفمتذدماجمذفمصًتحمات  م ماتَّكي متم

لػمَُْٓاتند ن ماتننكرة,ماتطذ  ماألكتَ,مم–تذدمات م ـمتذدمات ظ ـماتذس:كم,منَّذ ماتدارم
 ـ.ُٖٓٗ

 لػ,م:مأ ؽنمتذدمْٖٓن ري ماتسنفمكاآل ًر,مألذ مذَّرمحمندمذفماتمس فمذفمتم ماتذ  أ متم
ممب,مم–َّرا:إ مذذًَّس:ًف,مدارماتكت مم–اتن ط محن فمقم   ,م ًن  ماتدراسًتماإلسالن  م

 ـ.ُُٗٗم-لػمُُِْدنإؽ,ماتطذ  ماألكتَمم–دارمق: ذ م
 لػ,ممأألمكقدـمتلمكتمؽمّٓٗن ري ماتصمًذ مالذفمنند ,محذكمتذدماجمنمندمذفمسسمًؽمتم

  ماتن:مدة,ماتطذ  نماألكتَ,متم لنمتًنرممسفمصذرم,منطذكتًتم ًن  ماإلنًراتمات رذ
 ـ.ََِٓم-لػمُِْٔ
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 ن ري ماتصمًذ ,مألذ من  ـمحمندمذفمتذدماجمذفمحمندمذفمسسمًؽمذفمنكسَمذفمن رافم
اتر ًض,مم–لػ,م:مأ ؽنمتًدؿمذفم كسؼمات زازم,مدارماتكطفمتمنإرمَّْاألصذ ًن متم
 ـ.مُٖٗٗلػمُُْٗاتطذ  ماألكتَم

 م  ً مات نرم,منإرمِٕٕاتفسكممتمماتن ري مكات:ًر  ,مألذ م كسؼم  أكب لػ,م:مأ ؽنمحَّـر
 ـ.ُُٖٗم-لػمَُُْذ ركت,ماتطذ  مات ًن  ,م–نجسس ماترسًت م

 لػ,م:مأ ؽنمنًرسدفم كنس,مَِٕاتناًزم,مألذ متذدماجمنمندمذفمتنرمذفمكاقدماتكاقدممتم
 ذ ركت.م–نَّ:ذ متًتـماتَّ:بم

 ال ,ماتندن ,محذكمتذدماج,ماتكاقدم,ماتناًزم,متنمندمذفمتنرمذفمكاقدماتس ن ماألسمن مذًتكمم
م-لػممَُْٗذ ركت,ماتطذ  مات ًت  ,مم–لػ,م:مأ ؽنمنًرسدفم كنس,مدارماألتمن مَِٕتنم

 ـ.مُٖٗٗ
 اتنان متفممنؿماألسفًرمي ماألسفًر,مي م:خر جمنًمي ماإلم ً منفماألخذًر,مألذ ماتف ؿمم

رمذفمسذرال ـمات راق ,متنمز فماتد فمتذدماترم ـمذفماتمس فمذفمتذدماترمنفمذفمحذ مذَّ
,مذ ركتمَٖٔ مـ.مََِٓم-لػممُِْٔتذنًف,ماتطذ  ماألكتَ,مم–لػ(,مدارماذفممـز

 لػ,م:مأ ؽنمنكرماتد فمت:ر,مدارماتفَّرمْٖٕاتنان مي مات  فً ,متنمندمذفمحمندماتذلذ متم
مسكر ً.مم–

 ينَمذفم م َماتنفًر دمتفمرسكؿماجمصمَماجمتم لمكسمـ,مألذ م  مَمحمندمذفمتم مذفماتنم 
لػ,م:مأ ؽنمتذدماجمذفم كسؼمات د ا,مَّٕاذفمت سَمذفملالؿمات:ن ن ,ماتنكصم ,متنم

 لػ.َُْٓاتَّك ت,ماتطذ  ماألكتَ,مم–نَّ:ذ مدارماألقصَ
 اتنأًصدماتمسن مي مذ ًفمَّ  رمنفماألمًد ثماتنإ: رةمتمَماألتسن ,متإنسماتد فمحذ ماتخ رمم

لػ,م:مأ ؽنمنمندمت نًفماتخإت,مدارمَِٗم,متنمنمندمذفمتذدماترمنفمذفمنمندماتسخًكم
مـُٖٓٗم-لػممَُْٓذ ركت,ماتطذ  ماألكتَ,مم–اتَّ:ًبمات رذ م

 كًرٌم,م زي نأدن ماذفماتصالحماتنسن َم تمكـماتمد ث ,مألذ متنركمت نًفمذفمتذدماترمنفماتإ ٍ رى
 ركت,مذم–سكر ً,مدارماتفَّرماتن ًصرمم–لػ,م:مأ ؽنمنكرماتد فمت:ر,مدارماتفَّرمّْٔتم

 ـ.ُٖٔٗلػمَُْٔ
م
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 ماألخالؽمتمخرائط محبمذَّرمنمندمذفم  فرم لػ,م:مأ ؽنمح نفمتذدمات ًذرمِّٕنًَّـر
 ـ.مُٗٗٗم-لػمُُْٗاتذم رم,مدارماآليًؽمات رذ  ,ماتأًلرة,ماتطذ  نماألكتَ,م

 ماألخالؽ,مألذ مذَّرمتذدماجمذفمنمندماتن ركؼمذًذفمحذ ماتدن ًمتم لػ,م:مأ ؽنمُِٖنًَّـر
 اتأًلرة.م–سذرال ـ,منَّ:ذ ماتأرآفممن دمماتس د
 ـُٗٗٗم-لػمُُْٗنجسس ماإلإراؽ,ماتطذ  مات ًن  ,مم-اتنَّ:بماالسالن م

 لػ,مْٖٕنفم:َّمـمي لمكلكمنك كؽمحكمصًتحماتمد ث,متإنسماتد فمحذكمتذدماجماتذلذ متم
مـ.ََِٓم-لػمُِْٔ:مأ ؽنمتذدماجمذفم   ؼماجماترم م ,ماتطذ  نماألكتَم

 محذًمتذدماجمحمندمذفمنمندمذفممنذؿ,منفمسجاالتمح ذ مذَّرمحمندمذفمنمندمذفملًنئماأل ـر
لػ,م:مأ ؽنمد.مُِْألذ متذدماجمحمندمذفمنمندمذفممنذؿمذفملالؿمذفمحسدماتإ ذًن متم

 ـ.مََِْم-لػمُِْٓذ ركت,ماتطذ  نماألكتَ,م–تًنرممسفمصذرم,مدارماتذإًئرماإلسالن  م
 ي ماتر ًؿم)ركا  محذ مخًتدماتدقًؽ(,مألذ مزَّر ًم م َمذفممنفمَّالـمحذ مزَّر ًم م َمذفمن  ف

 دنإؽ.م–لػ,م:مأ ؽنمد.محمندمنمندمنكرمس ؼ,مدارماتن نكفمتم:راثمِّّن  فمتم
 لػ,م:مأ ؽنمنصطفَمذفمات دكم,مِْٗاتنن:خبمنفمنسندمتذدمذفممن د,مت ذدمذفممن دمتم

 ـ.مُٖٖٗم-ملػَُْٖتًتـماتَّ:ب,منَّ:ذ ماتن   مات رذ  ,ماتطذ  نماألكتَ,م
 لػ,مَّٕاتنن:أَمنفماتسنفماتنسندة,مألذ منمندمتذدماجمذفمتمَمذفمات ًركدماتن سًذكرممتم

م–مَُْٖذ ركت,ماتطذ  ماألكتَ,مم–:مأ ؽنمتذدماجمتنرماتذًركدم,منجسس ماتَّ:ًبمات أًي  م
 ـ.ُٖٖٗ

  نًفمذفماتنج:مؼمكاتنخ:مؼ,مألذ ماتمسفمتم مذفمتنرمذفمحمندمذفمن دممذفمنس كدمذفماتن
لػ,م:مأ ؽنمنكيؽمتذدماجمذفمتذدماتأًدر,مدارماتاربمّٖٓد نًرماتذادادمماتدراقطن متم

 .ُٖٔٗم-َُْٔذ ركتماتطذ  ماألكت مم–اإلسالن م
 لػ,م ذطمك:أد ـمٕٗٓاتنك كتًت,مت نًؿماتد فمتذدماترمنفمذفمتم مذفمنمندمات كزممتم

م–صًمبماتنَّ:ذ ماتسمف  ممك:مأ ؽنمتذدماترمنفمنمندمت نًف,مدارمنمندمتذدماتنمسف
 ـ.ََِْم-لػمُِْٓاتند ن ماتننكرة,ماتطذ  نماألكتَ,م
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 لػ,مُٕٗنكط ماإلنًـمنًتؾ,متإلنًـمنًتؾمذفمحنسمذفمنًتؾمذفمتًنرماألصذم ماتندن متنمم
تذنًف,مم–صمملمكتمؽمتم لنمنمندميجادمتذدماتذًق ,مدارمسم ً مات:راثمات رذ ,مذ ركتم

 ـ.مُٖٓٗم-لػممَُْٔ
 ت:داؿ,مإنسماتد فمحذكمتذدماجمنمندمذفمحمندمذفمت نًفمذفمقىًٍ نًزماتذلذ متمن زافماال

تذنًف,ماتطذ  نمم–لػ,م:مأ ؽنمتم منمندماتذ ًكم,مدارماتن ري متمطذًت مكاتنإر,مذ ركتمْٖٕ
مـ.ُّٔٗم-لػمُِّٖاألكتَ,م

 رمماذفماتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل ر,متن دماتد فمحذكماتس ًداتماتنذًرؾمذفمنمندمات زم
نمنكدمنمندماتطنًم ,ماتنَّ:ذ مات من  ,مم–لػ,م:مأ ؽنمطًلرمحمندماتزاكممَٔٔاأل  رمتم
 ـ.ُٕٗٗم-لػمُّٗٗذ ركت,م

 لػ,م:مأ ؽنمتصًـمَُِٓن ؿماألكطًر,متنمندمذفمتم مذفمنمندمذفمتذدماجماتإكًَّن متم
 ـ.ُّٗٗم-لػمُُّْاتد فماتصذًذط ,مدارماتمد ث,منصر,ماتطذ  نماألكتَ,م

 لػ,مُِٖكاتمزف,مألذ مذَّرمتذدماجمذفمنمندماتذادادمماتن ركؼمذًذفمحذ ماتدن ًمتمات ـم
 ـ.مُُٗٗم-لػمُُِْاتأًلرة,ماتطذ  نماألكتَ,مم–:مأ ؽنمن دممي:م ماتس د,مدارماتسالـم

 لػ,م:مأ ؽنمحمندماألرنًجكطمك:رَّ مْٕٔاتكاي مذًتكي ًت,متصالحماتد فماتصفدممتم
 ـ.َََِم-لػمَُِْركت,مذ م–نصطفَ,مدارمسم ً مات:راثم
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 فيرس الموضوعات
م

 الصفحة الموضوع                                                  
 ب إَّرمك:أد رمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 ج اتنأدن مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 ج اتثماخ: ًر ممممممممممممممممممممممممممممحلن  ماتنك كعمكذكم

 د حلداؼماتذمثممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 د نن جماتذمثمكطذ   متنؿماتذًمثمي لمممممممممممممممممممممممم

 ق اتدراسًتماتسًذأ مممممممممممممم
 ك خط ماتذمثمممممممممم

ذًبم ات  فمنامات ً  مم:َمن ً  مماتفصؿماألكؿنماألمًد ثماتكاردةمنف
 ذًبم ات  فمناماتذاؿ 

ُ 

 ِ اتنذمثماألكؿنمذًبمات  فمنامات ً 
 ِِ اتنذمثمات ًن نمذًبمات  فمنامات  ـم
 ّٖ اتنذمثمات ًتثنمذًبمات  فمناماتداؿمممممممممم

 ُّْ اتنذمثماتراذانمذًبمات  فمناماتذاؿ

 ات  فمناماترا  مم:َماتفصؿمات ًن نماألمًد ثماتكاردةمنفمذًبم
 ن ً  مذًبم ات  فمناماتزام 

ُٕٗ 

 ُٖٗ اتنذمثماألكؿنمذًبمات  فمناماترا 
 ُّْ اتنذمثمات ًن نمذًبمات  فمناماتزام

 ّْٗ اتخً:ن مكحلـماتن:ًئجمكات:كص ًتمممممممممممممممممم
 ْٓٗ ي رسماآل ًتمممممممم

 ْٔٗ ي رسماألمًد ث
 َٔٓ ي رسماتركاة
 ُٕٓ امكاتنصًدري رسماتنرا 

 ْٕٓ ي رسماتنك كتًت
 ْٖٓ اتنمخص
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 الممخص

اتمندمجمربمات ًتن ف,مكاتصالةمكاتسالـمتمَمس دماألنذ ً مكاتنرسم ف,مكتمَمآتلمكصمذلمح ن  ف,م
مكذ دن

لذامذمثمذ نكافنم حمًد ثمَّ:ًبماتن ً  مي مغر بماتمد ثمكاأل رمالذفماأل  رم:خر جمكدراس  مكقدم
باب "العين مع الثاء" حتى ذمثمذدراس ماألمًد ثماتكاردةمي ملذاماتَّ:ًبمنفمذدا  مقنتمي ملذامات

م,مك:كصمتمنفمخالؿماتدراس مستَماتن:ًئجمات:ًت  ننياية باب "العين مع الزاي"
 (ٔٓتددماألمًد ثمات: مكردتمي مصم حماتذخًرمم.) 
 (ّٗتددماألمًد ثمات: مكردتمي مصم حمنسمـم.) 
 (.ِٕخًرجماتصم م فم)تددماألمًد ثماتصم م م 
 (ُٗتددماألمًد ثماتمسن م.) 
 (ٔٓتددماألمًد ثمات   ف م.) 
 (ُِتددماألمًد ثمات   ف م دنام.) 
 (ّتددماألمًد ثماتنك كت م) 
 (ّٖتددماألمًد ثمات: متـم   رماتذًمثمتمَم:خر جمت ًم.) 
 (ُُتددماألمًد ثماتنَّررةم.)م
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The Abstract 

 
م

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon Ashraf 

messengers, 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 

ayn WITH AL thaa" till the end of " AL ayn WITH Al zai", the final result in this thesis 

are: 

1- The number of hadiths that are in Al-Bukhary (56). 

2_ The number of hadiths that are in Moslim (39) 

3- The number of  right hadiths which are not find in Al-Bukhary and Moslim(27).  

4- The number of hadiths which are good (19). 

5- The number of hadiths which are weak (56). 

6- The number of hadiths which are very weak (21). 

7_ The number of hadiths which are false (3) 

8-The number of hadiths which are not find (38). 

9- The number of hadiths which are repeated (11). 

م

And thank Allah the lord of the worlds. 
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