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 ِإَلى والدي العزيز 
وأرشــدلي إلــي طريــ   الــ ي ربــالي علــى حــل   ورســوله 

ــِل  ــ ي غــري فــي لرســي حــل ال ــرا ة وطل ــم الشــرعي ال العل
 العلم

 !َفْرَحة  ِإَلى الَِّتي اْسَتْأَثَرْت ِبالَهمِ ، َوَأْشَرَكْتِلي ُكلَّ 
َْجِلــَي َ ــَ ا  -بعــد   عــز وجــل-ِإَلــى الَِّتــي َلْواَلَ ــا  َمــا ُكْلــُت ِْ

 .الَمْجِلَي، َواَل َقِرْيًبا ِمْلهُ 
 إلى أمي حرظها   

 معللا برضلهما، م را بالت صير في ح هما 
ن الكلمـات ال تتسـ فما جهدي كلـه إال ثمـرة  عمـن ثمار مـا، وا 

 .ما على الجزا  اْوفىللثلا  عليهما، فاهلل يجزيه
وكــ لا اإل ــدا  ال ــالي لزوجــي التــي صــحبتلي فــي رحلتــي 
ـــَي اْســـبال المال مـــة إللجـــاز ،  ـــأت ل مـــع  ـــ ا البحـــث، و ي

ال ي أسأل   العلي ال ـدير أن يجعلـه " إسالم"ولولدي البكر 
 .من طلبة العلم
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ن:ن"انطالقاا من االنقتعااىن  اا ع  ااىَّنَتَ اال  نعََّن   َّ اارن ن ت االنقتعااىن,ن{04:اعن اا }ن"َشااَرَ نَإنََّنَ اا نَكش 
"ن: ََّّ ن-ا ا نشار نتن  ا ع ن–إأ تجاىنا عشار ن,ن( )"َمْن َلْم َيْشُكْر اللَّاَي َلـْم َيْشـُكْر ا

,نتاااا  نن إعااالناعااااكلني ااا طتنلنا أااا ك عن,نتيتعاااتنلنأنااا ك عن,نت ااا نها نأطااا   نن   اااالم
ُنناعا ر ت ننتإالن دا   عن    ما,نإشر نتنععننتجها ننخك ناعجاها،,ن هر كا نهكالن:نإضايك

نأياا نإأااا ا ن ااافناع  اا عُهنإدااا نشاار  ىنجعاات فناع ااالنااااعع ن   االن  ااا ناعاا كلناع شاا لن
ن لنإأ ا   ,نتيثناتنأيكاىن  تإعا نت اطت   ,نإدا نأ كشانلنإكعا نخطات نخطات ,ن ان عكتن
كتجاااىنتك ااا  ,نتكن اااونتك شااا ,نتك يااامنتك كااا ,نتكااااا ن ااالنتق اااىنتجعااا فنتأي اااىن ااا  ن
كج هكااىنأيكااىنإ ن اااى,نإجااهافنأناال,نتأاالن ااااناعا ااة,نتأاالنأيااتنناع اانُنخكاا ناعجااها،,ن

نعجناُن,نتيقا ننأياكننشار سنا ا  اَسناع  ضايكل,نتيتإ نعاىناع طا ،,نت دامنعاىناع جا ، أضاتس 
النادات ن ن قشُن افناع   عُ,ناع ن قشُ نن:ت   ,نإلا ا،ناع ال ي تناع لن هك   ن ن ن من,ناعياكلن  ض 

 .-حرظه  -أحمد أبو حلبية: د.أ فضيلة
 .-حرظه  -طالل أبو شعر : د وفضيلة

ت  اكنااااا نإااااالني ضااااا نع نريكاااااُناعااااا أت نر ااااا نيخااااالنا عاااااار نريك ااااالناع ااااالن  ي نااااا ن
 عج   ااااُنانريكااااُني اااات ناعاااا كلنناإل ااااال كُ,نتات ا  عاااا ,نتاع اااا  يكلنإكعاااا ,نتراااااع نإعاااال

اإل ال كُن ااناع  حناع ي الناعشا  اناعااسني اأ نتن  ا ع نيلنكادا نشا  خ ,نأهكاها,ن
نإااانلن شااا أ سن  اااكفن اوااا نتتإااا ،نت دااا ك مانترااااع نن شاا انعي ااانُ,نن  ااا انعل اااالننتي ياااى

ناعرااا انناعااااكلننعياااتن ااالنأي عااان,نتا  تكاااتن ااالن  كااانعن,نت نك ااات نلن نااا نيلن َُنتاع ي اااا َ نعشااااكخلنتي اااا  اسن اااا  ونإراااا  ن ااااااناع شاااا ت ني نت ااااتنا ااا  ا ل  ي ااااأ نتناع   اااا
اا اا  انناعاا ر ت ننااها ن كاا لنإ   ااىنتن   ااُنتا اا ُ,نت دايااىنإاالناعشااع ا،,نتج  ناا ناااىن

 .إلنجن ىنت ا نر ا  ى
نيَن] ااااَتنَأيَااااَلنَتَأيَاااا نَ و َّ اااارنَ ننَّ  َ  َااااَ ناَع َّاااالنَين َ    نَيش  نَّاااالنَيل  هَّأ  َ ااااَ نت  نيَأ  َتاعَّااااَ َسنَتَيل 

كلَنَ  ع َ ناعَ  عَّ َّ َا  َّ َ  ََّ نإَّلنأَّ ي نَّلناََّ    َض فننَتَي  خَّ ن{ن1 :اعن  }[ن م نَ   
ن.تآخ ن أتان نيلناع   نهللن وناع  ع كل
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ن.هذا حديث حسن صحيح: وقال الترمذي, 4531الشكر لمن أحسن إليك رقم ما جاء في  33سنن الترمذي كتاب البر والصلة باب 
ن.تي   نتاع  كةنإ ن  فن  كويخ جىنيات ات ن:نقلت
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ن

تن   كنى,نتن  ي  ف,نتن تانا هللن لنش ت نين  ان ,نت النإلناع   نهلل,نن   ف,ن
 اكا تنيأ  عناا ,ن النكعاا فنتنإااالن ضا نعااى,نت النكضااي نإااالن ا  سنعااى,نتيشااع نيلن ن

ن.إعىنإ نتنت  فن نش ك نعى,نتيشع نيلن    انأا فنت  تعى
ن:ي  نا  

ع ناي اا لن,نا ثااىنتن اا  نىنت  ا نإدا نيأاهنتن اافناا ااُناخكا نناالنين  ا ن
أ الن اكل,نتق ن ر ا نتنأاهنتجا نا  اين اااناعا كل,نت اخ نعاىناع ي ا ،ناعااكلناااعتان

تعكند تفن   نشا اىن النراالنن,نر ن  نات  عنن لنجع هنعكات تانألن ك فن ااناع كل
تق نر لنعع  ،ناع ي  ،ناعجع اا ناع ض ناعراكا نتاعجعا ناعتاضاون,ناعتض  أكلنتاعراااكل

ت الن ا  ،ناع ي ا ،ناعااكلن  كاهتانإالن ااانن.يإناتان النيجيعا نيأ ا   نعنناع النإلن  ع   
عاكاا لن اا ا ن,نتاع االن االنضاا نع ن جاا  ناعييااُنت  كااوناعي ااي,ناع يااننإاالن  ياانن ج   ااى

 الن  كثاى,ناإل ا نناعجيكا ن جا ناعا كلنيااتناع ا   اتناع اا   ناالن   ا ناالننناعنالن
اعنع كُنإالن  كاوناع ا كةن:نر  اىن انإلن646اع  تإ ن نُن,نااثك ناعجه سن   ىنت

ن.تااث 
إاالناعج   ااُنناريكااُني اات ناعاا كلنيت ااىعاااانإداا نا  اامنطااالونق اانناع اا كةناعشاا كلنتأن

أياا ن  ا ااُناا   كااةن,نتا تجكااىن االني اا  ا ناعد اانناعراا ان,نإي ااطكل,نيااه اناإل ااال كُ
اع ا كوناع لنت  تنإلن ااناعر  ونتاع رننأي ني ا نك   ,ن  ا نكا نناكا لن,ناع  إتأُ
ن:  تنأنتال,ن لن ك ف

ن".أحاديث كتال اللهاية في غريل الحديث واْثر البن اْثير ت ريج ودراسة"
 

 "يا مع ال عينال" بال حتى لهاية" الالممع  العين"من بداية بال         
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 :أ مية الموضوع وبواعث ا تيار 

 .تسااااااااااااااااااااةناعناااااااااااااااا لنيع  يناع  كااااااااااعنع كُن النااثك نإلناك ونااااااااااااااااع ر نُناع ي كُنعر  ن- 
ن.ُاااااااااااع طيتانُااااااااااُناع  كثكاااااااااإلن ااناعر  ونعننكخ نن لنقا ناعخ  ن-2
اع االنا  جااُنإعاا نن,إلنر اا وناعنع كااُناشاا   نأياا نأاا  نراكاا ن االناا   كااةناعناتكااُناعشاا ك ُن-3

ن.  ا ُنت   كل
 قلنر اااوناعي كاااونإااالنإلنخ  اااُن اااااناعر ااا ون ااالناعن  كاااُناع  كثكاااُن اااك  وناع جااا  نعخ  اااُناااان-0

 لناااااااااااااع نتاكاااااااااااااااااااا ن اااالن  ا  ااااااااااااااااالناااااااا نإاااااا,نتا  تااااااىنأياااا ني   كااااةن ني اااا نك نععاع اااا كةنتااثاااا 
ن. اااااااعااااا ر 

 :أ داف البحث
نكلناااااااااا وناع ااااااااااااا لنا اكُنا) لن  كوناع  كةنتااث ن النااثك خ كجني   كةنر  وناعنع كُنإ- 

نننننننننننننن. ااااااااااااي  نك  ُنااااااااات  ا نُااااااااااا وناع نااااااااا لنرن( ،اااااااااااااعناعكالن ااااااااا كا وناعااااااااااااا كُناااااااااااالننإع ننعاااااااااااا عناع

ن.  ت  ناااااالناع ااااااتعُن اااااااا  كةناع داااااااااُناا ااااااا إاااا  ن-2

ن. إُاااااااااااااشااااُناعناتكُناع اااااااااااااااااااااا  ُناع نااااااااااااااااكُنتخااااااااااااااااااااااااااع  كث تنااااااااااااا اجناع ت تأاع ننإلنإخاااإل ن-3

نع نأي ناعا  ثكلناع جت نإعكع نااااااااااااعك ,ن   نأي كُن  ددُن ج تأُنإلن  جعنتا  نااااااااااااا د كنن ن-0

ن.نتا   شع  ناع ن
 

 :ملهج البحث وطبيعة عمل الباحث فيه
 

 :الملهج في الترتيل والترقيم: أوال 
 

ن.نك اااااااااااااااااااا وناالنااثااااااااااااا  ون   كونر ن   ع أ   كوناا   كةناع لن ناأ   تن- 

ن.ننيك ااااااااا  ن  ي ااااااااااااا  قكنناا   كةن  قك ننن-2

ار  اااُننالناااالنااثكاا ناعااسنك  ااتينأياا ناع اا كةننإداا نق ااتن:ا عن ااُنعط كدااُن   كااوناعا اةن-3
لناااا ننااااااع تاكااُناع ط ادااُنيتنااقاا ونإعاع  إاات نراا  النإاالنا اكااُناع  اا ,نت االنثااننا أ  اا  نأياا نن

إاااالنيقاااا نن  اااا  نكنااااار نإكااااىنناااااالنااثكاااا ,نإااااناانتجاااا تن تاك اااا لنااااا عي ينن  ااااىنقاااا  تناع اااالن اااا  
إ نإاانراا لناع اا كةنإاالناع اا ك كلنيتني اا    نإ ااأر  لنأن ااااناع اا ,نت االنثاانناع خاا كجناع اا كة,

ن.ا فنااع  ينن,نتا  خ  تناع  شكُنعي هتنت   ك ت  ا ُناع ن نتاع رننأيكى

ياالن ات ,نن انلنق تنا أ    ن     ناع خ كجنا د كنن  كوناعاخ  س,نثنن  كون  اين,نثانن-0
ن. ع   اسنإ عن  ال,نثنناالن  جىنثنن أار ناع     ن  وناعتإك تإ

ن  ننيج  نناا   كةناع ر   نع-5 ن.عي  عُنأي ن ر ا ف)*(ننعن  هااااااااق تناتضعع ن ق  ن   دالنتات



  خ 

 :الملهج في ت ريج اْحاديث : ثاليا
 

 لناااااااااااااااااااااااااااااااااا نإلنرااااااااااااااي ,نع  اااااااااىن ناااااااااااااااااا خ كجنار  كاااات ناااااااااااا   اااايتني ن,لاااااا  كةناع  ك كاااااااااااي ن- 
ن.  وناع  جُنإلن خ كجىن لنر وناع نُن ت  تلن ك    نااااااااااإ

اا ع هتنع را لن خ كجاىنن النثاننق اتتن,نا خ كجناع  كةناع ر  نإلنيت ن ر لنك  نإكىنار  كتن-2
ن.ناار ن قنناع  كةنتاع   ُنإك  نا  

ن".عننيأث نأي ن خ كجنعى"ا عدت نير  كتنني  نإعكع نا عا ةنا عن اُنعأل   كةناع لنعن-3
 :الملهج في الترجمة للرواة والحكم عليهم: ثالثا

 

ن. ن,نتاعرنكُ,نتاعن و,نت   كاناعتإ  ,نإاانتج نإلنر وناع  اجنإلعي تا ناار نان  ج ت- 

نونااااااا ع  ج ُنعيك ناع ش  ك ن نعنن لنر نير  كتنإد نا عن اُنعي   اُنإريعننأ ت ن-2

ن.نناع   اُناعخ  ُناعن

ناع  تم,نتاع  تمنكخطئنتاع دات ن لن  ا وناالن ج ن,نإانننناع اتسنق تنا  ا ُنن-3

ن تثكمنيتننااااااااااااايلن افناع  ا ون   نأي نا خ اللنإلناع اتين,نت  ن تلناع ن لنإطالمناعن

ن.يقتا ناالن ج نإأ   تاعض لنن

ن.يتن ك  نثد تنااااا,نتاعجتاونأيكع ن تا،نر نتنإلناعنأي ناع تا نج ك ع نتراع نق تنا  ا ُن-0

نن تااارن اتسنااااا  نت ت ناعااااااااااااكى,نإنلن راااااا ع  ج ُنعي اتسنإلنيت ن تضعنكنار نإنتر  كإن-5

ن.خال ُناعدت نإكىنثنني ك نأي ن تض ىناات ن لناع   عُ
 

 :الملهج في الحكم على اْساليد:رابعا   
 

ننننننننننننننا  ا  ىننتر  كانيتن  ن نا  ا ُنإ ن  ناع  كة,نتاع رننأيكى,نإنلنر لن  ك  نق تن- 
ننناااااااااااانلنعاااااااا تنإااااا لناع   ا نلنج ا نكجا فاااااااااأنتض   نك ك انا ثي  نإلنر لنض ك  ن,نت  ف

ن.كتج نإ لناعشتا  
نكتااااار  تا  ف,ناااااااي نإ ناااااااااااااااااأنعنني رننل ,نإنناااااااإلنر لناع  كةنإلناع  ك كلنيتني    -2

ن. ااااااا إلش   نإع ناع يُنإلنتج ت,نتار ن  تغنإخ اجىنإلناع  ك كلنيتني    
ن.ةااااااا كااااي ناع ااااارننأاااا  ،نإلناع ااااااتا ناع يااااادااأنتاااا أن اااااااا ن-2
ن.ةا  ونش ااطناعدات نتاع  ناع د   نإلنر ون  طيوناع  ك ع رننأي ناع  كةنانق تن-3

 :الملهج في اْماكن والبلدان:  امسا
 . الاااااااااااااااااااااوناعايااااااااااااااال نر اااالنخاااااااااااا الن اااااااياااااااالنتاعاااااااا راااااالنا ا ااااااااااااااا ع   كنتاااااااا ااااقن-
 



  د 

 : لرظ الحديثغريل  الملهج في: سادسا 
ن. تحاااااااالنر وناعشاااااااااوناع  كةنيت اااااااااااااالنر ون  كاااااااااا   ك نااع  يناعي كاُن نق تن-

 :الملهج في التوثي : سابعا

نكُنااااااااااااا هت  نإع ن تاض ع ن لنر  ونتنإلناع  شنق تا عن اُنعآلك تناعد آنكُنن- 

ن.نتاع ناار نا نناع ت  نت قنناآلكُ,ناع  يكُ

ن ُناااااااااااا ننتاع  علنتاعطاإلاار ناع  يت  تناع   يدُنا ع  اجعن لنن  كُنانتر  كإن-2

ني  نإلناع  شكُن,نت ا ناعنش نإلنق ا ُناع     نتاع  اجعنع  ننإثد  ناع تاشلنااع ن

ن.كى  نك  نأينا نناعر  ونت  ع ىنيتاار نر  كتنإإد نن
 :الدراسات الساب ة

كوناع ا كةنتااثا نإرا لنعها ا نأيالنيلنا فناع  ا  تناع  ادُن ت نر  وناعنع كُنإلن  ننتج ت
أ ضااع نإاالن ااااناع داا ننعاكاا لن اا ينا  ا طعاا نا تضاات ناع  ا ااُنأي اا ناااألنراا ن ااافناع  ا اا تنعااننين

نننننن.ُااااااااااااااا نإلن افناع  ا ااااااااتناعااااااااااااع   كيكُناع لنق ن  ن ت ناعر  ون لناعن  كُناع  كثكُ
خيكاا ن ااأ تلنشااك  ,نتقاا ناشاا   نأياا ن خاا كجن:ناعنع كااُنإاالن  كااوناع اا كةنتااثاا ,ن  دكاامناعشااكا . 

ن.,ن عناخ    ناعر  ونإلن جي كل  كثكىي   كةناعر  وناشر ن د ضو,نتعكسناط كدُنأي كُن
 خ كجني   كةنر  ونع ا لناع ا ون االن نيات ,نإالنج   اُنينن   ا لنإالناع ات ال,نت د اك ىن.2

تاعاسنك  تسنأيلنرثك ن لناا   كاةناع النت  تنإالنر ا وناعنع كاُنأي ن ج تأُن لناعطالو,ن
ن. النااثك 

ن:ني  نادكُناع  ا  تناع لن ن تعتناعر  ونإعلن  ا  تنعيتكُنت لنننن
ن.ا  ناع كلني ك ى,نع  كةنتااث نت نعجىنإلنر  وناعنع كُنإلن  كوناناالنااثك ناع   ة.3
أاااا فنتنداااا ,نأياااالننكاااا اع أتكاااا نإاااالن  كااااوناع اااا كةن اااالنخااااال نر اااا وناعنع كااااُن ااااالنااثن..0

ن.اع  كا نل
ا خاا كجني   كااةنر اا وناعنع كااُن ااالنااثكاا ناط كدااُننإداا نق ااتإاالن ااااناعا ااةنع  ياالني اا نا عن اااُن

ن.أي كُنت  ا ُني  نك   نتاع رننأيكع نت اانعننك تإ نإلناع  ا  تناع  ادُ
ن

 
 
 
 
 
 
 

 
 



  ذ 

  طة البحث
 :، وفصلين، و اتمة، وتمهيدم دمة عليالبحث  شملي        

 
ت اانعجناعا ااةنت شاا   نأياا ني  كااُناعا ااة,نت تاإااعناخ كاا  ف,نتي اا الناعا ااة,ن: الم دمــة

 .تطاك ُنأ  ناعا  ةنإكى,نتاع  ا  تناع  ادُ
 

العين مع "حتى لهاية بال " الالمالعين مع "اْحاديث الواردة من بال : الرصل اْول
 :مباحث ثالثة، وفيه "ا يال

 
 .النا وناع كلن عناع: المبحث اْول      
ناع كنَ َعنناع كلنا و: المبحث الثالي      
ن.اعنتلا وناع كلن عن: المبحث الثالث      
 

العين مع "حتى لهاية بال " واوالعين مع ال"اْحاديث الواردة من بال : الرصل الثالي
 :ثالث مباحث، وفيه "يا ال

 
ن.اعتاتا وناع كلن عن: المبحث اْول      
ن.اعع ،نَ عناع كلنا و: المبحث الثالي      
 . ،كاع كلن عناعا ون: المبحث الثالي      
 

 .ي ننن  اجناعا ةنتاع ت ك تنيش  يتنأيل: ال اتمة
 
ن.اع     نتاع  اجعنق ا ُن-
 

 :الرهاري العامة
ن.إع سناآلك تناعد آنكُن-
ن.إع سناا   كةناعناتكُن-
ن.إع سناع تا ناع   جننععنن-
ن.إع سناع تضتأ تن-
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
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ن
 ، وتعريف بالكتالترجمة ابن اْثير:  تمهيد

 
 .اسمه ولسبه وكليته ول به: أوال 
 .مولد  ولشأته: ثاليا 
 .مرضه ووفاته: ثالثا
 .بالكتاللب ة تعريرية : رابعا
ن
ن
ن

ن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 0 

 .اسمه ولسبه وكليته ول به: أوال
اااالنأاااا ناعتا ااا ناعشاااكا نلن اااتناع اااا   ناااالنياااالناع رااا  نن   ااا ناااالن   ااا ناااالنأاااا ناعرااا كنن

اعجاااااَه س ن
ن,نكرن ااااا نياااااا ناع ااااا   ات,نتكيداااااون جااااا ناعااااا كلنتك ااااا لنا ن( ) النااااااااااااااع ت ااااايلناعشااااا إ ل 

ن.(2)ك اااااااااااااااث
ن.مولد  ولشأته :ثاليا

ننننننننن اااا,نكن  اااو500يلنت   اااىنر ناااتن ااانُن رااا  ن ج اااعناع  ااا   ناع ااالن  ج اااتن اااالنااثكااا نأيااا ن
نن.االنااثك نإع ني   نأ اكُنشكا نكُنأ كدُناعن و

ن.مرضه ووفاته: ثالثا
أ شنااالنااثكا ن ك  اىناعر ك اُنج   ما نااكلناع اهتلنأالناعا نك ,نتاإلقاا  نأيا ناع يان,ن اعناع  ااُن

إأاطا نك كاىنن(3)"اعن دا س"إلناع   إُ,نتا   رث  ن لناعخك ,ن   ناا الفنتنا  فنش ك نكند  نعىن
ناااالنااثكاا نادكااُنأ اا فن ت جيكااى,نتشاايىنأاالناع  رااُ,ن  اا ني اااونكن  اا نأياا نَ َ   ااُ,نت راااانياا  

ااا ناك اااى,ن ااا ا مانأيااا ن ااا ني ااا اى,ن    اااام ن ااااانا اااا ال، ناس ااالنشاااع نتإااالنكاااتنناعخ اااكسن,ن اله م
ن.إع نا  اع ,ن   ىنتن   ُنتا  ُنى,نتإ ضتن ت االنااثك  تإلن ا,ن646اع جُن نُن

 .لب ة تعريرية عن الكتال:رابعا
 خطتطا من د كاما ,نتيلن(ن206)ن خطتط تناعنع كُنق ناييتنيلن    ُنآ ناعاكتنإلنأ  لنار ت

(نقاا فن  ااط  )اع راات ليقاا ننن ااخُنعير اا ون االناعجااه،ناات ن االناعر اا ونتاع تجاات  نإاالناع  رااهن
 .ن(0)( ا644نُ ن),نتك ت ن أ كانن خع نإع (نت قُن  3)ان   نات نإلن  رك ,نتأ  نيت اقع ن

                                           
نأنَ  َنتكطيمنأيكع نن اُنإع ناعجهك  ن( ) ناي  نإتمناع ت  ,ناكنع  نثالثُنيك نن دعنأي ننع ن جياُت لننَجهَّكَ  نناا لَّ

ن.31 /ن2  جنناعاي الناني نن.ا ع  امن
 

ن:     نن  ج  ىنإلن(2)
ن. 01-011/ 2 ك نيأالنناعناال،نعيا الن-
 . ان646عيا النتإك تن نُنناإل الن   كان-
 .4 -1/1 اعا اكُنتاعنع كُن النرثك ن-
 .264-3/251إنا فناع تا نعيد طلن-
 .215-2/210ايكُناعتأ  نعي كتطلن-
 .61اك ناع تض كلناالنش  ُنلن-
 .23-5/22نشا اتناعا ون الناع    -
 .50 -53 /5طاد تناعش إ كُنعي ارلن-
 .11 -11 /6اعنجتنناعها   ن الن ي سنا  سن-
 .03 - 0 /0تإك تنااأك لن النخير لن-

 .654-624ل65 ج ناع كلناالنااثك نت نعجىنإلناع أعكلنع  ك نرجت,ن جيُن ج عن  شمن جي ن
نع  لناع  و.ن تٌلنكأخانإلناع  َّج  نتاع    َّ  اٌ،ن  :ن,نتاعن د سن03/226   كاناإل الننعيا النن(3)

 .204/نن6 الن نيت ننن
 .-ق نناع  كةناعش كل-ن145 /3نااع ع سناعش   نعي  اةناع  الناإل ال لناع خطتطنن(0)
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 اانيتنن640تا ع أ  نإلن اااناعانلنك ا طكعناعا  اةناعدات نيلن اأعكلناعنع كاُنرا لنإالن انُن
  ىنا ن كلنإلنعننقايع ,نترالنا     عكلنتا  ,نتاعخال ُنيلنيق ن   نع أعكلناعر  ونر نتنقا نتإ

ن.كرلنيرث نتتن   ع نيأي نتيأين
ن

 .سبل تأليف الكتال
ك  ا نر  وناعنع كُن النيتإا ناعر اونإالن  كاوناع ا كة,نتيت ا ع نا ا ك  ام ,نتي ه  ا ن ا   م,ن
تيجت  اا ن  اانك م ,نتي  اانع ن   كاماا ,نج ااعنإكااىناااكلن  كااوناع اا كةن االنر اا ونيااالنأاكاا ني  اا نااالن

 اااا,نن 51,نت ااالنر ااا ونياااالن ت ااا ن   ااا ناااالنأ ااا ناع ااا كنلنتن( اااا 04تن) ت ااا ناععااا تسن
فرأيـُت أن أجمـع مـا فيهمـا مـن غريـل الحـديث، ُمجـرَّدا مـن :"انض إُن ا نإ  ع ا ,نتإالناعا نكدات 

غريل ال رآن، وأِضيف كل كلمة إلى أ تها في بابها، تسهياًل لُكْلرة الطلـل، وتمـادت بـي اْيـام 
ر أ رى ,نت  د داتنإالنإيعا  ن ا ن، إلى أن َقو يت العزيمة، و َلصت الليـةفي  لا ُأقدِ م رجاًل وُأؤ ِ 

ن اتن ناعنيا ,نتَين َ    َ ن اتن ناا ا ,نت اَعيىنت ان  ف,نتتإامنإعكاى,نإ كناااني   إلناعدت نإع ناع   ,نتكَ ا ناه 
ضااا إُنرااا ن نع ااا نإعااا ننيكااا فنإااالنا ااااى,ن اع َّرااا نإااالناأ اااا  ناعر ااا اكل,نتاعج اااعنااااكلنيع  يع ااا ,نتات

,نإاننلنن-أي نرث  ن  نينت  نإكع  ن لن  كوناع  كةنتااث نن-َإَتَج   نع  ن ق نَإ َ عن ا ناعرثكا ناعاتاإ ن
ااا  حن ناَّااار سنري ااا ٌتن  كاااُ,ن االن  ااااوني   كااةناعر ااوناع   مناا اا نتيَت ناعنياا ,ن اا   إاالنااا  َّ

ع َ  منإلنر وناع  كةنن-ر عاخ  سنت  ينن لن اكلناعر  اك ل,نعننَك َّ  نشل،ن نع  نإن-تر   ناع  نشن
ن أ اا  ن كاا ن ااكلناعر ا اكلن االنر اوناع ا كةناع َ َتنااُناع  ان ُنإاالن ناعاا ,ن ناعاتن إ كاةنأ إاتن
ن نط َع  عااا ن ااالن َ د َ اااك تن ن ااا نَ َضاااَ نلن نعااا ,نتا   اااَ د َ ك تن يت ناعه ااا لنتيت اااطىنتآخااا ف,نإ  ا  عااا ,نتا  

نق ك ع نت  ك َنلنتاعي ااوَّ نإكعا ناعَ َ  نك نتاع ج  كعنتر وناع ُّ ثع نتر وناعييُنأي ناخ الإع ,نإ يكاتن
ن كناااانأاالنا ق  اا  نأياا ناعج ااعناااكلن  االناعري اا تناعي كاااُن  اا نإاا تناعر اا اكلنرثكاا ما,نَإَ ااَ إ تن
نأيكااى,نتَتج  نااىن االناعي ااااونإعاا ن اا نإاالنر  اكع اا نإاالن  تإعاا ن ااعن ر  َاك ع اا ,نتيضاا تن اا نَأثَاا تن

ن.( )"ني ا   نتي ث عع 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
(
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 44-4/42النهاية في غريب الحديث واألثر  (
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ن
 

 ْ نولالرصل ا
حتى لهاية " الم النالعين مع"اْحاديث الواردة من بال 

 ".العين مع اللون"بال 
ن:وفيه ثالثة مباحث      

ن
 .المبال العين مع ال: المبحث اْول      
 

 .ميملبال العين مع ا: المبحث الثالي      
 

 .اللونبال العين مع : المبحث الثالث      
 
 
ن
ن
ن
ن
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م: المبحث اْول  .َباُل اْلَعْيِن َمَع الالَّ

 :قال ابن االثير رحمه   
ن:اع ني َاااُ« َأْو ُعْلَبــة  ِفيَهــا َمــا   ن( )َوَبــْيَن َيَدْيــِه َرْكــَوة  »  َوِفــي َحــِديِث َوَفــاِة اللَِّبــيِ     اال  قَااَ حن َّ

يونإَّكى.نَخشو ي  نتَخَشونكن   نجَّ نن(2).َتقَّكَ ن َّل 

 ( )رقمالحديث 
نَ ك  نتل نن:اعاخ  سق  ناإل  ننن نا لَّ َاك  َّ نأن نكناتننَسنن,َ َ ثَنَّلن نَ َ  ننا لن كَ ا نا الن َ اَ ثََن نأَّ

نن,ن(3) َأال 
ك  ن نَ ا َّ نَياَّالن,(0)أنَ َ نا لَّ َاَ نَّالناا الن َيك َراُنقَا َ نَيخ   ن

اَتالين(5) تنَار  ا   َلنَيَاا نَأ  
َااَ فننن(6) َُنَيخ  َع نَأ اََّشا َيَلنن,َ ات 

َُن نَ دنت نننأنع  ض نتنَأ اََّش تَ ناهَّن"ن:َر َنت  ن"ِفيَهـا َمـا    َبـْيَن َيَدْيـِه َرْكـَوة  َأْو ُعْلَبـة   َرا لَنننإََّلنَ  ن
ن َ ااون نَإَك   اااىَّنإَّاالناع َ ااا ،َّ نَكَ ك  نَإَجَ اااَ نكناا  خَّ ن َ اا ن نأن اا ُّ عَااىننَتَكدنااات ننناع ااا َكشن َُّّ ِإنَّ ِلْلَمـــْوِت "ن:َتج  اَل ِإَلـــَه ِإالَّ ا

َْعَلـىَسَكرَات   نَكا نفنننَ  َا نقنااََّفنن"ُثمَّ َلَصَل َيَدُ  َفَجَعَل َيُ وُل ِفي الرَِّفيِ  اْْ ن:قَا َ نَياناتنَأا ا ناهَّنن.َتَ  عَات 
ََ نَّن" ناا  َت نن َّل  نَتاعَ ر  ناع َخَشوَّ ُنن َّل  ن(1)."اع  ني َا

ن :ت ريج الحديث
إاا نأاا  نن االنط كاامنأاا ت نااالناعهاكاا نأاالنأ اشااُن ضاالنتنأنعاا ن(1)نت  ااين(1)يخ جااىناعاخاا  سنن

ن. تاضعنان تف
  :دراسة رجال السلد
 :ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيدِ 

                                           
ناعراك ننن ))نن  .11 /31اني ن  جناع  تس.ن لنأا   نألناعَ ت فن
ن.ن3/216اعنع كُنإلن  كونا ث ن2))
ن.أك  نالنكتنسنالنيالنإ   مناع اك ل تننن3))
ن.أ  نالن  ك نالنيالن  كلناعنتإيلناع رل تن0) )
ن.أا نتنالنأاك نتنالنأا نتنالنيالن يكرُنا ع  يك نالنأا نتنالنج أ ل تن 5))ن
ن.أنع ارتالنياتنأ  تناع  نلن تع نأ اشُن ض نتن تن6)  )
تَّن ا كوناعاخاا  س,نر اا وناع قاا منن1)) ناع َ اات  نتنن.4 65,نااا قن41 /نن1نَااا ونَ ااَرَ اتَّ ر اا وناع ياا هينَااا ونَ ااَ فَّ

ن ن.0001,نا قن3 /6,ن...َتَتَإ  َّىَّناعَناَّل َّ
ن.0031,0021,ن0031,ن0036,نا قن3 /6اع    نن  ى,ن1))
َُّن 1))نن ناعَ َ  َا نَأ اََّشَُننن  كون  يننر  ونَإَض اَّ َّ  .2000,2003ا قنن110 /نن0نَا ٌونإَّلنَإض  َّ
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نن اتن َاك ا َّ نأن  اا لنإاالننلارا فنااا,ن(2)"شاكان:",نقا  نيااتن ا  ن( )االن ك اتلناع ا نل نَ َ ا ننا الن
ن.(0)ن"  تمنكخطئن:",نق  ناالن ج (3)ن" ا  نيخطأ"ناعثد تنتأيم

وعليه فإن الحديث إسـلاد  حسـن ل اتـه ويرت ـي .ناالن ج نينىن  تمنكخطئندت ي ك نع" :قلت
 ."بالمتابعة ال اصرة إلي الصحيح لغير 
 :َعبد   بن ُعَبيد   بن َأبي ُمَلْيَكة

ن.(5) تنثدُنعرلنار فناع الالنإ ناع  ا ك ن
ن.ن(6)" نكضك نانىنعننك   نألنأ اشُن ضلنتنأنع :ن"قلت
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
 
ن
ن
ن
ن
ن

                                           

ن.12/ن26 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن ))
ن.  /ن1اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن2))

ن

ن.12/نن1اعثد تن الن ا لنن3) )
ن

ن.015نل د كوناع عاكونن0))
ن.0 2:نج  عناع   ك نل5))نن

 

ن.015نلناني ناع    ناع  امنن  ى6) )
ن
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  :قال ابن االثير رحمه    
ااَلناعَشاا ك ن«نَمــا َشــِبع أْ ُلــه ِمــَن الَ ِميــر الَعِليــث»ِفيــِه ( ي()َعَلــثَ )  انااتهن َّ ناعَ خ  ا ااهَّ ناعخن َيسَّ

ي ن نَيك ضم .ناعَخي طنتاعَ ي ةنتاع ناَلثَُ.نتتاع ُّ َُّ ناع  ن  َجَ  تكند  ناَّ ع َيك لَّ
 ن( )

 (2)رقمالحديث  
نَكهَّكا َن:ي   نالن نا ق  نن َ اَ ثََن ن نتَ ا ن,نقَا  َن(2)َ َ ثََن نَأا  ننتَّنا الن

نَياَّالن,نقَا  َن(3) ,ن(0)َ ا َّ  تن
ناع َ  لَّننَكدنت نن تنا لَّ ن َ نَأ   َّ نأَّ َُّننننرنن تن َك َرن َ  َّ نإَنن(5)اَّ إل َّ   َلناع َ ك شَّ نإَّكىَّن َّ تانَ  ن نن  َلنَإَاَر ن ٌ ن َّ َد َ نَ جن

َُّن ااَلناعَ ااَ  َا ن":,نقَاا َ ن نتَ اا (6)َوَمــا َشــِبَع َأْ ُلــُه ِمــَن اْلُ ْبــِز اْلَغِليــثِ   َلَ ــْد ُتــُوفِ َي َرُســوُل ِ  "نن: َّ
يََّط ن ي َتنإََّاانخن كَ نَتاع ُّ ن.(1)"َك  نَّلناعَش َّ

 :ت ريج الحديث
ألنن(1)ع يُناالنااثك نتتق تنأيلنق كون نع ,نإأخ جىنياتن    ناع  رعلنيقلنأي نعنن

أاالنأااا نتنااالنكهكاا ناااىناي يااى,نتعي اا كةنشاا   نيخ جااىني  اا نااالن نااا ن االن اا كةنيااا ن  كاا  ن
ن(4 ),نتشاااا   نآخاااا ن اااالن اااا كةنأ اشااااُن ضاااا نتنأنعاااا نيخ جااااىنرااااالن اااالناااااالن  جااااى(1)ان ااااتف
ن(2 )لاااااااااااا ت ياع نااااااااااااااااااااااااااااااااا نك ياااااااااتيان(  )اسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتاع   

                                           

ن.216/نن3اعنع كُنإلن  كونااث نن ) )
ن.أا نتنالنكهك ناع رلنياتنأا ناع   لناع د من ت2) )
 . تن ت  نالنأي نالن ا حنن3) )
ن. تنأي نالن ا حناعيخ ل0) )
 .13 /ن   جنناعاي الن.إ ن   اع لنن لناع  كنُ:ناإل رن  كُناع ي   5) )
َلن:ناعَييَّكة 6) ) ا هناع خيتطنن َّ ك َّناعخن ن طُنَتاعَش َّ  .12 /ن2ع  لناع  ون.ناع َّ
نن1) ) ناعَناَّل َّ نَألَّ ناع َ  لَّ تنا لَّ نَأ   َّ كةن ن.1112 ا قننن341/ن21ننن  ن ني   ن  ن ناعش  ككل,نَ  َّ

ن

ن.1 ا قننن36 :نإتاا نيالن    ناع  رعلنلن1) )
ن

نَكهَّكَ ن:نق  ني   نالن نا 1) ) ,نَأل  ك   نَ  َّ َك نا لن نَرك َ  َل,نَق  َنَ َ ثََن نَك   ,نَق  َن:نا لَّ نَيَا ن نَ ك اَ َ ن:نَ َ ثَنَّلنَيانتنَ  هَّن  َ َيك تن
َ ا ما ن َّ انَ ك ىَّ ناَّأن   ك ن نَياَّلن نَ ك َ  َن:ن"نكنشَّ سنَن  سن نتَّناَّننَتاَعاَّ فَّ,نَ ا نَشااََّعنَناَّالُّ ا ننَك َّ ن ََّا أم َُنَيَكا ن  ,ننَتيَ  يناىننَثاَلثَا  ُ ن َطا ن َّ ا اهَّ نخن ال  َّ 

ن.  16ا قننن310/ن5   ن ني   ن."نَإ َ َمناع ُّن َك ننَ َ  
ن

ن.3306ا قننن4   /ن2 نلناالن  جىن4 ) )
 

ن.00   كة26 ,ل35 ا قنن11:ناعش  ا ناع    كُنعي   اسنل  ) )
ن

ن. 0504,050ا قننن30/ن1  ن نيالنك ي ناع ت يلنن2 ) )
ن
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ن.(3) اااااااااا نكاالنيا ناعااا,نتاا(2)ه ي,نت  ااااااا  ناا( )تسااااااااااااااتاعاين
 :دراسة رجال السلد

س ن ناااا ن اع َّننلَّنااااااااااااااا َن  ناع َنن َّنا نأَننتاننيَنن,ي  ـــمِ  ْ اللَّ  اح  ـَـــ برَ  نِ بْ ي  ــُعلَ  ى ْبنُ ـــُموسَ ن
 ,ن(5) اااااااااااااااا  ىناالنااااتثد,ن(0)

 ,ن(5) اااااااااااااااا  
نتق  ,ن(4 )اعثد تنإلن ا لناالنتار ف,ن(1),نتاعن  ال(1),نتاع جيل(1) نا نالني   ,نتن(6)تاالن  كل

تر لنن,ت نكندل,ن  عوناع  كةن, نكهك ن,ى دلن  كثَنتر لنكننن, ن  ع منر لن جالمن":ن   ننياتنتق  
نكرااالنعااان:ن"تقااا  ,ن(2 )" ااا تم"ن:تقااا  ناع ااا جلنإك ااا نارااا فنااااالن جااا .(  )ن" ااالنثدااا تناع  ااا ككل

"س نتَّناااا عدَن
"س نتَّناااااااااَن  نااااىنإياااكسنا عداااااا نان ااااااا ":ن ااااااااعانأاااا نااااالن  اااااااتق,ن(3 )

ثااااتن"ن:لاااااااا  ناعا اااااااااتقن,(0 )
ن.(6 )" ا  نيخطأن,  تم":ن  ناالن ج ااااااااااتقن,(5 )"واااااا  ع

 .نثدُ :قلت
 :الحكم على اإلسلاد

نن.ت ن ضن نجع عُناع   ا نإ ن  فن  كو 
ن
ن

                                           

ن.213/ن0 ش حناع نُنعيايتسنن ) )
 

ن.60:ن  رُناعنالنل2) )
 

ن.1ا قننن21:ناعجت ن النيالناع نك نلن3) )
 

 .22 /ن21 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن(ن0)
 .5 1/5اعطاد تناعرا ين(ن5)
 .50 /1,نتاعج حنتاع   ك ن341  ا تناالناعجنك نل(ن6)
 .53 /1اعج حنتاع   ك ن(ن1)
 .2/345اعثد تنن   إُ(ن1)
 .20 /21 عاكوناعر   ن(ن1)
 .1/053اعثد تن الن ا لن(4 )
 .50 /1اعج حنتاع   ك ن(ن  )
 .4/320  عاكوناع عاكون(ن2 )
 .اع    ناع  ام(ن3 )
 .63 / 2اع  عك ن(ن0 )
 .2/346اعر شلن(ن5 )
 .553 د كوناع عاكونل(ن6 )
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 :قال ابن االثير رحمه  
نَكَ   َ أ ل« إنَّ الدُّعا  لَيْلَ ى الَباَل  فَيْعَتِلَجان» إَّكىَّن[ن ا(]َأَيجَن) ننننن ن ( ).َيس 

ن

 (3)رقمالحديث 
اايَّن ن اا ثن ن :قاا  ناعطا اناالن َيانااتن ن  

نقاا  ن اا ثن نن,(2) ناع َتَ اا وَّ نَأا اا َّ قاا  نن,اع َ َجاَّاالُّنَأا اا نناهَّنا االن
نَ ن يناات  ن اا ثن ن َكااا نا ااالن ننأااالنَأطَاا ٌلناعَشااا  َّلُّنقااا  ن ااا ثنلنن,(3)َهَر َّ نَياَّكاااىَّ,نَأااال  َتَ ,نَأاال  ااا   نأن نا ااالَّ َشاا نَّ َّ 
َُن ــا َلــْم :ن"ن  ات نتنقاا  ن"ق عااتنَأ اََّشا ــا َلــَزَل َوِممَّ ، َوالــدَُّعاُ  َيْلَرــُع ِممَّ اَل ُيْغِلــي َحــَ ر  ِمــْن َقــَدر 
نَّ الدَُّعاَ  َواْلَباَلَ  َلَيْعَتِلَجاِن ِإَلى َيْوِم اْلِ َياَمةِ  َيْلِزْل، ن.(0)"نَواِ 

 :ت ريج الحديث
.ن,نألن ش ننالنأ ت نان ن  ف(5)يخ جىناالنش  كلن لنط كمنأا كُنالنأ  ناع خهت لن

,نتااااالنجن كاااعناع اااك اتي(1)تاعخطااا الن(6)تيخ جاااىناعااااها .نان ااان  ف
ن(ن4 )اعدنضااا أ ,نتن(1),نتاع ااا رن(1)

ج ك عنن لنط كمنأا نتنالنأا ناعت  وناع جكا ناىنان تف,نتيخ جىنااالناعجاتهين,نن(  )تاعاكعدل
إ ا  أك ناالنإاا ا كننن,نتيخ جاىناعدنضا ألن النط كام(2 ) لنط كمنأ ا ناالنإ ا  أك ناالن اي ُن

ن(3 )اع ن ج  ن 
                                           

ن.216/نن3اعنع كُنإلن  كونااث ن ))
ت ت الناالن ا  تلن,نتثداىناعا ا قطن نه212تننلنيتناعرجلاعرشنإا ا كننالنأا نتنالن  يننالن  أه تنن2))

ن. 2 /ن6   كاناي ا نناني ن.تأا ناعينلنالن  ك ناع  إي
ن

ن.هر ك نالنك ك نالن نيت نياتنك ك هر ك نالن نيت نالنث ياُنتكد  ن هو 3))
 

ن.2011ا قننن66/نن3اع  جنناات ط0))
ن.01 ا قن14 / ناع   كونإلنإض ا نااأ   نتثتاوناع 5))
ن.12ا قن1  /ن1   ن ناعاها ن 6))

 

ن.05 /2  كوناع  كة1))
ن.52ا قنن41 /   جنناعشكتخ1) )
ن.3 1 ,نا قننن012/ اع      نأي ناع  ك كل,ن1))
 .151ا قننن2/01  ن ناعشع ونن4 ))
ن.11 ا قننن243/ اعدض ،نتاعد    ))
نن.  0 ,نا قننُاع ي ناع  ن  كُنإلناا   كةناعتا ك2 ))

ن

ن.151ا قننن2/01  ن ناعشع ون3 ))
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ن.,نثالث عننألنهر ك نالن نيت نان ن  ف( )أا  نالن ت  ننت لنط كم
 :سلددراسة رجال ال
 :عطاف الشامي

 .(0)لناااااتاعا ان(3)تهيناااىناالناعجااااااتتاإدن(2)ن"ت ااااااا جعن:"  نااااق  نياتن ن
 ". جعت ناع   "نن:قلت
ن. ي لناع  عكسنتا خ الطانا ُّعَّنن: شام بن عروةن

 :  منأي ن تثكدىنإ نينىنا ُّعَّنناأ  كلتق نا
ن.اع  عكسن:اات 

 ن  ات نتنك َّا ا نخنن:نق عتنألنأ اشُن, ش ننالنأ ت نك  ةنألنياكىر لن"ن:ق  نك لناعدط ل
ن,يخا نالنياالن:إي ا ن اأع ىنقا  "ن:قا  نك كا ن."(5)اع ا كة...ننوناكا فنشاكا نقاط َناكلني  كلنت  نضَن
تاعااا قلنعااننن,عاانني اا عن االنيااالنإ ن اااا.نعاانناااكلني اا كلتنن اا نخكاا ن  اات نتن:نأاالنأ اشااُنق عاات

 نأيكاىننَراعاننكننن, ش ننالنأ ت نثااتنثداُ:ن"تق  نك دتونالنشكاُن,(6)"إن  ن تنألناعه  سن,ي   ى
رااا لن ننناااىي نا ااا ناع ااا امنع نَ ااا َن نكَن شااا  مننيلين َنَناااتاعااااسنن...,ا ااا   ن ااا  نإعااا ناع ااا امنإ شااال،ن

ي   نألنياكىن   نر لنك   ىن لن ك نياكىننىنييىنعُّن َنإر لن َنن,ا  ن   ىن نىنإ ةنألنياكىن  ن َنكنن
,نن(1)"ت ااان ا كونإالنن اا ىنإعا ناع ا عكس"ن:إدا  نيااتنه أاُناع  اقالنتأيمنأي ن ااا,ن(1)"ألنياكى

ننا ه نإالن ااان اتإالنجَن:"دا  إإ  نيلناع الاال  اا جا  ن ااان  ع َّنن ن شاا ن ن    النت اا ىنن َنيَننن نتعَان, ننيا  م

                                           

ن. 16ا قننن2/54ناعشع و  ن ن ) )
ن.16 ا قننن33/نن1اعج حنتاع   ك ن النيا ن   ننن2) )
ن.ننن1 23ا قنننن11 /نن2اعض   ،نتاع   تركلن الناعجتهسنن3))
ن.1  0ا قننن033/نن2ينلنإلناعض   ،ناع نن0) )
نن,نتر اا وناا و,ناا ونقات ناعنااالن3564:ن,ن قاننيخ جاىناعاخا  س,نر اا وناع ن قاو,ناا ون اا ُناعناالنن(5)

,ن2321:ن,نتر ااا وناع ااا ت ,نااااا ونإق  اااُناع ااا ت نتا ن داااا ننع   ااا تنت,ن قاااان26 6:نك ااا تانت ن   ااا تا,ن قاااان
 .ن2321:ن قن...عآلث ننننتيخ جىن  ين,نر  وناع ض ا ,نا ون ا أ  ىن

 .45 -40    إُنأيتنناع  كةنعي  رننلن(6)
 .ن0/04 ن   كاناي ا ن(1)
ن.11اع  ع كلناالنه أُناع  اقلنلنن(1)



 44 

نإاالن:ُقلــت,ن( )"اااى ااتعاا ن االنطاداا تناع  ع ااكلناعاااكلنَناا  ن اانعنناع اا عكس,نقاا نتضاا ىناااالن جاا  
ن.(2)تا    نااا ُن  عك عن

ن.ا خ الط:اعث نلن
ت نن, اع جا ن جاُن طيدما":دا  إن  دااى,نإ  نيلناعا ال نهن(3)ا  خ الطن   فناىنياتناع  لنالناعدط ل

,ن ااخ يطا نت يك اأا  نا  نق عاىناع ا إينيااتناع  الناالناعدطا لن النيناىن اتنت اعك ناالنياالن ا عون
:ن   د ام ناالناعدط لنق  ناع الالتن.ن(0)"اىنت ش ننعننكخ يطنقط,ن ااني  ن دطتٌ ناى,نت  كثىن   جٌن

لنرا لنتقاعنشال،ن ا ن,ت ااناعدت ن نأاا  نااى,نع ا نناع  ا اعنعاى":ناعدط ل ن,اا ن اتن جاُن طيدا م,نتات
 نيلنااااااااا نا ااااااااااالن جاااااااا إينااااااااااااع   ناااااااااعاع نقن.(5)" نإكىنشل،ن لناع ث َّن َنإعتن لناعد نناعاسنعننكنن

 ن(6)".تعنننَ نعىنإلناع ن ي م :"لناعدط لااالننااااا نرااايلنند

ــــــت   اااااا عسن اااااالناعطادااااااُنااتعاااااا نإااااااالنكضاااااا ن  عااااااااااااااااااااك ى,نتعااااااننكثاااااااتن ااااااتنثدااااااُ,ن":نقل
ن".إخ الطاااااااااااااااااااااااااااااااااى
 :سلادالحكم على اإل

ن.ناات ناجع عُن   نأط ل,نتاعث نلنض لنهر ك نالن نيت :إ ن  فنض كلنا ااكلنن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

                                           

ن.   ج  عناع   ك نلنن( )
 .26اني نطاد تناع  ع كلنلن(ن2)
 .5/540اك لناعت ننتاإلكع ننن(3)
ن.06/   عاكوناع عاكون(ن0)
ن.26 اع خ يطكلنعي الالنلن(ن5)
 .06/   عاكوناع عاكون  (6)
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 :قال ابن االثير رحمه  
إلَّكمــا ِعْلَجــان فَعاِلَجــا َعــْن : َألَّــُه َبَعــث َرُجَلــْين ِفــي وْجــه  َوَقــالَ »َوِمْلــُه َحــِديُث َعِلــي   (  ـــ)  

ي ج« ِديِلُكَما ن:ناع َّ ناعَضخ  َ الناَّىَّن.ناعَ جن ناعَدتس  سنَنَ ا  ر  نإََّعك ىَّنتاأ  نَ   ََّ  ناع َ َ َ ناَعاَّ تَأ عََّج نَيس 
ن.( )

  (4)رقمالحديث 
ُنن:نق  نياتن ات ناعطك ع لن َا اَ  َنن(2)نَ َ ثََن نشن   ن ن تنا الَّ ا َّ نَأ   َعنَأا اَ نن(3)نَأل  َُ,نَ ا َّ اهَّنا اَلنَ اَيَ 

نَياَّاالنَط عَّااو ننَكدنات نن نا الَّ نَأيَاا نَأيَّاال َّ نَانَّاالنَيَ اا  ننَ َخي ااتن ال  ااٌ ن َّ َناا نَتَ جن ااٌ ن َّ ,نَ جن ااَللن َيَناا نَتَ جن
َ ااوننن(0) ن,َي  

عم ن ننَوَقاَل ِإلَُّكَما ِعْلَجاِن َفَعاِلَجا َعْن ِديِلُكَما"َإَاَ َثعنَ  نَتج  ُمن َّل  َ َجنثنَننَخَ َجنَإَأَخَانَ   َن نثنَننَ َخَ ناع َ خ   ،  َ
َنا نَاعَّا َنن,ثنَننَجَ َ نَكد َ ينناع دن  آلَنن,َإَ َ َوناََّع  ناهَّنن,َإَ آَن نَين َر   ات ن الننَإدَا َ نَرا َلنَ  ن ناع َخااَلَ،نَإَكد ضَّ َكا  خن ن

اناىنن جن َننَتَكد َ ينناع دنا  آَلنَتَ نَك   نَ َ نَّ ناعَي   ,نَإَكأ رن ن َُنثنَننَكخ  نجن َاَ ا نقَان-اع َ  َج نن- َ نَت ن ناع دنا  آلَّ اهنفننَأالَّ جن َتَ نَك  
َُن ٌ،نَعك َسناع َجَن َا ن. ( )"َشل 
 :ت ريج الحديث

,نتااااااالن(1)تيااااااتنك يااااا (1)اعد  ااااانناااااالن اااااالننتن,ن(1)تي  ااااا ناااااالن ناااااا ن,(6)يااااااتن ات نيخ جاااااىن
ن,(3 )تيخ جىنياتنار ناع كنت ين(2 )تاعط  تين,(  )تاالنخهك ُن(4 )اعج  ت 

                                           

ن.216/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن ) )
ن.ش اُنالناع ج جنالناعت  ناع  رلن ت  ننياتنا ط ن تن2) )

ن

ن.ط  مناعج يلناع  ا سنلأ  تنالن   نالنأا نتنا تن3))
ن

عاا ني اا ناااالنخهك ااُنااالن   رااُنااالت ااتنا ااننأاا  ن الناعدا ااا ,ن اانعنني اا نااالنأااا ناع ااهين االنقاا كش,ن:ي اا 0) ) ننتات
 .0 2/ن اان  ونعي    نلن.ت تني  ناالنش ك ن-    ناع كلن-عك س,نتإلنااه ناطلنكد  نععننانتني  إ

ن

نَياَّلن5)) نا لَّ نَأيَّل َّ كةن ناعَناَّل َّننط عون  ن نيالن ات ناعطك ع لنَيَ   َّ ن.43 ا قنن11/نننَألَّ
ن
ن

نَكد َ ينناع دن  آَلن6) ) ننوَّ ن221,نا قنن51/ن  نلنيالن ات ,ننَا ٌونإَّلناع جن
ن

ن  ن ني   ن, 1) ) نَياَّلنَط عَّو  نا لَّ َن ننَأيَّل َّ ن.104,نا قننن240/ن2 ن  
 

 12 / ,ن إض ا ناعد آلنعيد  ننالن الن1) )
ن

ن.041ا قنن321/ ن,  ن نيا نك ي 1) )
ن

ن.10ا قننن30لناع ن د ن لناع نلناع  ن  4 ))
ن

ن.241ا قننن40 /ن نالنخهك ُنا  كونن  ))
ن

ن.551ا قنن11/ ن ,ش حن   نلناآلث 2 ) )
ن

ن.2515ا قننن 23/ن6,نجه،ناعث  لنأش ,ناع ج ع ُنتجتا  ناع ين3 ) )
ن
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تضك ،ناع كلناع د  لننج ك عننألنن(3)ك ي ناع ت يلننيااااااااااتتنن(2),تيخ جىناعاكعد ن( )اعخط التنن
نتن لنط كمن يك  لنالن  ونن(0)اع  رنتيخ جىنن.ألنش اُناىناي ين  د  و تنا الَّ ا َّ نَأ   نا لن َ   لن

ن نَ  َن نن.ألنأا نتنالن ي ُناىنان تفنا لَّ
 :دراسة رجال السلد

تارا فنن,(6)اع جيالتثدىنن(5)ياتناع اااا عكااااااااااااُىنااااا,نرنك اعاااا ااا ا سناعرتإاااالنعبد اللـــه بن سلمةنن
تت  ىناعاا ا نن,(1)اااااااااااااىأسناااااااىن نااااااانيي جتنن:أاااااا ين  ناالاااااقتن,ن(1)االن ا لنإلناعثداااااا تتار فن
اااالن جاا نإاالنقتعااىن اا تمن يكاا ننت ت ااطن(4 )تإاا ن تضااعنآخاا نقاا  ن اا تمن(1) ااتكيواعااا ا ن
ينىنكا  لنن(0 )ياتن   نتنن(3 ),نتا  مناعن  ا (2 )" ك  اعنإلن  كثى:"نرلناعاخ  ينق  ,نعن(  )  يى

كااا  لنتكنراا ,نتاراا فناع الااالنإاا ناع خ يطااكلنإاا ناع   اااُنااتعاا ن االناع خ يطااكلناعاااسن نكضاا ن
ن.(5 )"تننر نر لنق نرا ر لنك  ثن نإن  لن":نأ  تنالن   اخ الطعننتق نيض لنق االنق  ن

ن  تم,نتكن لنأنىنا خ الطنإعتن لناعطادُنااتعل:ننقلت
 

                                           
ن.16/ن ن   عنناع نلنن ))

ن

ن133 ا قننن3/000,ش وناإلك  لن2))
ن.046ا قننن326/   ن نيا نك ي ,ن3) )
ن.1413ا قننن41 /0ن, 50ا قننن52 / ,ناع      نأي ناع  ك كل0) )

ن

ن.54/ن5  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن5) )
ن

ن

ن.32/ن2   إُناعثد تنعي جيلن6) )ن
ن

ن.2 /ن5اعثد تن الن ا لن1) )
ن

ن. 21/ن5اعر   نإلنض   ،ناع ج  ن1) )
ن

ن.551/ن اعر شلن1))
ن

ن.304/ن اع ينلنإلناعض   ،ن 4 ))
 

ن.346:ن د كوناع عاكونلن  ))
ن.11/ن5اع   كاناعراك نعياخ  سن2 ))

نج

ن.60:ناعض   ،نتاع   ترتلنعين  النلن3 ))
ن

ن.10,ن13/ن5تاع   ك ن النيالن   نناعج حن0 ))
ن

ن.63:ناع خ يطكلنعي الالنل5 ))
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 :فا دة
اااا ناعااا ا قطن نأااالنطااا من اااااناع ااا كةنقااا  ن اااَ َ ,نن:ن"أنااا   ن ن ن ن تنا ااالَّ ااا َّ نَأ   نَأااال  َتاعَ اااَتاون

نَق  َن نَ ل  نَقت  ن نَأ :نَتاع َدت  ن ن ااا نَأل  تنا لَّ نااااااااااااانن َّ نَأا  َّ نَ َي َنااااااايَناااااااعَ َ ,نَأل  نااااااااااااااااااااااااااااىَّنا لَّ ن.( )"نأيلنَُ,نَأل 
ن.( )"

ت ااناعدت نكش  ن نيلن تاكُنأ  تنالن   نألنأا نتنالن ي ُن  ك ُنتق ن كهنإكع نإ نن:قلت
َُننَياناتالنن(2)را نأا نتنالن ي ُ,نت نكضك نارا نأ ا تنإا ناع   ايكل تنا النننقا  نهن  َأا ا ن اَ  َننَأ   ن ن

َ اا ٌن ااَلناَهننَأن ااىنن ن   نَ ضَّ نَأيَّاال   تعراالنأاالنأااا نتنااالنننعااننكاا تنأاالنأياا ننتإاا ناع تاكااُن(3)"َأاال 
ن. ي ُ,نإيننك   نإ ن افناع تاكُنتكن  نأنىنا     

 :الحكم على اإلسلاد
ن.إ ن  فن  لنالنأا نتنالن ي ُن  تمن
ن

 :قال ابن االثير رحمه  
يــل ِمــن اللَّــايِ »َوِفــي َحِديِثــِه اْرَ ــِر   نإََّاان« وَلرــى ُمْعــَتَلَج الرَّ ااتاجن ناا   َ َيَجااتَّ ااَلناأ   نااَتن َّ

نإََّاانَط َ نَنا  نع  ناا فن َ َيَجتَّ َلناأ  ن َّ نن(0).اع َ َطَ ت,نَيت 
ن

 ( )رقمالحديث 
ن

تيخكىن   تلنعننيأث نأي ن خ كجنعى,نعرلنتج تناعدت نإلنش حننعجناعاال ُنإلنق ُنع ت لن
ن.(5)أيكع  ناع الن

ن
ن

                                           

 . 25/ن3أي ناع ا قطنلن  ))
ن

ن.201:نج  عناع   ك نلاني ن 2))
 

ن.01 :ناع  ا ك ن النيالن   ننل  3))
ن

ن.216/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن0))
ن.51 /نن3 ن ع ا ناع  ك نالن اُنتنياتن    ,نأهناع كلنش حننعجناعاال ُن5))

 



 43 

ن

 :قال ابن االثير رحمه  
ي جن« فــأَتى عبــُد الــرَّْحَمِن ْبــُن َ اِلــِد ْبــِن اْلَوِليــِد ِبَأْرَبَعــِة َأْعــاَل  ِمــَن الَعــُدو  »َوِفيــِه   كن كاا نااا ع َّ

َ عنَأَي ن اَلجنَج   ى,نتكنج  ,نتاَاأ  ن  نرن   ناعَ جننَتَ ك  َّ َّ َ ن َّل  ينتج,نَيك ضم اعَ جن نن( ).أن
ن

 (6)الحديث رقم
ااات نقااا  ننن نَ ن  ن ك ننا ااالن نيخا نن:َ ااا َّ نا ااالَّ نانَرك ااا َّ ,نَأااال  ناع َ ااا  َّةَّ تنا ااالَّ ااا َّ نَأ   ,نَأااال  اااو  نَت   ااا نناهَّنا ااالن نااا نَأا 

يَاا  نَك   ناا االَّ ,نَأاالَّ ََشااج َّ ,ن:ن,نَيَنااىننقَاا  َن(2)اا  ناع َتعَّكاا َّ نا االَّ نَخ عَّاا َّ نا االَّ َ لَّ ناعااَ    َناا نَ ااَعنَأا اا َّ ــِة "َ َهت  ــُأِتَي ِبَأْرَبَع َف
، َفَأمَ ــَأْعاَل   ِمَن اْلعَ  َْلصَ ــــــــــــــــــْـــ رًا ِباللَّبــــــُلوا َصبْ ـــَر ِبِهْم َفُ تِ ــُدوِ  اِريَّ ـــــــــــــــِل، َفَبَلَغ َ ِلَا َأَبـا َأيُّـوَل اْْ

  َ الَ ــــــــَف :" َِّّ ـْبِر، َفَوالَّ   َسِمْعُت َرُسوَل ا ْو َكاَلـْت ـــَـــ ِ ي َلْرِسـي ِبَيـِدِ  لــــــــَيْلَهـى َعـْن َقْتـِل الصَّ
نا ناااااااااَ نَأا اَ ناعَ    َنااااَغنَاعَّنااااااَنَاياااااااااااَن,نإ"َهاــــــــا َصَبْرتُ ــة  مَ ــــــــَدَجاجَ  ناااااااَّنَلنَخ عااااالَّ ناع َتعَّكااااااااااااااااااااااااااا َّ نإَنااااااالَّ َمنااااااااااااااَنَأأ  ااااا َّ
اَن  .(3) وااااااااَنَعن َّقااااااااَي  

 :ت ريج الحديث 
,نثالثا عنن النط كامنأاا نتناالنت اونأالنأ ا تن(6),ننتااالن اا ل(5),ننتيااتن ات (0)يخ جىني   

ركا ناالنأاا نتنتيخ جىناالنيا نشكاُن النط كامن   ا ناالنإ ا  منأالنانننالناع   ةناىنان تف,
َي  لنط كمنن(2)تاعط  تين( )تراع نيخ جىناعطا انلن(1)اىناي ين  د  ون نَ    نا لَّ َاك  َّ   ن.اىنان تفأن

  ن.ان تف

                                           

ن.216/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن ))
((
يَا 2 نَ    نا الَّ ن ُعَبْيـِد ْبـِن َتْعَلـىت اتنا  انناا اون  اتنأنَاك ا َّ اعطا الناع ي اطكنلن,نارا ناعاخا  سنيلنا ا ىنأنَاك ا ننا االن

يَا  اع اا  كان.14 /ن1 أاكاا ناالن  يال,نانياا ن عااكوناعر ا  نإاالني ا  ،ناع جا  نتقا  ناااالن ا رت نإعاتنن(ا ع ا ،)ننَ   
ن.331/ن1,ناإلر   نإلن إعنا   ك ونألناع   يلنتاع خ يلن003/ن5اعراك نعياخ  سن

ن.2661ا قننن210/ن2 نلن  ك نالن ن ت نن3))
ن

نن0)) َن َ   َّس َّ نَياَّلنَيكُّتَوناا  كةن ن.23514ا قنن 56/ن31  ن ني   نالن نا ,ن  ن ناان   ,نَ  َّ
ننن5)) ناَّ عَنا  َّ ك َّ َّ َ ناا   .2611ا قنننن 6-3/64 نلنيالن ات ننر  وناعجع  ,نَا ٌونإَّلنَق   َّ
ن

ن.4 56/نن2 اإل   لنإلن د كون  كوناالن ا ل,6))
ن

ن.21133ا قن055/ن5  نلناالنيالنشكاُن1) )
ن
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 :دراسة رجال السلد
ــىن ــِن َتْعَل ــِد ْب ن(6)  نااااياااتن ن,نتاراا ف(5)تاعااا الن(0),تثدااىناعن اا ال(3)اعطاا الناع ي ااطكنلنُعَبْي

ن.(1)تق  ناالن ج نإكىن  تمن,ن(1)الن ا لنإلناعثد تناتار فنا
َي :نقلت نَ    نا لَّ َاك  َّ ن.ثدُأن
 :فا دة
نأننارا ناعا ا قطنلنإالنأيياىنأنا   ننن كةَّ نَ ا َّ ااََّ نَأال  نَياَّا ن يَا ,نَأال  ن    نا الَّ َنَع َنا ن":نَيكُّاتَو,نقَا  َن لَاك ا َّ

ناهَّن ت ن ننَ  ن نَ ا  َّ َُّنَأل  ناهَّنا لَّن"نَإَد  َن,ناعَ اَا نَأا  َّ نا لن كىَّنانَرك  ن تَّ ,نَتاخ  نيَّلَننَك   ََشج َّ  .(1)"نَأن ىناا 
االن  يا نتارا ناعا ا قطنلنيناىن تينن َّنااااا نَاكااأننأااااااااااااالننانَرك ا نناع ياُنإالناع ا كةنيناىن تين:نن"نقلت    
نااااااانَرك ن ن  ي ننتعااااااااننكاااا تينأنىن اااااا شااااااا  ,نأااااااالنياكااااااىنأاااااالناال ن
اااَّ َنياااتنه أااُنأناا   نن,نتقاا  (2 )تاعااا الن(  )تاااالن ااا لن,(4 )تتاإدااىناااالنيااا ن اا  ننن أاالناع اا كةنن ن

نَياَّكااىَّننإََّنَ اا ن,َ ااَاانخطااأٌنقاا  ن َاكاا ن نااَتنانَركاا نَأاال  ,نتنداا ناااالن جاااااااااااااااااااا نأااااااااااااااااالنااالناع اا كنلن(3 )أاالنأن
االننَاك ا َّنأننيلننإ تاعاسن تافنان د طنتاع نارك ن    ناالنإ ا  منت اتن ندطاعنتات ان  فن  الناعدت ن

                                                                                                                        

ن.0442,نا قنن51 /ن0اع  جنناعراك ,ن ))
ن

ن.3 54ا قنن12 /ن3اآلث  ,نش حن   نلن2) )
ن

ن.14 /ن1 اعر   نإلني   ،ناع ج  نن عاكو3))
ن

ن

ن.14 /ن1 اعر   نإلني   ،ناع ج  نن عاكو0))
ن

ن.611/ن اعر شلن5))
ن

ن.042/ن5اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن6))
ن

ن.30 /ن5اعثد تن الن ا لن1))
ن

ن.316:ن د كوناع عاكونل1) )
ن

ن

ن.2335/ن0نلعي ا نقطناع   يلنتاع خ يلنانظر 1))
ن

ن.042/ن5اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن4 ))
 

 .30 /ن5اعثد تن الن ا لنن  ))
ن.611/ن اعر شلنن2 ))

 

ن.500/ن5أي ناع  كةن النيالن   ننن3 ))
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ناانَرك ااا نجنأناااىنالناااااااااااالنااشنانَرك ااا نننىن تاكاااُاااااااةنتكدتكااااااا   كان  يااا نعاااننك ااا عنااااىنإااالنشااال،ن ااال
ن.ن( )ماااااااااااااااااااااااط كااااناعاااااااااالن اااااااااااااا نإ تونااااااااالنيكاااااااااااىنألنيااااااااةنت نن  ياااااااون  كااااااااااا   
  :سلادالحكم على اإل 
ن(2)ن. ج ىنراع نااعا نل   ت اانت تن ندطعنض كلاع  كةنإ ن  فننن

 :قال ابن االثير رحمه  
ىنَتينَر  َّسنَأَيك ىَّن «ِإلِ ي َصاِحُل َظْهر  ُأَعاِلُجه»َوِمْلُه َحِديُث اْْسَلِمي       نين   َّ ن  (3)ن.َيس 

 (7)رقمالحديث 
يَّ ُّن:ق  نياتن ات نن ناعنَُّ ك  ن نَ َ    نن,َ َ ثََن نَأا  نناهَّنا لن ك َّ ناع َ جَّ نَأا  َّ قَا َ نن,اع  نلَ َ ثََن ن نَ َ  ننا لن

ااَهَ نا ااَلن نَ َ اانَ ا َّ  تنن ااَي َّ َنَ    ااَهَ ناَا   نَ    نا الَّ اَن,ن َّ نَيَلنَيَااا فننَيخ  رن ن نجاااااااااااااااااَكااا  فَّنااااااااااااااااااااَنَ فننَأاال  نااااااااااا نقَاا َ نقني,ن(0)  َّ تن
اااتَ ناهَّناااااااااااااااَنك ـــى َصـــاِحُل َظْهـــر  ُأَعاِلُجـــهُ ن نَ  ن نَأيَننِإلِ  اااىَّنَتَير  َّكاااىَّنينَ ااا إَّ ن َاَ ااا نن(5)ك  َ اااَاانن ااا  إنلَتاتََّناااىنن ن
نااااااااع نشاااع اَتَلنَأيَااَ نن-َك  نَّا نَ َ َضاا َلنن- ن ااتَ ناهَّنيَ   اتَننَكا نَ  ن نَي ن ا نناَّااَأل  اا نناع دناَتَ نَتَيَنا نَشاا ِونَتَيجَّ َتَيَنا نَيجَّ

ت َن تنننَك نَ  ن َ فننَإَكرنتَلنَ ك نم نَيَإَأ ن نينَ خ َّ نَيل  نقَا  َنن َّل  نينإ طَّ ن َينننَاج  َّينَيت  َ ِلـَا ِشـْ َت َيـا  أي» ناهَّنيَأ 
ن(6).«َزُة ــــــْـــ َحم

 :ت ريج الحديث
ن,ن(1),نتاع  راااااااااان(1) لنطاااا كمنيالن ات نان ناااااااااا  فن,نتيخ جااااااااااااىناعطا انلنن(1)يخ جىناعاكعد ننن

ناعاكعد ن لنط كمنأا نتنيخ جىن لنط كاااااااامنج   ناع  ك ا ,نتراع نن(4 )تياتننن كنناا اع نل
                                           

ن. 6-64/ن1 عاكوناع عاكوننن ))
 

 .2/302ناانن–ض كلنيالن ات ن2) )
 .216/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن3))
 .532/ن ي  ناعي اُن.ه 6تاع   الن  ه نا لنأ  ت,نت تناالنأتك  نا لناع   ةنااأ ج,يا ن  عونن0))

ن

 .112:ن ج  ناعييُن النإ  سنلناني ناع   أج ,[نيج ]اعر ا،ننير كىنيسنيج ف,نت5))
 

ن.ن2043ا قننن6 3/نن2 نلنيا ن ات ,نر  وناع تنن,نا وناع تننإلناع   ن6))ن
 

ن1))  .03 1ا قنن0/040 نلناعاكعد ,َّ
 .2115ا قن64 /3اع  جنناعراك ن,ن1))
 . 51 ا قنن032/ن اع      نأي ناع  ك كلن,ن1))
نن4 )) َي َّلُّ   َ تناا  نَأ     َه ننا لن  .104 ا قننن2/610   إُناع   اُ,نا وناع  ،,ن لنا  ىنَ   
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ن,ن,نتيخ جىناعطا انلن اااالنط كم( )االناع  لناع  ان ن
ن
ن.ي ا  عنن ااااالنط كمنأا نتناعن كي ناىنان تفن(2)ي  ااااااااا ناع اااااااااااااا ان ن

  :السلدرجال دراسة 
ــد بــن َحْمــَزة ْبــن   كَنااُناع جاا هينناا ااي  نَعْمــرو ُمَحمَّ ,ن(0)"نتثاام:"ن,نقاا  ناعااا ال(3) االني اا ناع َ  َّ

ت ا ااىنااا  ناعاا كلنن,ن(6)" دااات ن االناعث عثااُ:"ن,نتعراالنقاا  ناااالن جاا (5)تاراا فناااالن ااا لنإاالناعثداا تن
تأا وناعا نأيكاىننعأل اي  ,ناالن اهنان,نتارا نااالن جا نإالناع عااكون ضا كل(1)اع كن نإالناعا 

ن(1)ن".  لن  عى نكننن:" لااااااااااااااالناعدطا  ناااااااااااااااااااااتقن," اااااااااي نقايااااااااااىن  ىااااااااعننكضن:"اعدطوناع يالنتق  
ن(1)

ن". دات نت  كثىنعكلنانىنعننك  اعنإلناع  كة"ن:قلت
ن

ن,نن(1)  كث نإدط تينعىنَيانتن ات ناع  نلنالنأ  تناا ي  نننحمزة بن محمد بن حمزةن
ن:"االناعدطا لااالن اهننا ضا ك ىنتقا  ناالن جا نإك ا نندياىنأالنا,نتيض لن(4 )اع   ن  جعتننت ت

ن.(2 )"عكسنا ع شعت ن",نت  ا عنناعا ا نإلناعدت نينى(  )ا"عي  د  كلنإكىنرالنن جعت نتعنني َن
ن.اع   ن تن جعت ن:قلت

                                           

نن ))  .03 1ا قنن0/040 نلناعاكعد ,َّ
 .461 ا قنن2 /2اع  جنناات ط,2))
ن.16/ن25 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ننن3))

 
 

ن.66 /ن2اعر شلننن0))
 

ن.351/ن5اعثد تن الن ا لننن5))
 

ن.015:ن د كوناع عاكونلنن6))
 

ن. 50/ن3 نلنااخك  نإلنش حني   لن ج  ن   نلناآلث  ن ين1))
 

ن.21 /ن1 عاكوناع عاكوننن1))
 

ن.ت تن ااناع  كةن.331/ن1 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن1))
 

 .14  د كوناع عاكونلنن4 ))
ن.32/ن3 عاكوناع عاكونن  ))

 

ن.12 /ن اع ينلنإلناعض   ،نن2 ))
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نلااااااااااااااا شاااااادااااعتلنااااالنأاااااا لناااااا نااالنأااا ناع  اااااعكااااااالن نمحمــد بــن عبــد المجيــدنن
ن "ن:,نتقا  ناعاا ال(2) تاااااااااااااااااالناعثدااااااااااااااا لنإاااالن ا,نار فن( )ك اااااااالنأا ناع  ن  اااااااتنكدنلاااااااااااااااااااع  ن

 نار نعىنإ ننت  لنكننن "ن:الناعدط لاالن ج نإ ناع عاكونأ  ننديىنألنا,نتار ن(3)"  لكننن "
ن.(5)" دات ن:",نق  ناالن ج (0)"إلن ااناع  كةإ ن
ن.  كثىنإكىنعكلنانىنعننك  اعنإلناع  كةنن:قلت

 : الحكم على اإلسلاد
ن:تاع نعأل ت ناع  عكُاع  كةنإ ن  فنض كلنن
ن.جع عُن  ه نالن    نا  ي  . 
إع اا نعكناا نراا ن االن   اا نااالن  ااه ن,نت   اا نااالنأااا ناع جكاا ن دااات لنتعااننك  ا اا نإاا ناع اا كةن.ن2

ن.اع  كة

 :قال ابن االثير رحمه  
 .(6)"عالجت امرأة فأصبت ملها"  ت نىناع  كةننن

 (8)الحديث رقم
َُن:قاا  ناإل اا نن  ااينن نَياَّاالنَشااك َا نا االن اا َّ ,نَتَيانااتنَار  ك   نَ اا َّ ُننا االن َااا َكاا ,نَتقنَ ك  نَك   َكاا نا االن ن-َ ااَ ثََن نَك  

َكااا ن َكااا ,نقَااا َ نَك   َخاااَ الَّنَتاعَي  ااايننعََّك   َاَ َنااا نتقَااا َ ناآل  اااَتلَّننَ اااَ ثََن :َيخ    َ َياناااتناا 
اااَ    ن(1) ن َّ ن(1),نَأااال  ,نَأااال 

كنَن َُن(1)إَّا َ ا َّ نَأي َدَ  َت َّن( ),نَأل    َ نتَّ,(2),نَتاا  نَأا  َّ ن:نَق  َنن(3),نَأل  ٌ نإََّع ناعَناَّل َّ ن:,نَإَد  َنَج َ،نَ جن

                                           

ن.6 /ن26 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ننن ))
ن

ن.56/ن1اعثد تن الن ا لنن2))
 

 .634/ن3 كهالنا أ  ا ننن3))
 .5 3/ن1 عاكوناع عاكوننن0))

 .010 د كوناع عاكونلنن5))
ن.216/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ننن6))

 

ن. الننالن يكنناع ن لن ت  ننياتناا تلناعرتإل تننن1))
 

 . تن    نالن  ون1))نن
َ اَلناع رنتإَّل ننن1)) ,نَيانتنأَّ   ناعَنَخ َّل  نَقكَّسَّ نا لَّ نَكهَّك  َّ ك نننا لن إ َّلن.نإَّا َ ا َّ ن.نثدُنإ نينىنكن   َّ نرثك مان.ن ا16  نتن
 .1 0 د كوناع عاكونلن(ن.تعننك   نإ ناع  كةنألن   النتعننندلنينىني   نألناا ت )نألناع   اُن
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اتَ نتَّنن" ـَهاِإلِ ي َعاَلْجُت َك نَ  ن لِ ي َأَصْبُت ِمْلَها َمـا ُدوَن َأْن َأَمسَّ ,نَإَأَنا ناْمرََأًة ِفي َأْقَصى اْلَمِديَلِة، َواِ 
ا تَن نإََّلنَ  نشَّ َتنَن  َ ا َنن":,نَإَد َ نَعىننأنَ  نن"َ َاا,نَإ ق فَّ نَ اَ    نَ اَ َ َ نتن,نعَات  ن":ن,نقَا  َن"َعدَا   َ ناعَناَّالُّ نَكا ن َإيَان 

نَشااك ام ,نَإدَاا َنناعن نإَاا ن َطَيَم,نَإَأ  َاَ ااىنناعَناَّاالُّ اا ن نَ َأاا فن,نتَننَ جن ااالم َُنَ جن َكاا فَّناآل  نَ اااَّ ناعَ اااَلَ ن}ن َاااَلنَأَيك ااىَّ َيقَّاانَّ
ااَ ينعَّيااَاارَّ َّكلَن ر  نَاعَّااَ ناَّ ا َلناعَ ااك ََّا تَّ نكنااا  َّ ,نإََّلناع َ َ ااَن تَّ اا َّ ااَلناعَيك  َع ماا ن َّ نَتهن ناعَنعَاا  َّ [ن0  :ن اات ]{نَطَ إَاالَّ

نَّنَإَد َ ن َلناع َدت  ٌ ن َّ ُم؟نَق  َن:نَ جن ن(4).«َبْل ِلللَّاِي َكافَّةً »:نَك نَناََّلنتَّنَ َاانَعىننَخ َ 
 :ت ريج الحديث

لنااااااااا ن(1)يناااااااااا  ,تيخ جىنلاااااااااط كامن ايك  لناع ك  لنن(6)ت  ينن(5)يخ جىنا   نناعاخ  سنن
ن.ا ثياااااااااىنن,نثالث ااااااااااااااااااااااااااااااااعننألنأا نتنالن   ت ن ااااااااااااا,نتاا ت نالنكهكلأث  نيالنط كااااااااااااام
ن :السلدرجال  دراسة
َ   ننن- إ ننن.ل نااااااااااااااتإَّناعرننن,س ن َّنر ناعاَنن,يل ناعان  ن عَّنخَننسنالَّنت نيَننونالَّن  ن َننالننن َّ  .(1) ا23 نلَناااااااااااااااااااااااااتن

ن ناال ن (1)  كلتثدى نتيات ن(4 )ناااا  اااا, ناع ااااااااعن اااأان  اااتق, نن  نلااا هام ناعثت سن تااااا ااا ": ن  ك ل
نكدت  ن  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا: نع  اااااااااااداااااااااااا  ن اااااااااااااط نال ن  كاااااااااااااااا   ناااااااااااقتن,(  )"ةاااااااا و ن مااااااااااإ  نتاااايا  

                                                                                                                        

 .أيد ُنالنقكسنالنأا نتناعنخ لناعرتإلن  تنا  ناع  كلنتقك نا  ناع ا كل تنننن ))
 

 .اا ت نالنكهك نالنقكسناعنخ لنياتنأ  تن  تن نُني اعنيتنخ سنت ا كلن تن2))
 

ن.11 ,11 /ن0,ناني ناإل  اُن(تق نار نإلن تاك تناع خ كج) تناع   ا نأا ناَهنالن   ت ناععاعل,ننن3))
 

ن.2163ا قننن6  2/نن0  كون  ين,نر  وناع تاُ,نا ونقتعىن   ع نإلناع  ن تنكا الناع كا تننن0))
 

عَّىَّن,,نر  ون   ك ناعد آل526ا قننن   /   كوناعاخ  سنر  ون تاقكتناع ال نَا وناعَ اَل ننَرَ  َ ٌ نن5)) نَقت  نَا ون
ن:ن} ناعَنَع  َّ ناعَ اَلَ نَطَ َإلَّ ن.0611نا قننن[ن"0  :ن ت ]{نَتَيقَّنَّ

 

ن.2163ا قننن6  2/نن0  كون  ين,نر  وناع تاُ,نا ونقتعىن   ع نإلناع  ن تنكا الناع كا تن(6)
 .ناع    ناع  امنن  ى(1)

ن.5  /ن2 اع ج  ن عاكوناعر   نإلني   ،نن(1)
 

ن.2/553اعض   ،ناعراك ن,نتن0/211اعج حنتاع   ك ن(ن1)
 .0/211ناع    ناع  ام(ن4 )

نإاالن.ن0 1/2 اا  كاناياا ا ن(ن  ) ,نإ  داااىناااالن(24 /2  عاااكوناعر اا  ن)قاا  ناعا  ااةنعداا ننداا ن ااااناعدااتَ ناع ااهسُّ
 اا   نااالناع ضاا ننإاالناعثاات سإن اا نق عااىنناعثاات سهأاالنن,أاالنأااا ناعاا هامن,اعاااين راا فناع  عاال:"إداا   جاا ن
:نقا  ناعا  اة(.ن0/245) عااكوناع عااكون"نى َن َنيناىنَضاناعثات س,نتي  ن    ناالن ا ونإا ع   تلنأالناعك  نل

نإن ا نندا ن ااان  ااناعنلنر  ن تن نَاَكلنإلن   كاناي ا نت تافناعخطكوناعايا ا سنان ان  فنإعا ناعثات س,نإا ع هس 
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ألنج ا ن,نتا  جناىن  يننإلن  ك ىن( )"ينن لن    نالن  واااااااااااااااااااااااااتاناع اااااااااااخ":نلاااااااااااااعَ اَّك َّن
  نااااااااااااا   تنك ك نكدت ن  "ن:أ سالناتق  ن.ن(2)ت ك    ن,تاعن   لنالناشك ن,  اااااااااااااااااااااااالن  

 ىنض  َّنتر لن  ك لناعثت سنكننن,ج اهناع  كة":نتق  ناع جيل.(3) ى  َّنضَنتر لنش اُنكننن,الن  ونثدُ
تق  نياتنار نن,(0)"تعننك  ونأنىني  ن,ىني  ٌن ن  كثَن نن  نتر لنج اهناع  كةنعننكَنن, لا فناعضَن

ناعاها  ن شعت ما": ن  رىن,ر لن جالم ني  ما ن يك نقا ن ت ىن, نيأين ن(5)"تر لنق  ن:النأ ساق  نتن.
ن   دكن" نرثك  ن  كة نتع     نت, نش ، ناأسناى,ريع نإل ن  ن  تم ناعخطكونن.(6)"ت ت تق  

ر لن":نإلناعثد ت,نتق  ناالن ا لنار فتن,ن(1)"ىني  ٌنعننَك   ن  كثَنن,ر لنج اهناع  كة":ناعاي ا س
نرثك ما ن(1)"كنخطئ ن, ناعثت ستق   ن(1)"ض كل"ن:  ك ل ن, ناع ا   اتق   نال ن": نض كل نإل    

ن(4 )"اع  كة ني   تن, نق   ناع  كة": ن,(  )" ضط و نخَّ اشاتق   نال نعَّن": ن  كثى ن(2 )"كلإل ق  ن,
عكسن":نتق  نَ َ  منن,( )"تإلن  كثىنشل،ن,عكسناىناأس":نتق  ناعن  ال,ن(3 )"لكنَض َن":ن  عونجه  

                                                                                                                        

ناع ااهَسننداا ن ث ,نتاعاااسن(26 /2) عاااكوناعر اا  ن.نيااىنإاالن  ج ااُن اا   نااالناع ضاا اعاانلنر اا ن اات,نأياا نيل 
يلن اانااخك ن تناع تاونالنااالنياالن ا  نن تينان ان  فنقات ناعثات سنإالن ا   ناالنن-تتنيأين-كيع ن

إاااناانانضااا لنإعكاااىن  ااا كون ااا ك لناعثااات سنا ضااا كلن ااا   ناااالن(.ن 0/21اعجااا حنتاع  ااا ك ن)اع ضااا نرااااع ن
يااننيلناع ااتاون ااتن ااَنننيلن اااا= اا وهنأن نَت َّ اعداات نإن اا ن ااتنإاالن اا   نااالناع ضاا ,نإي اا ناعخطكااوناعاياا ا س 

 .نننتتنيأين.نإنديىنإلن  ج ُن    نالن  و,نت ا ىناع هس ن

 .0/211اعج حنتاع   ك ن(ن )

 .01نلاع خ يطكلنعي الالننن(2)

 .3/064اعر   نإلنض   ،ناع ج  ن(ن3)

 .036/ اعثد تن   إُن(ن0)

 .0/245ن عاكوناع عاكو(ن5)

 . 3/06اعر   نإلنض   ،ناع ج  ن(ن6)
 .0 1/2   كاناي ا ن(ن1)

 .0/331اعثد تن الن ا لن(ن1)

 .3/064اعر   نإلنض   ،ناع ج  ن(ن1)

 .24 /2  عاكوناعر   ن(4 )

 .0/211اعج حنتاع   ك ن(ن  )

 .0 1/2   كاناي ا ن(ن2 )

 .اع  جعنن  ى(ن3 )
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,نتر لنَكد َا ناعَ ي دَّك" ن,(2)"لااااعكسنا عدتس 
ناع ا قطنن نلق   ناع  ااااااااا ": ناعا ال.(3)"يااااااااااال، نتق   ن  يى": ن  ، نثدُ ن(0)" ت نالنتن, ق  نج ك 

ناع  ك نأا  نن, ي كتن    نالن  ونإ يك ىنكات نق ا من": ن أعىنألنشل،يإ ج تنتعن ق نن:قيت.
ا نك ك نالن  كلنألن  .(5)ن"خ ل كَونأيكى؟الن  ون  ناعاسنا  ناااااااات ن ي ن ني   كةن"ن:ق  نأَّ

ق  نتن.ن(1)"لدَنيَن َنكَنلنإَنانىنر لنكنَيدَنن,إاانان   ناأ  نعننكرلن جُ":ناعن  الن,نتق  (6)"عننكن ن   ن ك ف
تعكسن لنن,ت تنإلن ك نأر  ُن  عون, تاك ىنألنأر  ُنخ  ُن ضط اُ":نك دتونالنشكاُ

تاعاسنن,ت  ك لنإ  كثعننأنىن  كون   دكنن, ن ث نش اُت لن  عن لن    نق ك منن,اع  ثا كل
ت تاك ىنألنن,  تم":نتق  ناالن ج ,ن(1)"  خَننىنإك لن  عن نىناأَنيين َنالناع ا   نإن  نكنناق عىن

"لدَنيَنكننن ا  نإر لن,  َنخَناأَنن يك نتق ,نأر  ُنخ  ُن ضط اُ
ن.(1)

تعاااننكرااالنعاااىناضاااط اونإااا ن اااافناع تاكاااُن لن تاك اااىن ااالن كااا ن ااا   ناااالن ااا ون ااا تمن"ن:لـــتق
ُنن َني  نأيُنا خ الطن.أر  ُ نَ َتينأنىنق ك م نقا ناخ الطى,نإ ندَا ن تاك تإ ناع  كةنق ن تاع,ن)نل 

ن(.إ ن  تنأنىنأيُنا خ الط
ن(4 )ن.ثدُنإ نينىنكن   َّ نرثك مانألناع   اُن:إبرا يم بن يزيد

ن اا نأاالناا ااات نكهكاا نتعااننكاااار ني اا نيلني  ااا نتإاالن اااااناع اا كةنعااانن:قلــت كاا تنأاالن ااا  النتات
ن(  )أنى

ن
ن
ن
ن

                                                                                                                        

 .24 /2  عاكوناعر   ن(ن )

 .1/122اعن  الن نلن(ن2)

 .10 /3 اع ي نعي ا قطنلنن(3)

 .065/ اعر شلن(ن0)

 .3/064اعر   نإلنض   ،ناع ج  ن(ن5)

 .0/211اعج حنتاع   ك ن(ن6)

 .01اع خ يطكلنعي الالنلن(ن1)

 .24 /2  عاكوناعر   ن(ن1)
 .5 0 د كوناع عاكونلن(ن1)
 .1 0 د كوناع عاكونلن (4 )
ن. 0 :نج  عناع   ك نلناني ن(  )ن 
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ن
ن
ن
ن
ن
ن

 :قال ابن االثير رحمه  
 .(2)«( ) ِمن َكْسبه وِعاَلِجه»َواْلَحِديُث اْرَ ُر               

 (9)الحديث 
ناع كنلنإلنش  ىنعي  كونق اال نيأث نأي ن خ كجنعى,نتار ف نعن ن" عىن لن: نَقت  ن ى َر اىنَت َّ

ن ىن   عجُناع َ  َّكفنَت َّلن الط  ىنا ع تا،نَ َ  ن تأالجىنَيسن لن   تع ىنت الط  ىنإَّلنار   اىنَت َّ
كدا نَأَيك ىَّنتاع   عجُناع الط ُنإَّلناع  ات  نا ع َدت  نَتاع  َّ   
ن.(3)

 :قال ابن االثير رحمه  
نَأَ يى ((4) َوِلَي َحرَُّ  َوِعاَلَجهُ )ت  كةناع ا              .َيس 

 (1 ) رقم الحديث
نأنَ ا َن :ق  ناإل  نناعاخ  سن نا لن َكا   نن,َ َ ثََن نَ   لن نهَّ ن ناَتناا الن ن نَ َ ا   ُننَأال  َا ا   ن:قَا  َنن,َ اَ ثََن نشن

اااَ َ ن نَيَاااا ن نَ ك  ناعَناَّااال َّننَ ااا َّ  تن اااىننَ َ اااىننن:)قَااا  َننَأااال  يَّ   نكنج  نعَااان  نإَااانَّل  اااىَّ اااىنناََّطَ   َّ نَخ  َّ ن إََّاانَي َااا نَيَ اااَ رنن 
نَإنََّنىنن نعند َ َ ك لَّ ُمنَيت  نعند َ  نَيت  َيَ ك لَّ نينر  ُمنَيت  َي ع ىننينر   (6)ن(.( )َوِلَي َحرَُّ  َوِعاَلَجهُ َإي كنَن تَّ

 :ت ريج الحديث
أاالنشاا اىناااىننط كاامن   اا نااالنج  اا  االن,نتن(1)اع جاا جنااالن نعاا  نأااليخ جااىناعاخاا  سننن

ن.نن ت  نالنك   نألنيا ن  ك   لنط كمنن( )يخ جىن  ينتنان تف,ن

                                           

 .13/ن2َيسن   تع ىنت ج   ىنت الط  ىنإَّلنار  ََّ  ونَاعَّ ن,ن ش  مناانتا نأي ن   حناآلث  ن(ن )
 

 .211/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن(ن2)
 

ن. 1/ن أ   ناعد  سنش حن  كوناعاخ  سن3))
ن

 .211/ن3كُنإلن  كوناع  كةنتااث ناعنع (0)
ن ىنتأ عجتان 3))   ن.13/ن2 ش  مناانتا نأي ن   حناآلث  ن,نَيسنخ  تاَيسنأ يىنت  اىنَت َّ

 

ن.5064ا قننن12/نن1,نا وناار ن عناعخ  نط  ُاااعاخ  سنر  ون   كون(6)
 

 .2551ا قنن54 /3اع    ناع  امنن(1)
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 :رجال السلددراسة 
ن. ج عىنج ك عننثد تنن

 :قال ابن االثير رحمه  
َا َ  َننن نأن نا لَّ نَ    َّ كةن ن ىننَ  َّ ـيف َقْبـَل َ ِلـاَ » :َت َّ َُْعاِلُجـه بالسَّ ن«كالَّ َوالَِّ ي َبَعثا ِباْلَح ِ  إْن ُكْلُت  َيس 

ن(ن2)ن.يض  َّانى
 

  (  )رقمالحديث 
ن:قاا  ناإل اا نن  ااينن ااَيك َ  َلنا االَّ ن ن ,نَأاال  يَاا   نَ خ  َُ,نَ ااَ ثََن نَخ عَّاا ننا االن نَياَّاالنَشااك َا نا االن اا َّ َ ااَ ثََن نَيانااتنَار 

,نَ ااَ ثَنَّل ااَعك  ٌنناَّاااَل   نَياَّكااىَّن(3) ن نَياَّاالن نَ ك ااَ  َن(0),نَأاال  َااا َ  َن,نَأاال  نأن ااتَ نن,نقَاا َ نقَاا َ نَ اا   ننا االن َكاا نَ  ن
اات ننتَّنتَّن ااَعَ اَ،؟نقَاا َ نَ  ن نشن َُّ َاَ اا نَيَ َ ااىننَ  َا نآ َّااَلناََّأ   نعَاان  ااالم نَ ااَعنيَ  يَّاالنَ جن نَتَجاا  تن ,ن«نَنَ اان ن»ن:,نعَات 
ـــِ ي " :قَااا  َن ـــالَّ َوالَّ ـــْيفِ َك ـــُه ِبالسَّ َُعاِجُل ـــُت َْ ـــاْلَح ِ ، ِإْن ُكْل ـــَا ِب ـــاَ  ( )َبَعَث ـــَل َ ِل ـــوُل ِ  ن،"َقْب ـــاَل َرُس َق
:«  اْسَمُعوا ِإَلى َما َيُ وُل َسيِ ُدُكْم، ِإلَُّه َلَغُيور

 .(7)«، َوَأَلا َأْغَيُر ِمْلُه، َوُ  َأْغَيُر ِملِ ي(6)
ن :ت ريج الحديث

 اااالنط كاااامن  عاااا نااااالنينااااس,نتراااااع ن اااالنط كاااامنأااااا ناع هكااااهنن(1)يخ جااااىناإل اااا نن  اااايننن
ن.نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناع ا ت  س,نرال   نألن عك نالنيا ن  عوناىنان تف

 :دراسة رجال السلد
ــم اننُســَهْيل  ,نت تإاااااا,نياااتنكهكاا ناع  نبــن  كــوان السَّ نتثدااىن.( )ت اااااع ن نُااااااالإاااالنإاالنخاااااااال 

ن,(3)تاالن   ,ن(2)  ك لنالنأككنُ

                                                                                                                        

نَا ونن   كون  ينن( )ن َك َ  لَّ ناا  َ  نَكأ رن نننإَّط َ  نَّننرََّ  ون ن َّ ينت َّ  .663 ا قننن210 /3........اع َ   
 .211/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن(ن2)

 

 . تن عك نالنيا ن  عون(ن3)
ن.ارتالنياتن  عوناع   لناعهك ت تنن(0)
 انناعا اةنأيا نع ياُناأ عجاىنإياننيجا   نتعرالناع  كا ين:ن,نقياتن326/ن2اأ جيىنا ع كلنيسنيض كى,نع ا لناع ا ون(5)

ن.1 3/2(اأ عجى)ي  نن ان  كون  يننتج نع يُن   ونر  وناعج عناكلناع  ك كلنك هتنيلنإلن
ن

َ كُنتااَنَ ُ,اعن(6) َلناع َّ  . 04/ن3كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن ع َّ
 

َع ,نتَن(1) َ  َّناع  نَ َتَإ نَأن َع نَهت جن نأَّ ناعَطاَلمَّننَا ونان دََّض ،َّ ناع َ    َّن  كون  ينن,رََّ  ون عَّ  .011 ا قنن35  /نن2نَ ك  ََّ  ناََّتض 
ن
 

َع ,نتَن(1) َ  َّناع  نَ َتَإ نَأن َع نَهت جن نأَّ ناعَطاَلمَّننَا ونان دََّض ،َّ ناع َ    َّن  كون  ينن,رََّ  ون عَّ  .011 ا قنن35  /نن2نَ ك  ََّ  ناََّتض 
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 تين":نها نااالن اا لتننإالناعثدا ت,ن(1)االن اا لتن,ن(6)تار فناالنش  كل,ن(5)تاع جيل,ن(0)تاالن  كلن
 ن".كخطئأنىن  ع نتاعثت سنتش اُنتر لن

ن,"  كثاى ا ني ايون":(4 )إالن تضاعنآخا تقا  ني  ا ن,ن"عكسناىنااأس":نن(1)لاعن  اتنن,(1)ي   نتق  
أاااا ناعااا   لن ااا كثع  نق كاااون ااالنناع اااال،ناااالك ناااالنياااا ن ااا عونتن اااعن"(:  ) ااا  ناااالن  اااكلانقااا  تن

تقاا  نياااتن,ن" ااتن ااتكيون,نتإكااىنعااكل:ن"(2 ),نتقاا  نإاالن تضااعنآخاا "اع ااتا،,نتعااكسن اا كثع  نا جااُ
,ن تينعااىن اا تمن يكاا ن  يااىناااأخ  :ن"(0 )قاا  ناااالن جاا ن".كر ااون  كثااىنت نك اا جناااى"(:ن3 ) اا  ن

انقا  ,ناعن ا التأ وناع نأيكىنن," د تنم نت  يكد اعاخ  سن  ن َن َاننَنعَّا:ننل ن اأعتناعا ا قطن"(:ن5 )ل ن يَناع ُّ
نإاان ا  ننلإد نر لناعن  ان, نيأ لنعىنإكىنأا ا:ن؟نإد  اع  كو"ر  وننل  كةن عك نإنس ناعاخ  ن

ن."تن ك    ناعك  ل,نتك ك نالنارك ,نل عك نتتنخك ن لنيا:نا  كةن عك نق  
 ااعك ن:ن  كثااىأياا ن  اايننإخاا اجننكااوَنااا ون االنأَّننإاالقاا  ناع اا رننن:"(6 )-يكضاا من–اااالن جاا نقاا  نتن

نإااالاعشاااتا  نإ نيلن  عاعااا ناا ااات ,نتننإااالقااا نيرثااا ن  اااينناع تاكاااُنأناااىني ااا ني رااا لناع ااا كة,نتن
  كثااىنلنشااكتخني اا ناع  كنااُناعن قاا نععاان,نثااننقكاا نإاانإاالتقاا ن تينأنااىن  عاا ,نت ااتناع رااننناعشااتا  ,

                                                                                                                        

 .ن2/255  عاكوناعر   ( )
 .5/100,نتاع ي ناع يك ن311/ن3 نلناع   اسن(2)
 .305,نل(اعد نناع   ن)اعطاد تناعرا ي,ن(3)
 .3/001 نإلنض   ،ناع ج  اعر  (0)
ن.ن004/    إُناعثد تن(5)
 .ن41 اعثد تن النش  كل,نلن(6)
 .1 6/0اعثد تن(1)
 .62 تاكُناع  تاس,نلنن-أي ني   ن(1)
ن.2/221  عاكوناعر   ن(1)
 .0/260اعج حنتاع   ك ن(4 )
 .اع    ناع  ام(  )
 .2/526اعض   ،ناعراك نعي دكيلن(2 )
 .0/260اعج حنتاع   ك (3 )
 .251 د كوناع عاكو,نل(0 )
 .13   ا تناع ي لنعي ا قطنل,نلن(5 )
 . 0/23 عاكوناع عاكون(6 )
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نرا لن:"ق  ن   كخىنإلناعاخ  سنتار ن,"آخ نأ  فنإلاعرثك ن نى,نتن  ،ن  يىننلا ع  امنينىنن 
ن.( )"اع  كةن لنارثك مننلإن نأيكىنإتج ن,إ  تنيخنع عك 

ن".  كثىنآخ نأ  فنإا ونا فنلإ(ن3)   ن  تمنإ نينىني  اىناَّن":ن(2)ستق  نياتناع  ونااه 
ن".  كثى
 ااتن اا تمن  االناع اا كة,نتي اا ن ضاا كلن االنضاا  ىنإعااتنا اااون يكاا فنت اات،ن  يااىنا اا نن:قلــت

ا ع  ىنا  خ الطنإد ن اإعنأنىناعا اَلنإد  نإلن  ج اُن شا نناالننألني  تنن تتنيخكىنتتنيأين,
ت اعك ناالنن-يسن شا نناالنأا ت ن- نأا  نا  نق عىناع  إينياتناع  لنالناعدط لن النيناى:"أ ت 

 تينأنىنش اُنت  ع ,نتق نر لناأ  نا ياُنإن ا ن:ن"-يكض من–,نتق  ن(0)" اط نت يك نيالن  عوناخ ي
اعثات سنتشا اُنت  عا نت كا  ننن: ثا ن, تينأناىنااا اُ:ن"ااالنأا ينقا  تن,ن(5)"إن  نا فن  كثاى

أياا ن  ككااهنتكاا  ننهت ااانكاا  نأياا نثدااُناع جا ن,أاالنياكااىن,ت اا ةن ااعك نأالنج  أااُن, النااا ااُ
تاكلن  ن ا عن النااأ اشنت كا فنن,لنياكىنعكسناكنىنتاكلنياكىني  ت  ككهناكلن  ن  عن ن,اع ج 

اااي َّنناأناااىناخااا يط,ن"ثااااتن نااااأسنااااىن,نت اااتنأنااا سن داااات نااخاااا   ااالنااا اااُ اان ن ناأ اااا فنإدااا ,نتات
اا ن اا  ا عن,ن االنك ااطنتعاانني ااالم,نضاا  م ناعاا نكتجااونعاانن االنت اان:ناات ناعد ااننإاالن(6)اع الااال نإ  
ن.اخ الطىن   نشكام نك تنعننان ىنتات  نتقََّي ى,نا خ الطن   نعَّدََّ  

ـــد الـــن ,نيااااتناععكاااثنناعَاَجيااالن ااات  نناعرتإند بـــن َمْ َل ىناااااااااااااتثد.(1) اااان3 2ل,نتنااااااعَدَطاااَتانَّل 
  ناااالناااااااااتق.ن(4 )ه  اااااااااا عونجااااااااات ، (1)"عااااااااا شكنقيكاا نىاااااااإك",نتها تاع جياالن,(1)أث اا لنااالنيااالنشااكاُ

                                           

ن.40 /0اع   كاناعراك ن( )
 .ن 0/23 عاكوناع عاكون(2)
 .02- 0اع  ا حناع نك نعي كت لنلن.نأيدُنأديكُنكنشأنأنع ناععاك ل,نشاكعُنا عجنتلن:اعاَّ   ن(3)
 .15/نن1 كهالنا أ  ا نن(0)
 .3/331اع    نن  ىن(5)
 .ن54اع خ يطكلن,نل(ن6)
ن.63 /نن1 عاكوناعر   نن(1)
ن.11   كاني   ،ناعثد تن النش  كلنلنن(1)
 .ن 33/نن    إُناعثد تنعي جيلن(ن1)
 . 4 /3 عاكوناع عاكونن(4 )
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,نتقااااااااااااااا  نيااااتن(2) تااااااااااااااااثداااااااالناعاااااااااا لنإااااااااااااااااالن اااااااااااا فناااااااااااااااا,نتار( )"أساااااااااااىنااااااااسنااااااااااااااعك"نن:كلااااااااا  
ن:ياااتن ات 

كثىنا فناع ن رك ,نتن اتن  نلإن":ستق  نااه .(0)"  تمنك شكع:"نتق  ناالن ج ن(3)"  تم:"
تقااا  نيااااتن,ن(6)"عاااىني   كاااةن نااا رك :ن"نتقااا  ناإل ااا نني  ااا .ن(5)"أااا ا ني ااا ناع ااا منإااال اااتنأنااا ن ن

ن.كر ون  كثى:ن(1)   ن
  نااااااااتق.(1)" ,نتنر ااتانأناىنعيضا ت  اع شاكعن   طمانل ن نر ناع  كة,نإ منر لن  شك ن":نتق  ناالن   

ن.ن(1)"إلنش ،نتن ناأسناىنس تنأن ن":ناالنأ س
إ نينااىنرااا لنإكااىنقيكاا ن شاااكعنر اا نقااا  ناع جياال,نتعاااىنن اااتن اا تمن  االناع ااا كة,:نلــتق 

ي  ناع شكعنإد نق  ن نيناىنن:" ن رك نر  نق  ني   ,نتعد ن اإعنأنىناالن ج نإلن  سناع   سنإد  
تي ا ناع نا رك نإدا ن  ا عا ننن, ن اك  نتعاننكرالن اأكاُنإعا ن يكاىن,تنااخانتاا ا،ن نكض فا نإاانر لنثَن

,نتإااا ن(4 )  ااا نيخ جااىنعاااىناعاخااا  سنل،تعااكسنإكعااا نشااان,ااالنأااا سن ااالن  كثااىنتيت   ااا نإااالنر  ياااىا
ن.عا أُنتك تينألنثد تنتاع  كةن ك أ

 :قال ابن االثير رحمه  
ااَلن «الرِ مــالَوَمــا َتْحويــه َعــَواِلُج »َوِفــي َحــِديِث الــدُّعا     ااعنَأاا عَّج,نَت نااَتنَ اا ن َاا ارنن َّ ااَلنَج   َّ 

ىنإَّلنَا  ف ن ن(  )ن.اعَ    نتَ َخ نا ضن
ن

 (2 )رقمالحديث 
نياتناع  لناعع تسنننننننن نتق نار ف نيأث نأي ن خ كجنعى, نعن ن" نإََّع نَأ َعج  ناعَ    َّ ُن َتَك ن ُّفننإََّض َإ

ن نإََّعك ىَّ نَق َعىننَ نكنَض لن نَتَأَي نَ   نَراَل نىن,نَإَ َأَ    تٌلنَإكنَض لن ٌعنَ خ  ن ضَّ ٌلنَتَأَي نَيَنىننَ ت  ََنىننَت   اَّ
                                           

 .ن40    كاناالن  كلنن تاكُناع ا  لننلنن( )
ن.1/220اعثد تن الن ا لنن(2)
 . 31 قننن262/ اآلج ُّسنيا ن ات ن  ا تنن(3)
 . 21 د كوناع عاكونلنن(0)
 . 4 /3 عاكوناع عاكونن(5)
 .1 /2اع ي نت   إُناع ج  نعل  نني   نن(6)
ن.3/350اعج حنتاع   ك نن(1)
ن.6/046اعطاد تناعرا ينن(1)
 .3/140اعر   نإلنض   ،ناع ج  ن النأ سنن(1)
 .311/نن  د  ُنإ وناعا  سنن(4 )
 .211/ن3نع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ناع(ن  )

 



 08 

ن َن لَّ تٌلنَإكنَض لننن   َّك َّفَّ,نَتإَّلناعَ    َّك َّنإَّلنَ د  َّك َّفَّنَت ن   ٌعنَ خ  ن ضَّ نَ ت  ن.( )"َأ َعجن

 :قال ابن االثير رحمه  
ـْوي، واللَّـْوي»ِفيِه  (َعَلَي )  ناَتنَتَجاعن «، والِعلَّـْوَي ن(0)َمن َسَب  العاِطي ِإَلى الحْمـد َأِمـَن الشَّ

ن(3)ن.إَّلناعَاطل,نَتقَّكَ ناع َُّخَ ُ
 

 (3 )الحديث رقم
ن:نقااا  ناإل ااا نناعطا انااا ننننننن ااا نناهَّنا ااالن اااَ ااَّكَ ,نثََنااا نَأا  نإَّ   نا ااالن ,نثََنااا ناع َ َ ااالن ننناااتح  َ اااَ ثََن ن نَ َ ااا ننا ااالن

َ ااَّك ,نثََنااا نإَّ   ناع رناااتإَّلُّ نَياَّااالنإَّ  ن(0) نناااااااااااع  نَطيَّاااوَّ ناع  َن(5)َ  مَنااااااااا,نَأااال  نَأياااااااااااَن,نأ(6)  َّةَّنااااااااااااا,نَأااالَّ نل  نااااااااَّنل 
ناهَّناااااااااا َ نَ  ننااااااااَنق:ن  َنااااااااقَن َمــْن َبــاَدَر اْلَعــاِطَي ِباْلَحْمــِد ُعــوِفَي ِمــْن َوَجــِع اْلَ اِصــَرِة، َوَلــْم َيْشــَتِا »:ت ن

ن.(1)«ِضْرَسُه َأَبًدا
  :ت ريج الحديث

يخ جىناعطا انلن لنط كمنأا النن نع نق كوعننيقلنأيلنع يناالنااثك نتتق تنأي نن
نتعي  كةن   اعن تقتلنإلناا وناع    (8)الني   نألناع  لنالنإ  ااك ناىنان تفا  لنن,

تعي  كةنش   ن.ن(5)ط كمنشكا لنألنيا نإ   منألنخكث ُنألنأي نالنيا نط عوناىنان تف
ان تف,نتراع نش   ننألناالنأا سنن(  )ط   ناع ي لنتش   نأن نيال.ن(42)أن ناالنأ  ر 

                                           

ن.661 /ن0  ق  ناع    كونش حن شر  ناع   اكونن( )
 

,نَتقَّك َن(2) ن.1/11ع  لناع  ون.نتَجعنناعن  :ن نَتنَتَجعنناانالَّ
 

ن211/ن3اع    ناع  امن(ن3)ن
 

ن. تنإ  ااك نالنكتنسنالنَيالنإ   من(0)
 

ن. تنأ  تنالنأا نتنالنأاك ناعع  انل(ن5)
 

ن. تناع   ةنالنأا نتنااأت ناعع  انلناعخ َ إلنَيانتنه ك ن(6)
ن

ن. 0 1ا قننن55 /ن1اع  جنناات طن(نن1)ن
 

 .111 ا قنن3/213اع أ ،نعيطا انلن(نن1)ن
 .126ا قنن1 3اا وناع    نعياخ  سنل(ن1)ن
 .3101ا قننن35/316   كان  شمن(ن4 )ن
 .31ا قننن10اع شكخُناعاي ا كُنل(نن  )ن
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كننااااااااااالناع راااا,نتأ(0)تألنيا نقالاُنألنيا نيكتونا ن   ي , (4) ألنن إعنألناالنأ  
 .  واااااتا  ناي ين  دااااكعناعشاااا,نج (3)عااااااالنتاثيُنالناا داااااااىنأاااااااسنإك  نيخ جااااااااااااع   
 :السلد رجال دراسة
 َِّّ  :ْبُن اْلُمطَِّللِ َعْبُد ا

نَ    نتي نننننن كثنىنن نن َرٌ نَ ك  ن عنتٌ ,نَتَ  َّ نَ ج  يَّلُّ ج  ناع  َّ ناع  نَطيَّوَّ ن.(1)َأا  نناهَّنا لن
ن." جعت ناع   نت  كثىن نر ":قلت    
 :الحسن بن إسرا يل    
ااَ ااَّك نكاا تسنَأاالنأااا ناع َتَ اا ونااالنَأطاا ،نَتي اا ناع  ااَ امن ااتن اراا فنإدااطناااالن,ناع   االنااالنإَّ  

كةن:" ا لنإلناعثد تنتق  نأنى َ دَّكنناعَ  َّ ن(5)". ن  
ن". دات "ن:قلت
 :محمد بن لوح  
ن.ت تن    نالننتحنالن  وناع  ر سنت تن لنشكتخناعطا انلن

ن.(6)"تعننيقلنأي ن  ج ُنعىنإ نا  ىنتقعنإلناع  جنناع يك "ن:قلت
ن.يالنإ   مناعع اان إخ الطن

 اتنرا عه  سنإالناعرثا  ن اهانناإلأاالني ا نتقا  ناعاا ا ن,ناخا يطنااأخ  ثدُن رث نأ ا نن تن
ن.(1)  تن نُن  عنتأش كلنت  اُ,ن  اتنتر لن تا  نقتا  

ي ااااا نأياااااُنا خااااا الطنإاااااالن ضاااااك فنإدااااا نارااااا فناع الاااااالن ااااالناعد ااااانناات ناعااااااسن كضاااااك ن"ن:قلـــــت
ن(1)".اخ الطعن

                                           

 .1 /3اعر   ن النأ سن(ن )
 .3/11اع تضتأ تن الناعجتهينن (0)    
 . 2/21اعآلعئناع  نتأُنإلناا   كةناع تضتأُنعي كتط نن (3)    
ن.345/ن2اعض   ،ناعراك نعي دكيلن,ن364/ن0أي ناع  كةن النيالن   ننن (1)

ن
 

ن.11 /ن1اعثد تن الن ا لنن (3)
 ج

 .112ا قننن22 /2اع  جنناع يك نن (6)
ن.12/ن2اعر شلن,ن023:نوناع عاكونل د كن (7)    

ن
 

 .10/ اع خ يطكلنعي الا نن (8)    
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 :الحكم على اإلسلاد
ن:ا ا ونأ فنج انإ ن  فنض كلن
 .ض لناع   ةنالنأا نتنااأت نترااىنت شك ى. 

 .جع عُن    نالننتح.2

 .أا نتنالناعطيون نر ناع  كةنت جعت .3

الناااااااااااااااااااااااا كةنراااااااااااإدااا نضااا لناع نيتاااا عني نإعااا ناع   ا ااا تنتاعشاااتا  نإ ع ااا كةنضااا كلنت نك داااتن
ن(5)يتاع اااااااااااخ تنن(0)تااااااااااااالن جااااااااااا ن(3)تااااااااااااالناعجاااااااااااتهين(2)ااااااااااااالنأااااااااااا ي( )لنااااااااااااالن اااااااااااا لااااااااااااااااااااا 

ن.(1)تااعا نلن(1)نلتاع جيتن,(6)لتاع كتط

 :قال ابن االثير رحمه  
َ   «َوَيْأُكُلوَن ِعاَلَفَها»ِفيِه (  ـ()َعَلفَ ) ث َ نَجَ  نتجَّ ُن,ن َّ عنَأَيل,نَت نَتنَ  ن أرينىناع  شك َلنَج   َّ (1.) 

   َ  (.1)تجَّ
ن

 (4 )رقمالحديث 
َُنقَا  َنَيانتن:نق  ناعَهَج جلنيخا َن  َاا نقنَ ك  نا الَّ ايَّنَّ ن ن   نناعَ  اَّغنَق َ نيناأَن نَأا  نناهَّنا الن نَتإا نن:اع َد  َّ تََّسنَيل   ن

نَ انت َنننق  نتانأي ناعَناََّلنن(4 )َ  َ ال نَإدَا  َنن,(  )َإَيدنتفنن ند اَّالن َّل  َ انَّلُّ َكا نن:َإَد َننَ  ع نالنن كطناع َع  
ااتَ ناهَّن ننننَ  ن ناََّ َا اَّاا َّ  ُ ااَي ن نَ  َّ نَنااَتاج  َ نَأيَاا نقنيناال  نَي َاات  نَتَااا    اا   نَ  ضَّ نرناا  َّ ااَ اَلنَ اال  نَ    اال  ٌُن َّ ااَك َن َّ

                                           
 .210/ اعض   ،نتاع ج ت كلن(نن )
 .1 /3اعر   نإلناعض   ،ن(نن2)
 .3/11اع تضتأ تن(نن3)
 .4/644 إ وناعا  سنش حن  كوناعاخ  ين(نن0)
 .654اع د   ناع  نُنل(نن5)
 .2/215اا   كةناع تضتأُنناعآلعئناع  نتأُنإل(نن6)
 .2/344رشلناعخ  ،نت هك ناإلعا سن(ن1)

 

 .322/  ي يُناا   كةناعض ك ُنتاع تضتأُنتيث   ناع كئنإلناا ُن(ن1)

نن.3/211اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن(ن1)
 

 .1 0/ن3 اان  ونعي    نلن. لنقاكيُن لناعك لننهعتناعرتإُ(4 )
 

تاعش ن,نتقك نا رُناان ،ن   ن النانالنأاا  ننت اات نااكلناع جا نتيت ناعشا ننأيا نن تضعناكلنتا سناعد ي  (  )
 .0 /ن2  جنناعاي الن.ي اعن  ا  ن لناع ج نن تنن لنط كمناعش ن,نت تن  لناىنأكلنتنخ 
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النَّن نَتَكا ن نن( )اإلَّ   نَخا  َّل  اللَّ ن َّخ  َُّن(2) َّل  اَن ن ن نَأال  نَ نكنان َدفن نَأع ا ن نن  ُنن اَّان  َ ا نإَّالناهَّنَعت  اان نن  ن,نَ نَ أ خن
نَتَ نَ ت  َن اَيع نن(3)ا،نَأن َد َّك َ   َّ   ناَّ ن َيٌعنَتَ  نَجاَ يناع َكَ  نات ن َ  نَق َننَع  

َ اَاان"نن:نَإَر َاَونإََّعك اىَّناعَناَّاَلنن,(0)
نَ ااَعنتاإاا   ن اا َّ ناعَ    دَاا لَّ نَت َّ ااوَّ ناع َعض  َناا وَّ نجَّ اا َّ نتنع خاااللنخاا  لنَتيَ   اات َّ نَ  ن ن نَ َ اا   اال  َ ااَاانرَّ َاا ٌون َّ

نإََّ اَأعَا نَتتََّ  َطعَا نَتَأَهاَهَ ا نَ ا نَيقَا  نتاناعَ اال ننتَن نَأيَا نَيَلنَععنان  ىَّ نَقت  َّ َيَنن َّل  نَي   آ َاتنانَ  ع نالنن كطنَتَ ل 
الَإَع نَتَكأ رنينتَلنَأَ  َ،َ  اعَهرَن َلنأَّ ن.(5)"اع  كة...ن لن إاعننت  ا عننَعَن ن َ نَك  َأت 

 :الحديث ت ريج
ن.    ناىناعهج جلن

 :اإلسلاد دراسة رجال
ن.  ان   ىنق كااُنااالنأالنت تيناع ا اغناعد  اننياتناشك نالنأيول بن محمد بن إبرا يم 
نن(1),لااااااا ااااىناعااااا ناع نأنااااااتند,نن(1)ثدُن لااااااتر:ناعخطكو  ناااااااااقن(6)ن.ه3 3 نُن تااااااا 
ن(1)ن. منثاااااااا نُاااااثدنَتَر لَنن:تهسااالناعجاااا  نااااااااتقن

ن.ثدُ:نقلت
كَنَت س نناعر  ااون نَ َ اا نياااتنق كاااُنااالن  اايننااالناهَننأااا  َتهَّس ننتقكاا ناعاا  َّ :نقاا  ناااالنخيراا لن(4 ).ناع َ اا  

نإ اا ين اانُنتقكاا ن ااا كل,ن اانُناعد اا  ناسنإاالنت ااتإلنت اا ا كل,نأشاا  نثااالةن اانُنت   ااىنتر ناات
نتااخكاا نت اا ا كل,نت ااا كلن ااتن اانُن جااون ن  االنتقكاا ن جااو,نإاالنعكيااُنيت نتقكاا نت ااا كل,

نتااالن(3 )ترااع نقا  نااالناعجاتهس,ن(2 )إ ضاال,ن كنما نثداُنتر ل:نق  ناعخطكون(  )ااقتا ,ني و
نن(5 ),(0 )اع    

                                           
ا  نتاعن اكُناع   ا ،ن(ن ) ََناىننخاا ناا  َّاَ ا،ن نض  نَن النن اكُن النَ  اَ النإ إ اىناَّ اع خ ا  تلنن كُن لنَ  َ النَكدنات ن

الن ،نإَّااناخ   ىنتي يُن لناعن  اكُنَرَ ا نَيلناع   ا ،ن الناعاَ ي سنتاعديالنجَ  َأاُناعدياتلنَت َّ َتكنَد  نان  كتناعَشل 
ن.53 :ني  علناعهج جلنل.اع   كُن لنااا 

ن

تاعط   اااكجنا ااا نخاا  لنتكااا ننقاكي ااا لنتاع خااااللنا اا ناع اااك لنر اجنااا  نا ااا ناعَشااا ننتاعراات نا ااا ناع  اااَ امن(ن2)
ن.53 :ناع    ناع  امنل.اا تاهنتاع    كمنا  ناع جَا  ن

انُناعَط َّكدَاُنكن َّكا نَينعان(ن3) ي َط لنإَّاان   ناَّاىَّنتاع ات ا،ناع ند كا ناع ا كاُنَتاع   نإََّع ناع ُّ لنكنَد  نَ   ناَّىَّ ناع    ناعَ  أَّ
كَ ُن  ن.53 :ناع    ناع  امنل.نه ناعنَ نكهتعتلنَألناع َ ع  نع  لن   نَتَ نعشَ  نَأيَّ

ن.53 :ناع    ناع  امنل.نع يعنجا ناََّ ك نَّىنتاعك  ت نتع ناع َاَدَ  ,نتاع يعناَا  فناع ي  ،نتاع  ا نيأ عل(ن0)
ن

ن.52 :ني  علناعهج جلنل(ن5)
 .55 3 قننن14/ن1   كاناي ا ن(ن6)
ن.اع    ناع  امنن  ى(ن1)
 .11 قننن001/ن23   كاناإل النن(ن1)
 .2224 قننن201/ن3 اع ن يننإلن   كاناع يت نتاا نن(ن1)
 .ن5262 قننن  0/ن     كاناي ا ن(ن4 )
 .321ن قنن03/ن3تإك تنااأك لن(ن  )
 .ن5262ن قنن  0/ن     كاناي ا نن(2 )
 .ن120 ن قنن216/ن2 اع ن يننإلن   كاناع يت نتاا ننن(3 )
ن.أا ناع لنالني   نالن    ناالناع    ناعَ ر سناع نايلن ت(0 )
 .1 3/ن3نشا اتناعا ونإلنيخا  ن لنا ون(5 )
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:نقا  ناعااا الن(1),(1)تاع ك تهآااا  ين(6),(5)تاااالنخيرا لن(0),(3)تاعد طالن(2),( )اعكاا إ لن   ا نتيااتن
نعيتكا نرا لنق  انناالن  اي ُنتقا  ن(4 )ن.ترااع نقا  نااالن جا ن(1)اع تاكاُ,نقيكا ن  تم,:ناعا ال
ن كنااىنإاالنثدااُنراا لن: ااهنناااالنتقاا  ن(  )ن.اع اانُني اا ن االن اا تق نا ع  اانكلنأ ع اا ناع ااأعكلنرثكاا 

َُّنناع  نَ اَنَ  تَّننَ ا  َّونن:نتق  ناالنرثكا ن(3 )ك تكى,نإك  ن   ق نر لناعن كننتق  ن(2 )تأي ى, كَ ا ناع َا َّ
َُّنناع  ن َّكااَ  َّن َكاا َ تَّ ينااتن ننَأيَاا ناع  ن   ُ ننأن ,نَجَ اا  ُ نإااأ تفنق كاااُ,ناااالنأناا نرناا :ني اااغنااالنق  ااننتقاا  ن(0 )َن إََّ اا
نيناا نعااكس:نقاا  ن-تن   اا ن- اا  ثن :نقاا عتانثااننإد اا تا,.ن اانعنن ااي  ن ناعيعاان نن:إداا  ناع  اا ا ,نتاأكا كعن

؟نإ النااتضا  ,ن اافنإن ا نك ا  ة,ن   ل نأالنأنا  نا ا نإ ا  ثن ن ااا,نعا نك ا  نن ا :نعاىنقا عتاني او 
ن.يتثمنأن ن نتينتنطاد  ,نإ نإكىننج ن نإننىن ا تكى,نالنإ   م
ن ثااا نريعااانن  ااا  ة,ن  ااااُنث ااا لنتاايااا ا ني ااا  ةنيلن  اااأعتنل:نععاااننقااا  نثااان.ني ااا  ةنع ااات:نقااا  

ن(5 .ن)اشل،نك   ثعننإين.نيإ  نع تن,! ش كخل
ٌع,نَأ عٌَّن,:نتق  ناعخيكيل اعنت ٌننَج  َّ تَّننَ ش  ,ناَّا عَن   َُّ كةَّننإَّالنَتعَاىنننَتاعيَُّيا اعنت ٌنناع َا  َّكاَّننَتإَّالنَ َ اِ ,ناع َ ا َّ نَ ش 

َي َّالنَيَت َّننإَّالنَ َيك  ناىنن:ناع َدطَا لننناع َ َ الَّننَياناتنَق  َنناََّاعََّ , اَ ا َنن َّ   نَأن اىن,نَير  ناو ننَإيَان ننَ َ يُّاىنننعَّالنَكَ َااَكل ننَتعَان نناََّاي 
ن(6 )ن.َأن ىننناع  نَ   َّ َّننَار   ننَياَّلنَأل ننَإَرَ ا  نَع نَاعَّ َننَأَي نَن َّ  تنننرن نَاىنننَتَ َيك تننناع َكَ لَّنن َّلَننَ َج  تنننَإَيَ  
ناع ا منأالنك إ اىني  ان يكتنت  :نااه  سنتق  ن(1 )ن.ناعييطنرثك نق كاُناالنر لن:اع  اقلنتق  
ن ا  ن ا ا نإأناىنك ا ن ن ا نتي ا ناعضا ك ن ا ك نتيالنتاع ا  لناع ج   نلن   ننيالنألنك تكىنإك  
نإعا نكن ااىنااناا  سناالنارا نياا نت يكاتنك  إاىنت نك  انىن نإك ا ناا عيلنتاعدت ناع  سنرثك نت ت

ن(1 )ن.اىنتكه سناع   إُنتقيُناعيا ت 
نقاك اُن ج هإاُن ااف:نت  داىناعا النادتعاىن(1 )رااو,ناعد كا نيلنأي ناا ُنيج  ت:ناع  رننتق  
ن.(24)ت,نكخلنعنن لنترالن

                                           
 .ياتن    نأ كلناع كلنأا نتنالني   نالنأيلنالن يك  لناعك إ لن تن( )
 .02 /ن2ن  آ ناعجن لنتأا  ناعكدي لن(2)
ن.نج   ناع كلنياتناع  لنأيلنالنكت لناعد طلن تن(3)
 .ننن351ن قنن00 /ن2إنا فناع تا نأي نينا فناعن   نن(0)
ن.ني   نالن    نالنإا ا كننالنيالنار ناالنخير لناعا  رلناإل ايلن تنن(5)
 .نن321 قننن03/ن3تإك تنااأك لنن(6)
 .ج ناع كلنياتنط   ن    نالنك دتوناع ك تهآا  سن تنن(1)
 . 1 نن قن15 :ناعاييُنإلن  اجننيا ُناعن تنتاعييُنلن(1)
 . 064ن قنن543/ن2 كهالنا أ  ا ننن(1)
 .1 0 ن قنن351/ن3ع  لناع كهالنن(4 )
 .1 0 ن قنن351/ن3اع    ناع  امن(  )
 .1 0 ن قنن351/ن3ناع    ناع  امن(2 )
 .1 0 ن قنن351/ن3ناع    ناع  امن(3 )
ن[.01/ن  اعا اكُنتاعنع كُنن(0 )
 .26/ن نشا اتناعا ونإلنيخا  ن لنا ون(5 )
 .626/ن2ناإل ش  نإلن   إُنأي  ،ناع  كةنعيخيكيلن(6 )
 .1 0 ن قنن351/ن3ع  لناع كهالنن(1 )
 .1 0 ن قنن351/ن3ناع    ناع  امن(1 )
 . 064ن قنن543/ن2 كهالنا أ  ا نن(1 )
 . 064ن قنن543/ن2ناع    ناع  امن(24)
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َُننااالننناَ عانني ا مانأي اتنننت ا :نتقا  نإالناع ا  كان( )ت خا ل,نايالنَ اَاا:ناع ينلنإلنتق  ن َاا نإَّالنقنَ ك 
اىنأي ناا  ُناج   تني  مانيأيننننت  ,نند   ن َُنناالنننيلن ك .نتاع  ج   ن نَ ك ي ُنإ  ننَراَّ َاا ناعندا نرثكا نقنَ ك 
ن(2)ن.اع  كةن لن تين  نَتَق َن.ناإلخا  ك كلنَرَ يوناع ُّ نلن ل
نناع شاكى,نإع نك ك نق كاُناالنر ل:نتق  ناع ا قطنلن(3)اعر ا كُ,ن يينك ينر ل:ناعاكعدلنتق  

س:نت  داىناعا النادتعى(0)أيكى,نك  نترال ى ,نعانناع  شااكىنإَّلنَأن ىنننَقكَّ نَتاَعاَّ لنك او  نإ عن ا  ننن اوَننتات
عَاا  كلنإَّاالنَإَ اا .ناااىنَيت  َلنا اا ٌننإَّكااىَّننَتَ ااَاان:يكااا نااالنخيكاا ناعاا كلنتقاا  ن ااالحن(5)ن. ن  ااا  ناعاا  َّ نعَااىننناَّ

نطاا   نَيَااا ن اا  ت:ناع   اناال ننتن اااُنا االنَ َ اا  نتقَاا  َنن(6)يأياان,نَتتناع شاااعُنأياا ناعااَ  نإَّاالن  اان  من
َي ل ن َُ,ناالنننألناع تاكُنكجتهن :نقتعىنإَّلناع  رننأي نكار ناع  َّ َُنناالنن:نتكدت نقنَ ك َا َاا ناعث َّدا تن النقنَ ك 
نا ع اا وني ا نيناىناع اي لنراالنناع الاالنتإ ا ن(1)ن.اع اا وناجا نَقَ  فننناع  رننعرل نناع نُ,نتي  
نك ون نت اان:اع الالنق  ن د ن,ن   ناع ا قطنلنألنند نت  نر ا ك نر لنينىناعاكعدلنألنند ن  
تقا  نن(1).اع أتك نأ ننإلناع  كةني  نط كدُنأي نج  نتعرنىنأيكىنك  ن  نرال ىنإلنتعكسنأنى

نألنان  اإ نق كاُناالنإلنإنلناعن ونا ع ا وناع ي لن  ا نيلنعلنكيع نتاعاسن:تق  ناالن ج 
ن(1).تا  نا ع   تنك  يمنإك  ن   نإ أ د     نتات ناع ن لنض نأي نتاع  رنناعاكتني  
ن. ج نتاالنر  نق  ناعا ال,ن اع تاكُنقيك ن  تم :قلت 

 :اإلسلاد على الحكم
ننط كمن ل,ن ش نناالنيخ جىنش   نتعىنق كاُناالنأيلن    نانىنض كلنإ ن  فن

َ  مَننَياَّل ل ننإ   اَّك َّ ن(4 )ن. ندطعنا ن ناع  
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

                                           
 .3366ن قنن351/ن اع ينلنإلناعض   ،نن( )
 .032ن قنن313/ن24   كاناإل الننن(2)
 . 064ن قنن543/ن2 كهالنا أ  ا نن(3)
 . 064ن قنن543/ن2ناع    ناع  امن(0)
ن.032 قننن313/ن24   كاناإل الننن(5)
ن.3 قننن326/ن1 اعتاإلنا عتإك تنن(6)
 .032 قننن313/ن24   كاناإل الننن(1)
ن.1 0  قننن351/ن3ع  لناع كهالنن(1)
ن.1 0  قننن351/نناع    ناع  امن(1)
ن.511/ن2 ك  ناالن ش ننن(4 )
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 :رحمه  قال ابن االثير    
ــة     ــى " وفــى حــديث بلــي لاجي ــهاألهــم أ ــدوا إل ــة "بــن عــوف رحــاال عالفي َيااننن:العالفي يَأ 

اَلٌل,نَت نَتنَهَا لنن َيع نأَّ نَ لنَأ َّ  .( )«اع  َّ   ,نَيَت ن
ن

 (  )رقمالحديث 
نَج   َا ن:ي   نالن نا نأا نتنالنق  ن ُننن(3)قثنا ن,ن(2)قثن ن نَ َ  ننا لن َا ا   ن,نَتَ َجا ٌجنقَا َ نينا نشن

ُنن َا نَ   َ نا َلنإَّا َ ا َّنن,نشن   َُنن,(1)نكنَق َ نَ َأع تن َكا نَانَّالنَن جَّ تنتَل,نَتقَا َ ن(3)َأال  َنا نَتقَا َ نَ ا  ٌ نَكا   ن َّ ,نَإدَا َ ن نان 
نَهك   نن:َ َج جٌن نا لَّ ك َّ نَ  َّ َتينَأل  ناعَناَّل َّنن(6)كن   َ اانىننقَا َ نَق «نُ ْم َحيٌّ ِملِ ي»َيَنىننَق  َننَألَّ ُننَتَي   َا َ نشن  
ُمنن,َوَأْ َدْوا ِإَلى َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْوف  ِرَحااًل ِعاَلِفيَّةً َق َ نن«َوَأَلا ِمْلُهمْ »َق َ ن اَلإََّك ن.(7)َق َ نَ َج ٌجنأَّ

 :ت ريج الحديث
أاالنن(1) االنط كاامن   اا نااالنج  اا نتضااك ،ناعاا كلناع د  االن(1)ك ياا ناع ت اايلنتيخ جااىنيااانننننن

ن لنط كمن    نالن  ونألن   نالنإا ا كنناىنان تف,نن(4 )اىنان تف,نتيخ جىناعاها ناع ج جن
ن. لنطااا كمنش ااااىنان ناااا  فن(  )تيخااا جىنيات ات ناعطك ع  

ن:دراسة رجال السلد
                                           

 3/211ناع    ناع  ام( )
ن.ن213  تن نُن,نن   نَ َ  نالنج   ناععاعل,ن ت  ن,نَيانتنَأا  ناهَّن,ناع   تلناينن(ن2)

نج
 

 نن.524/ ,نت   كوناع اتسن.315/ ,ناني نر  وناعشااناع ك حن"  ثن :ق  :ن"ن لن  هنعي ي"نقثن "(ن3)
 

كنن(ن0)ن نا لنأتلَ    نالنإَّا َ ا َّ َ لَّ  .ه25 ,نياتنإ   من  تن نىنالنَأا ناعَ   
ن.31 ننقتننإلنق كشنت نن لنان ن   ُنالنع ين,ناني ناإلكن سنإلنأيننا ن  ونااتناعد  نناعتهك نل(ن5)

  ك نالنهك نالنأ  ت,نالنن ك نأا ناع هسناعد شلناع ا تس,ن اتإ نا ع  كناُن انُنخ  اكلنيتن:ن تناع   ال(ن6)
ن.11/ن3,نتاإل  اُنإلن  ككهناع   اُن0 6/ن2ا   ك  ونإلن   إُناا   ون.نتخ  كلإ  ين

 

 .ننن 51 ا قننن101/ن2إض ا ناع   اُنا   نالن نا ن(ن1)
 

 . 51 ا قنن2/101  ن نياتنك يلناع ت يلن(ن1)
 .41  ا قننن346/ن3اا   كةناع خ    (1)
 .231 ا قنن0/14  ن ناعاها ن(ن4 )
 .1 2ا قننن11 / ات ناعطك ع لن  ن نيالن ن(  )
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ن. ج  ناع  كةنثد تن
ايا ا نقاا نثدُنثاتنعرنىناخ يطنإلنآخا نأ ا فنع ا نقا نننن,(4)بن محمد المصيصيحجا   نن

ت كنيا نإعا ناخ الطاىنن",نقا  ني  ا ناالن ناا (0) ا تناايا ا ن انُن اتنت ا ا كلن ت ىن لناع    ُ
أاالناخ الطااىنإداا  نعاانننداا  ننر ااوننإاالنآخاا نأ اا فنالن ي كااافني  اا نااالن نااا ن ااأعىناانااىنأااا نت

اعاااسن نناات ن,نتاأ ااا فناع الااالن االناعد اان(يسنإاالنإ اا  نإخ الطااىنعااننكر ااونأنااى)نن(3)"ىنشااكا أناا
ن.(1)كض ناخ الطعن
 :علل الحديث

إعاتنكا تسنأالنقاتننن لن   نالنإا ا كننتاع   الن ا ك ناالنهكا ,نجع عُناع ن اع يُنإلنن
ن.تعننك اكلن لنإكعننتجع عُناع كلن ض لناع  كةنإ نإاان  كه

ناإلسلاد ىالحكم عل
ن.اع  كةنإ ن  فنض كلن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

                                           

ن.53 :ن د كوناع عاكونلن( )
 

ن.اع    ناع  امنن  ى(ن2)
 

ن.1 3/ن2اع ي نت   إُناع ج  نا   ن تاكُناانىنأا نتن(ن3)
 

ن.1 :ناني ناع خ يطكلنعي الالنلن(0)ن
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ن

 :قال ابن االثير رحمه  
َعـاَلَم : وَقْد َأْعَلْ ُت َعْلُه ِمـَن الُعـْ َرة، َفَ ـالَ : َجاَ ْتُه اْمرأة  باْبن َلَها َقاَلتْ »ِفيِه (  ـ()َعَل َ )  

ن« تَـْدَغْرن أْواَلَدُكــنَّ ِبَهـِ ِ  الُعُلــ    ُ َتاَكاا اااَلم»َتإَّالن َّ اَ ين«ناَّعَاَااناع َّ نَأَيك اىَّن»َتإَّالنينخ  َيد ااتن اااَلم«يَأ  أ  :ناإلَّ
نَ ك  ََّ   ن  عجُنأنا   ن ا ع نَيت  َإ نىني ُّىناأ   ,نَت نَتنَتَجعنإَّلنَ ي دىنَتَتَ ننَ    نَأن ىنن.اعَ ال َّ َيد تن ُننيَأ  :نَتَ دَّكَد

ااَلناعَ ا َكااُ ناعَ ينااتمنَأن ااىن,نَت َّ ااتط منإَّاالناع نااا   .نيهع ااتن ن دَااَ ننَ ا  ن ثتلنَكدنتعنااتَلننقَاا َ ناعخطَاا ال.َتقَاا   اع  اا  َّ
نأَيكاااى» َيد اااتن اااىنن»َنَ ااا ن ناااَتنَتاتَّن«نيَأ  نَأن  َيد اااتن اااتنَأن اااىنن«نيَأ  نَ َإ   اااىَّن.نَيس  نَأَيك  َيد اااتن َنااا نيَأ  اااىَّن:نَتَ    نَأَيك  يتَ   تن

ن.اعَ يناااتم,نيسن ااا نَأَاَا  اااىنااااىن ااالنَ    َّ ااا  عنعنن  نأيااالَن»ت ناااىنقَااات  َيد اااتن نَكااا سنإَّااالنَ ي دااالن«نيَأ  َخي اااتن إََّااني  
تاك تن.يَ َدَكأ ناع  َّ اَلم»َتَج َ،نإَّلنَا  فَّ   ( )ن.«ناع َّ

 (6 )رقمالحديث 
نا لننن:ق  ناإل  نناعاخ  سن ناهَّننَ َ ثََن نَأيَّلُّ ا  َك لنن(2)َأا  َّ ناعهُّ  ا َّس َّن(3),نَ َ ثََن ن ن ,نَأالَّ

َاَ نَّالن(0) ,نَيخ 
ناهَّن نَأا ا َّ َاك  نناهَّنا الن )أن

3
نقَاك س ن( نينن َّ ناهَّنن,نَق عَات ن(6),نَأال  ات َّ نعَّالنَأيَا نَ  ن ناَّا ا ل  ن,ننَ َخي اتن َيد اتن نيَأ  َتقَا  

َ  َّن َلناع ناا  َعَلى َما تَـْدَغْرَن َأْواَلَدُكـنَّ ِبَهـَ ا الِعـاَلِ ، َعَلـْيُكنَّ ِبَهـَ ا الُعـوِد الِهْلـِدي ِ : " ، َفَ الَ َأَيك ىَّن َّ
(7) ،

ن.( )اع  كة...(1)ُيْسَعُط ِمَن الُعْ َرِة، َوُيَلدُّ ِمْن َ اِت الَجْللِ  الَجْللِ ِرَية ، ِمْلَها َ اُت َفِإنَّ ِفيِه َسْبَعَة َأشْ 
ن.( )اع  كة...(1)الَجْللِ 

                                           

ن.3/211اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن(ن )
 

ن. تنأي نالناع  كن (نن2)
ن.النأككنُ تن  ك لن(ن3)
ن. تن    نالنشع وناعه  ي(ن0)
 . تنأاك نتنالنأا نتنالنأ اُنالن   ت (ن5)
ن:ن لناع   اكُ(ن6) ن َّل  َ لَّ ن َّ   َُنا لَّ نأنَر َش تن َلنينخ  نَت َّ نَيَ    ن نَ َ نا لَّ نا لَّ نَقك سَّ ثَ َلنا لَّ نَ    نا لَّ َ لَّ ن َّ   ناَّن تن نَقك سَّ يننُّ

ن َن,نيَ   َّن نَأل  نَ َتت  ناهَّنَتَق   ت َّ ن.004/ن0,ناإل  اُن202/ن1اعطاد تناعرا ينن. ن
ن

ن اااَ اَ  نك اااكَ  ,نتقشااا فنَرَأَناااىننجيااا نإَّاان ضاااغنَيتن(1) ن ااالناَّااااَل ناع عَّن ااا نطكاااوناعَ ااََّ اااُنقَااا افنإَّكاااىَّ  اااتنخشاااونكنااا    ناَّاااىَّ
ث دَا  نن اعن النعهتجاُناع   ا  نتضا   ن اىننقا  ن َّ ارنتلنععكاعا نَتاتَّاانك ض فناطاكخاىنعطكاوناعنرعاُ,نَتاتَّاانشا ون َّ ع نَت ن

نن عن لنتجعناعرا نتتجعناع جنونتق  ُناا   ،نتاع يل ن.231/ن 2أ   ناعد  سن.ش وناَّ ع َ  ،َّ
 

ن(1) اال  ن َّ لناع َجن ااوَّ نكنط يَاامننأياا نَ اا نك اا فنإَّاالنَنااَتا َّ نَتقَاا   اااَل َّ َض  نعَّأل  لَّ ااَ ا طَّ ناع  ن   َشاا ،َّ نإَّاالناع يَّ نَتَ ٌننَ اا ِ نَك  اا َّفن  ََّكاا ح 
ناَّنَ يَّكَياا اا نةن ت نقَاا عنتانَتَك   نَإ  اا ةنتج اا نإَاا ا  اااَل َّ َض  نَتاا  ناَع َّاالنإَّاالناعَ اا   َّ نَتاع َ َضاا َّ ااَ  َق تَّ نَاااك َلناع  َّ ااَ دَّلن نَ    نُ  َ ااَااَّىَّ
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 :ت ريج الحديث
,نرال   ن لنط كمن  ك لنالنأككنُ,نتيخ جىن(3)ت  ينن(2)نإ ن تض كلنيخ جىناعاخ  سن

,نج ك ع نألناالنشع وناعه  ين(5)نت لنط كمنإ   منالن اش ,ن(0)اعاخ  ين لنط كمنش كو
ن.ان ن  فاىن

نااثك ن ناال ناي ي نتعرل ناى نشع و ناال نأل ن     نط كم ن ل ن نا  نال ني    ناع  كة تيخ ج
ن.تات ن  فن  كو:نقيتن(6)ن(َعاَلَم َتْدَغْرَن َأْواَلَدُكنَّ ِبَهِ ِ  اْلُعُل ِ )اات 
 : السلد رجال  دراسة

ن. ج عىنثد تن
انااىنعااننك  ااااااااااااااا نإااالنكضاا نإ  اا  ناعه اا ينإاا ن ااااناع اا كةن:محمــد بــن شــهال الز ــرىن

أااااااااااااااالنأاك نتنتق ني   نألنا فناع   اُ,نتراع ن نكض ن  عك ىنانىن  حنا ع ا   نإا ن
اع ااالنتجااااااااااونأيكااااااااااااىناع   كاااااااااااونن(1) اااااناع ااا كةنتقااا نارااا ن ااالناعطاداااُناعث عثاااُنأنااا نااااالن جااا 

ن.ا ع  ااااااااااا  
تنارا نإا ناع   ااُنن(1)لنا  دتان عناع نأي نقات نأن ن ىعرتننت نا ع  عكس شعن:سريان بن عييلة

تا اا ا  ناعااا ا ناخاا الطناااالنأككنااُنت  نأياا ناعدطاا لن عكيااىنأياا ناعاا ,ننن.( )اعث نكااُنأناا ناااالن جاا 
                                                                                                                        

ناع جَن نعَّاَااتَّ نَتكندَا  ن ن َشا  َّسُّ ناع  َّ نَتاعَنا فن ناعَنَ سَّ كمن نَتضَّ سن نَتاعَنخ  َ   ن َ  نَتاع ُّ ناع  ن َ اف  ُنيَأ   َ اَ  َّنَخ   ا نَتَجاعنناع َخ  َّ نَيك ضم ن اوَّ
َد نَّن   َ َلن لن ل،ناا  نَت َّ نَتاع َراَّ َّ نَاك َلناع َدي وَّ ََنَع نَ    نةن ناَّ َُّ تَإ ناع َ خن َ افَّ   َ َلناا  َلن َّ ن.12 /ن4 إ وناعا  سن.نَت َّ

ن

ن(ن ) نا وناعَي نت َّ و َّ ناعط َّ ن.3 51ا قنن21 /ن1  كوناعاخ  سنرََّ  ون
ن

 

و َّن  كوناعاخ  سن(2) ناعط َّ ن.5612ا قننن   /0,ن3 51ا قننن21 /1ا وناعَي نت َّننرََّ  ون
نن(3) تن نَت نَتناع رن   س َّ ناع عَّن  َّ ناعَ َ اتَّسناَّ ع  نت َّ ,نَا ون َ اوَّ ن.211ا قننن130 /0  كون  يننر  وناآل 

 

َ  َّنن(0) ناع نا   .5 51ا قننن21 /1  كوناعاخ  ينر  وناعطو,نَا ون
و َّنناع    ناع  ام(5) ناعط َّ ن.5612ا قننن   /0,ن3 51ا قننن21 /1ا وناعَي نت َّننرََّ  ون
َ  َّ,ن(6) َلناع  نا  ن َّ نَأَيك ىَّ َيَدت  نيَأ  نَعَع نَتَق   ناَّ ا ل  ن ض نتنأنع ,نَيَنَع نَج َ،ت  َ ل  ن َّ   ناَّن تَّ نَقك س  نينن َّ نَأل  ت ن َإَد َ نَعَع نَ  ن

َلنَيت َ  َن:ن"ننتَّن    َ ناع َجن وَّنَأاَلَننَ    ن َع نَااتن ,ن َّ  ُ َُنَيش  ََّك نَ ا َ  ,نَإنََّلنإَّكىَّ س َّ ناع عَّن  َّ ناََّعَااناع  نت َّ فَّناع  نينمَّ؟نَأَيك رنن  "ننرنَلناََّعاَّ
َع و ن نشَّ نَإَنَضَ ىننَق َ ناا لن نَيَخَاناعَ اََّل,نَإَا َ نَأَيك ىَّ,نَإَ َأ ناََّ  ،  ُنناََّاعََّ ن:ن"نثنَن َن ناع ُّ ن550/ن00ي   ن  ن ن"نَ َضتَّ

ن.21440ا قن
 

ن.05:نطاد تناع  ع كلنل(ن1)
 

ن.53:ناع  ع كلنل(1)
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,ني  نأيُنا     نإيننكار نينىني   نألناعه  ينإالن(2)تق  ناعا ا ن تن لنيثاتن ال كاناعه  ي
ن.  كةنأي ناع اتككلكض نإ ن ااناع

 :قال ابن االثير رحمه  
ـــِديِث ُأمِ  َزْرع    ـــي َح ْن أْســـُكْت ُأَعلَّـــ ْ »َوِف ـــْ  ُأَطلَّـــْ ، وا  َ َيدَاااُ,نَ ن« ِإْن أْلِط نَك   رننااالنر ع ن َيس 

َ رُنَتَ ن نَطي دُ ن(3) ن  

 (7 )رقمالحديث 
,نَق  َن:ناعاخ  يناإل  نق  نن ج    ن ن نا لن ,نَتَأيَّلُّ َ لَّ ناعَ    نَأا  َّ نا لن َيك َ  لن كَ  ن:نَ َ ثََن ن ن َاَ َن نأَّ َيخ 
َُ,نَق عَات نا نَأ اََّشا َتَ ,نَأال  نأنا   َتَ ,نَأال  نأنا   ناهَّنا الَّ نَأا ا َّ َتَ ,نَأل  نأن   َش نننا لن نكنتننَس,نَ َ ثََن ن َّ َجيَاَسن:نا لن

اَ َ ن اَ ينَأش  عَّاَلنَشااك ام ,نإَّ   َتاجَّ نَيه  َاا  َّ نَيخ  اال  َلن َّ ا ن   نَ نَكر  َلنَيل  َلنَتَ َ  قَا   اَ يَ م,نَإَ َ  َ اا   : َقاَلـِت الثَّاِلثَــةُ ....ا  
ْن َأْســُكْت ُأَعلَّــ ْ (0)َزْوِجــَي الَعَشــلَّ ُ  ناهَّنن...، ِإْن َأْلِطــْ  ُأَطلَّــْ  َواِ  اات ن نَرااَأاَّلن»:ننقَاا َ نَ  ن نعَاا َّ رنن ااتن

ن نَه    نَه     نن َّ ن(5).«اَّ
 :ت ريج الحديث

ن نج   لنط كمنَنن(6)يخ جىن  ينننننن نا لن االنكاتنس,نتي   نالنجن و,نرال   نأالنأك ا نن,َأيَّلُّ
ن.اى,ناي يى
 :رجال السلد دراسة
َ لَّن   ناعاَ    نَأا ا َّ نا لن َيك َ  لن نل,نيااتنيكاتوناع  شادل,نتكندا  نعاىاالنأك ا ناالن ك اتلناع  ك ان ن

اا  اك ,ناااالنانااتن ثدااُنإاان تين:"ن,نتقاا  ن اا  (1)"عااكسناااىناااأس:"نقاا  ناااالن  ااكلن.(1)( ااا233تن)شن

                                                                                                                        

ن.32:نطاد تناع  ع كلنل( )
ن

ن.14 /ن2 كهالنا أ  ا ن(ن2)
 

ن.211/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن(ن3)
 

,نَي ا تنَيلنَعىننَ ن َي امناَّاَلن(ن0) َُّ َ  ُّناع َد َ  ناع  ن   ك ن َا  نناعَ َشَنمن نَتناعَطتَّ ن.252/ن4 ع  لناع  ون.نَ خ 
ن

ن.11 5  كوناعاخ  س,نر  وناعنر ح,نا ون  لناع   ش  ن عناا  ,ن قنن(ن5)
 

ن.2001  كون  ين,نإض ا ناع   اُ,نار ن  كةنيننه  ,ن قنن(6)
 .ن2/26  عاكوناعر   ن(ن1)
ن.023  ا تناعجنك ن الن  كل,نلن(ن1)
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:"ن اتن جاُ؟نقا  ن,نقَّكا نعاى"كخطل،نر  نكخطل،ناعنا س:"ن,نتتثدىنياتن ات نتها ( )"ألناع   تإكل
,ن(3)"أنا فن نا رك ن ا ةناعا نأالنقاتننض  اااا ،,نثداُ:"ناعا ا قطن نتقا  ,ن(2)"اع جُني   ناالن ناا 

:نتقاا  نياااتن اا  ن.(5)" اا تم:ن"تقاا  ناعن اا ال,ن(0)"رثاا نأاالناعضاا   ،عرنااىن نن:"ناعااا النتها نتتثدااىن
تقااا  نك داااتوناااالن.(6)"ترااا لن نك كاااهنأااالنضااا   ،نت جعاااتعكل,ت تينن ااا تمن  ااا دكنناع ااا كة,"

,نإاانلنتقااعنإكااىنشاال،نإ االناعنداا ,نت اايك  لنن(1)راا لن اا كوناعر اا ونإ نينااىنراا لنك اات َّ :ن" اا ك ل
ن.نن(1)" ،اأسناى,نتعرنىنك  ةنألناعض    َنن :"نونجه  تق  ن  ع.(1)"ثدُ

ك  ا ن  كثىنإاان تينألناعثد تناع ش  ك ,نإأ  ن تاك ىنألناعض   ،نتاع ج  ك ن:"تق  ناالن ا ل
ن.(  )"  تمنكخطئ:"تق  ناالن ج ,ن(4 )"إ كع ن ن رك نرثك  ن ناأ ا  ناع ن

اا ناع اا  س,نت ااتنثدااُنتقاا ن تاااعنإاالنن ااسنإ اان  ناعاخاا  سن االن,ن ااتن اا تمن:نقلــت ج  أياالنااالن ن
ن.(2 )  إي
ن.  عكسن ش ننالنأ ت  
,نإدا نأا فنااالن جا نإا ناع   ااُنااتعا ن(3 ) نكضك ن  عكسن ش ننإا ن اااناع ا كة:قلتن

ن(0 )اعاين كضك ن  عك ى
ن

                                           
ن.2/34  عاكوناعر   نن( )
ن.14 /2اآلج سناالن ات ن  ا تنن(2)
ن.ن1 2  ا تناع  رننعي ا قطنل,نلناني نن(3)
ن.062/ اعر شلن(0)
ن.2/34  عاكوناعر   ن(5)
ن.21 /0اعج حنتاع   ك ناني نن(6)
ن.15 /2  سناع   سن.نك نلنكن ان لني يى:نق  ناالن ج ن(1)
ن.2/046اع   إُنتناع   كانن(1)
ن.2/34  عاكوناعر   نن(1)
ن.1/211اعثد تنن(4 )
ن.240 د كوناع عاكو,نلن(  )
ن.311 د كوناع عاكو,نلن(2 )
ن.26طاد تناع  ع كل,نلن(3 )
 .فقد تمت دراسته بتوسع( 3)انظر حديث رقم  (41)
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ن
 

 :قال ابن االثير رحمه  
اتان« فَعِلَ ِت اْعراُل ِبهِ »َوِفيِه                نَنشَّ ن( )ن.َط َّدنتا:نَتقَّك َن.نتَ َ َيدنتاَيس 

 (8 )الحديث رقم 
نَ ا    نن:ق  ناإل  نناعاخا  سن كنننا الن ,نَ اَ ثََن نإَّا اَ ا َّ الُّ ناهَّناانَتك  َّ نَأا ا َّ نا الن َ اَ ثََن نَأا ا نناعَ هَّكاهَّ

,ن(2)
نَ  عَّو ن ,نقَا  َن(3)َأل  اَع و  نشَّ ناا الَّ نن,نَأالَّ ن نَ َ ا َّ نا الن َاَ نَّالنأنَ ا ن ,نَيَلن نَ َ اَ نا اَلنَيخ  ان  ن نط  َّ نا الَّ َاك ا َّ نجن ا الَّ
,نقَاا  َن َاك اا   اان ن:نجن ن نط  َّ نا االن َاك اا ن َاَ نَّاالنجن َيخ 

ناهَّن(0) اات َّ َناا ن نااَتنَ ااَعنَ  ن نن,نَيَنااىننَاك  اال  ن َّ ,ن ند اااَّالم َتَ َ ااىنناعَناا سن
,ن َنك ل  َِّّ  ن َْْعرَاُل َيْسـأَُلوَلهُ   َعِلَ ْت َرُسوَل ا ن ََّ اَ،فن,نَإَتقَاَلنَ  َا نانا تفننإَّعَا نَ ا نَ   ,نَإَخطَّ َات  اَط ُّ ض 

ناهَّن ت ن َضا فَّن»:نَإَد  َنننَ  ن فَّناع َّ نَر َلنَأاَ  ننَ ااَّ طنتنَّلن ََّ ااَّل,نَإَيت  يَأ 
,نثناَننَ نن(5) ا ,نَعَدَ ا   نىننَاك اَنرنن  َنَ  م

,نَتَ نَرانتام ,نَتَ نَجَا نم  كالم ن.(6)«َ جَّ نتنَّلنَاخَّ
ن: ت ريج الحديث

ان اا  نااااىناعاخااا  ينتيخ جاااىنيكضاا ن ااالنط كااامنشااا كونااالنياااالن  اااه نأااالناااالنشاااع وناعه ااا سنااااىن
 .(1)ا ثيى

 :دراسة رجال السلد
ن. ج عىنثد تج كعنن

نمحمد بن شهال الز ري
إاااالنكضااا ن ااا عكسناعه ااا ينإدااا ن ااا حنا ع ااا   ,نتعاااننك  ااا نأااالنأ ااا ناااالن   ااا نإ ن  اااتنأياااُن

ن( ).اإل    
                                           

ن.211/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن(ن )
 

ن. تنإا ا كننالن   ناعه  ي(2)
ن.  عونالنرك  لناع  نلنياتن    (3)

 

ن.514/ن اإل  اُن.نجاك نالن ط ننالنأ سنالننتإ نالنأا ن ن لناعد شلناعنتإيلناع   الن ت(0)
ن

َض ف(ن5) نَ ك الل:ناع َّ نينن َّ نَشَج نَأيكننَعىننَشت  .نَشَج ن ن.255/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن.َترن ُّ
 

ن(ن6) نَ  نَر َلناعَناَّلُّ ,نَا ون ناعخن نسَّ نَإ  فَّ َُننن  كوناعاخ  سنرََّ  ون لناع نَ َعَ  ن.01 3,نا قنن10/نن0...نكن  طَّ
 

نر  وناعجع  نتاع ك ن  كوناعاخ  سن(ن1) ا لَّ نَتاعجن وَّ نإَّلناعَ    َُّ ناعَشَج َأ ن. 212ا قننن0/22َا ون
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ن

 :االثير رحمه  قال ابن 
نَط َّدنتانتَجَ يتانَكض  َّاتنى« فَعِلُ وا وْجَهه َضرباً »َوِمْلُه اْلَحِديُث    (ن2)ن.َيس 

 (9 )رقمالحديث 
نَياَّلن:ق  نياتننن كنناا اع نلننننن نأنث َ  َلنا لَّ ,نثن ن نَ َ  ننا لن ناع َ َ لَّ َ َ نا لَّ نَي   َ َ ثََن ن نَ َ  ننا لن

َُ,نثنااا ن ناع َ ااا  َّةَّنَشاااك َا نا ااالن ن َجااا ون َّ 
ناع َري اَّااال َّن(3) ,نَأااالَّ يَاااوَّ َج  ناا  ,نثنااا نَأا ااا ننتَّنا ااالن

ااا نن:ن,نقَااا  َن(0) َاَ نَّااالنَأا  َيخ 
ناع َ   َّ َّسُّن َ لَّ ىَّ,نَق عنتا(5)اعَ    نَقت  َّ َك خَّ نَيش  ت ننتَّن:ن,نَأل  اَ  َّىَّنننَيَ  َن نَ  ن نإَاَ َأ َن نإَّعَا ننن   ناَّ نَرا ي  لن َتَن  

َناا فن,نَتَ ن ن نَإَأَجا  ــمَّ َعلَُّ ــوا َوْجَهــُه َلْطًمــان...َ  َّااىَّ ــاَل َرُســوُل ِ  ,نُث ــاِرْا َعَلــى َ ــُؤاَل ِ »:  َفَ  « اللُهــمَّ َب
ن.(6)"َفَأْسَلُموا َفُ ِتُلوا ُشَهَداَ  

 :ت ريج الحديث
ن(1)ن. كنناا اع نلناىناي يى لنط كمنيا نننننيخ جىناالنااثك ن

 :دراسة رجال السلد
 نيأ لن:"ن,ننق  ناالن ج  ع   اعد شلنق  نانعبد الرحمن بن عمرو بن سهل العامرين

ن.(1)"عىن تاكُن  ككه
ن". جعت ناع   "ن:قلت
ن
ن
ن

                                                                                                                        

ن.32,05:طاد تناع  ع كلنلاني ن(ن )
 

ن.211/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن(ن2)
 

نالنأا ناع   لناع  ك لن(3) ناع َ   َّةَّ نا لن ن َج ون ن.ياتن    ناعرتإلن َّ
ن

ن.011:ن تن    نالناع  اونالناش ناعريال,  عننا عراونت  لنا ع إفن د كوناع عاكونل(0)
ن

ن. تنأا ناع   لنالنأ  تنالن ع ناع    س(ن5)
ن.1101ا قنن3311/ن6   إُناع   اُناالنن كننن(6)

ن

ن.16 /ن1ي  ناعي اُن(ن1)
 

ن.215:ن د كوناع عاكونلن(1)
ن
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َِّّ بن اْجلح ن(2),نتثدىناعا ا ( )اعرتإل,نتااجيونعدون يونَأَيك ىَّن اعرن سن,نياتن    نَعبد ا
 ناااأسناااى,نتقاا  ناااالنن(5)تياااتن اا  نن(0),نعراالناعاا ا قطن (3)تاراا فناااالن ااا لنإاا ناعثداا تن(2)اعااا ا 

ن.إد  ن  تمن(1)ض كل,ني  ناالن ج ن(6)االنش  كل
ن.ي ك نإع نقت ناالن ج ن  تمن:قلت

 الني ا ن  ل,نياتنج  ا ن اتع نانالنأااسنإا ا كننالنأثنمحمد بن عثمان بن أبي شيبة    
,نتاراا فناااالن ااا لنإاا نن(1),نتثدااىنياااتنأياا ن اا عونااالن   اا ن(1) اارلناياا ا نت اا ةناَّعاا .ناعرتإااُ
,نتقا  نااالن"رثكا ناع ا كةنتا اعناع تاكاُناان   إاُنتإعان"ن(  ):,نتقا  ناعخطكاوناعايا ا س(4 )اعثد ت
,نتت ااااا ىناتضاااااعناع ااااا كةنأاااااا ناعااااا   لناااااالن(3 ) نااااااأسنااااااى,نتضااااا  ىناعااااا ا قطن ن(2 ):أااااا ي
را نن(6 ),نتت  ىنا عراو(5 ),نتراع نت  ىنإا ا كننالنإ   مناع تالنا  قُناع  كة(0 )خَ اش

اعريااال,نت ات ناالنك كاا ,نتن   ا نااالنأاا نتناع ضاا  ل,نتأاا نتنااالنن النأاا نتناااالني ا  ُ

                                           
ن.211/ن0  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن( )

 

ن.531/ن اعر شلن(2)
 

ن.330/ن1اعثد تن الن ا لن(3)
ن
ن
ن
ن

ن.301/ن2 ت تأُنيقتا نيالناع  لناع ا قطنلنإلن ج  ناع  كةنتأييىنن(0)
ن

ن.4 /ن5اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن(5)
ن

ن.1  :نتاعراااكلنلن   كاني   ،ناعض   ،(6)
 

ن.215:ن د كوناع عاكونل(1)
 

ن.253/ن3   كاناي ا نن(1)
ن

ن.اع    ناع  ام(1)
ن.55 /ن1اعثد تن الن ا لنن(4 )

 

ن.253/ن3   كاناي ا نن(  )
ن

ن.556/ن1اعر   نإلنض   ،ناع ج  نن(2 )
 

ن.643/ن2 ت تأُنيقتا نيالناع  لناع ا قطنلنإلن ج  ناع  كةنتأييىن(3 )
 

ن.3/255   كاناي ا نن(0 )
 

ن.3/256اع    ناع  امنن(5 )
 

 .3/251اع    نن  ىن(6 )
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عاننيه ني ا عناعشاكتخن"ن( )ي   نالن نا ,ن    نالني   ناع  تينج  ا ناالن ااك ,نتقا  ناعا قا ن 
ن".كار تلنينىن د تحنإكى

 ."ي ك نإع نقت ناع ا قطن نا ض ك ى": قلت 
,نقا  ناعا ا قطن ن(2)النإ   مناع   تلنا الناع اتالنرنك اىنيااتأيلنالحسنمحمد بن أحمد بن 

ثدُن اأ تلن الني ا ناع  ا هنت ا ن"ن(0)اعدط ل    نالناع  كلنالن,نتق  ن(3)"  ن يكتنأكن سن ثيى"
ن". لني  ناع   سنتاعثدُ"(5)تق  ناالنندطى"ن ثيىنإ ناع   هنتت  ن يك

ن.ثدُن:قلت 
 :الحكم على اإلسلاد

 :إسلاد  متروا مع علة ال طاع فى السلد و لا بعدة أسبالالحديث  
ن.    نالناع  اوناعريالن  عننا عراونت   نا ع إف. 
 .    نالنأث  لنالنيا نشكاُنض كل.2
 .ناع   نأا ناع   لناع    سن جعت .3

ن.(6)تي  أنسنا ض كلناالن ج نعي  كة
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

                                           

ن.355/ن    كاناي ا ن( )
ن

ن.345/ .اع    نن  ى(2)
ن

ن.اع    ناع  ام(3)
 .اع    نن  ى(ن0)
 .ن05:ناع دكك نع   إُن تا ناع نلنتاع   نك نل(ن5)
ن.222/ن1اإل  اُنإلن  ككهناع   اُن (6)
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 :قال ابن االثير رحمه  
َألَّـى َعِلَ هـا  َفـِإنَّ : َأنَّ أِميرًا ِبَمكََّة َكـاَن ُيَسـلِ م َتْسـليَمتين، َفَ ـالَ »َوِفي َحِديِث اْبِن َمْسُعود   

 َِّّ نَيك َلنَ  َي ع ,نت  لنيخا  « َكاَن َيْرَعُلَها  َرُسوَل ا ن َّل   ( ). َيس 
ن

 (21)الحديث رقم
نا االنن:قاا  ناإل اا نن  ااينن ك نَ ااَ ثََن نهنَ ك اا ن نَ اا َّ َكاا نا االن ,نَ ااَ ثََن نَك   و  َ اا  

َُن(2) َا اا   نشن ن(3),نَأاال  ,نَأاالَّ
ت (0)اع َ َرنَّن ن نَج  َّ  ن(5),نَتَ ن  ن ,نَأل 

نَياَّلنَ   َ ا  ن(6) « َأنَّ َأِميرًا َكاَن ِبَمكََّة ُيَسـلِ ُم َتْسـِليَمَتْينِ »,ن(1),نَأل 
َكـــاَن   ِإنَّ َرُســـوَل ِ  : ِفـــي َحِديِثـــهِ  َألَّـــى َعِلَ َهـــا  َقـــاَل اْلَحَكـــمُ : (8)َفَ ـــاَل َعْبـــُد  ِ « َتْســـِليَمَتْينِ 
 .(9)َيْرَعُلهُ 

 :ت ريج الحديث
ن.(4 )يخ جااااااىناإل اااااا نن  ياااااانن لنط كاااااامنك كاااااا نالن  كااااااااا نألنش ااااااااااىنان ناااااااااا  فن

 :السلد رجال دراسة
ن.ج كعن ج  ناع ن نثد تن

ن.(3 ),نتاع ا قطنل(2 ),نت  ىناىناعن  ال(  )ثاتنإ نينىن ا  ن عسثدُناع رننالنأ كاُ,نن
إاااالنكضاااا فنأاااا نن  اااا ك ىنن,(0 )ارااا فناااااالن جاااا نإاااالناعث نكاااُن اااالنطاداااا تناع  ع ااااكل:نقلــــت

                                           

 .3/211اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن( )
ن. تنك ك نالن  ك نالنإ تخناعدط لناع  ك  (ن2)

 

ن. تنش اُنالناع ج جنالناعت  ناع  ر (ن3)
ن.اع رننالنأ كاُنا ع ثن  نثنناع ت   ن  ي انياتن    (ن0)

 

ن.ن تن ن ت نالناع     نالنأا نتناع ي لناعرتإل(ن5)
ن

ن.اعجكننت رتلناع ت    ج   نالنجا نا  ون(ن6)
ن

ن.أا نتنالن خا  نا  وناع ع يُنت رتلناع  ج ُنتإ وناع ت   (ن1)
 

ن.ن تناع   ا نأا نتنالن   ت ن(ن1)
َلناعَ اَل َّن(ن1) ن َّ يَّك َّ نعَّيَ    ناعَ اَلنَّ ناعَ اَلَ نَا ون عَّ نَتَ َتاضَّ ناع َ َ  جَّ َّ ن. 51ا قنن041/ن ..…  كون  يننرََّ  ون

ن

 .  ناع  اماع  (ن4 )
 .263 د كوناع عاكونل(ن  )
 .23 ار ناع  ع كلنل(ن2 )
 .34طاد تناع  ع كلنل(ن3 )
 .اع    ناع  امنن  ىن(0 )
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ن.ا ع    
 كضاااك نإ  ااا عىنإااالناع ااا كةنإياااننك  ااا نأااالن:نقلـــت,نارااا نيناااىنك  ااا ,نالملصـــور بـــن المعتمـــر

ن( ). ج   
ن

 :قال ابن االثير رحمه  
َِّّ، َوَمـا الَعاَلِ ـ  : َأدُّوا الَعاَلِ  ، َقاُلوا: َألَُّه َقالَ »َوِفيِه  نإالنقتعاىن  ا ع « َيـا َرُسـوَل ا  ُ َتاَكا :نَتإَّالن َّ

تَ ناهَّن» ن رن,نقَّكَ نَك نَ  ن ؟نَق  َن:نتان ر تانااَك   ن َّ  (2).«َ  نَ َ اَض نَأَيك ىَّني  ينت ن:نَإَ  ناعَ اَلاَّمنَاك َنعنن 
ن

 .للحديث روايتان(  2)رقمالحديث 
 :الرواية اْولى

ك  نن:قااا  ناعشااا إ لن نَياَّااالنَ ااا َّ َُّ َتاَكااا اااتَ ناهَّن:نإَّااالن َّ ـــ َ »:نقَااا  َنننَتَاَيَيَنااا نَيَلنَ  ن ، «َأدُّوا اْلَعاَلِ 
َْ ُلونَ »: َفَ اُلوا َوَما اْلَعاَلِ ُ   َقالَ  ن(3).«َما َترَاَضى ِبِه اْْ

 :الرواية الثالية
ا  َك لَن:نقا  نااالنأا سن ن ن نا الن ,نَ اَ ثَن نانن ااَ ا (0)َ اَ ثََن ناع َ َ االن

ناع َ اا  َّةَّن(5) ,نَ اَ ثَن ن نَ  ا نا الن
ن(6)

نأنَ ا ن(6)اع َ   َّةَّن ناا الَّ نَياَّكاىَّ,نأالَّ ,نَأل  َيَ  نَّلُّ ناع َاك  نا لَّ َ لَّ نَأا ناعَ    ن نَ   نا لَّ ات نتَّننننَأل  نقَا  نَ  ن
ََْياَمى ِقيَل َيا نن  .(7)َما َترَاَضى َعَلْيِه َأْ ُلوُ مْ : َرُسوَل ِ  َما اْلَعالِ ُ  َقالَأْلِكُحوا ا

ن:الحديثروايات ت ريج 
 االنط كاامناااالنأا يناااىناي يااى,نتيخ جااىناعاكعداا نيكضا ن ندطااعناع اان نأاالناااالنن(1)يخ جاىناعاكعداا 

ن.اي يىن(1)أ  

                                           
ن.211:ن,نج  عناع   ك نل11 :ناع  ا ك ن النيالن   ننلاني ن(ن )

ن
 

ن.211/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن(ن2)
 

ن.0202 ا قنن3 2/ن4    إُناع نلنتاآلث  ن,ن60/ن5اانن(3)
 

 . تناع  لنالن  ك لناعن تين   وناع  نل (0)
ن.061:ن د كوناع عاكونلن.ج عن  كةناي فاع َ  إَّين:ن نَ َ  نالناش  نالنأنث َ  لن,نتاعان ا (5)

 

 . تن    نالناع   ةنالنهك  نالناع اكعناع   ث ن(6)
ن.315/ن1اعر   نإلنض   ،ناع ج  نن(1)

 

ن.0311 ا قننن 31/ن1ناع نلناعرا ينعياكعدل (1)
ن

ن.2501ا قننن15/ن3اع نلناع يك ن (1)
ن
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ن
ن
شااا   ن ااالن ااا كةنأاااا نتناااالنأاااا س,نتاع تاكاااُنااتعاااا نن(2),نتاعطا انااال( )تعاااىنأنااا ناعااا ا قطن ن

ن. ندط ُناع ن 
 :السلد جالدراسة ر 

 تا ناع اان نج ااك عننضاا   ،ن  أاا اناع  االنااالن اا ك لنتاناا ا نإع اا نثدااُن,نتعاانننداالنأياا نن
نط كمنآخ نيتنش   نكدتيناع  كةنإر ناعشتا  ن  ا   نأي ن َ لَّ ناعَ    نَأا  َّ نا لَّ َيَ  نَّل َّن نَ َ  َّ ت تنناع َاك 

ن.إ  ن   يُنيتن ندط ُناع ن ن,نت ك ف(3)ض كل
 :الحكم على اإلسلاد

ن.اع  كةنإ ن  فنض كل,نعض لنج كعن ج  ناع ن ن  أ اناع  لنالن  ك لنتان ا نن

 :قال ابن االثير رحمه  
يَّلناََّع  (0)«فَعِل ت ِمْلُه كلَّ َمْعَل »َوِفيِه     نيَ َاع نتشن  .َيس 

 (22)رقمالحديث 
ن.عننيأث نأي ن خ كجنعىننننننننننن

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

                                           

ن.3644ا قننن351/ن0 نلناع ا قطنلن(ن )
 

ن.2114 ا قننننن231/ن2 اع  جنناعراك نعيطا انلن(ن2)
 

 .012:ن د كوناع عاكونل(ن3)
 

ن.211/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن(نن0)
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ن

 :قال ابن االثير رحمه  
ااىَّنشااكا من االناع   تكاا نتاعَ  اا انن« َمــْن َتَعلَّــَ  َشــْيً ا ُوِكــَل ِإَلْيــهِ »َوِفيــِه    نَأيَااَمنَأيَاا نَن   َّ نَ اال  َيس 

ن يَّونإََّعك ىَّنَن    م,نَيت  ا  َّع ن ن   د انَيَنَع نَ ج  إعنَأن ىننَض واتيش   (ن )ن.َ   

 (23)رقمالحديث 
نَ  َُّتك اىَّنَ َ ثََن ن نن:ق  ناع   اسن ن نتَ ا نقَا  َنن,َ َ  ننا الن َاك ا نناهَّنا الن َ اَ ثََن نأن

نا ن(2) ن نَ َ ا َّ ناااااا,نَأال  لَّ
كَ اا  نأَّ يَاا ,نَأاال  نَياَّاالنَعك  نا االَّ َ لَّ ناعااَ    كااىَّنقَاا  َن(3)َأا اا َّ نَأيَاا ن:ن,نَيخَّ نَ َخي ااتن َااا َّ نَياَّاالنَ    َرااك ن  نأن ناهَّنا االَّ َأا اا َّ

,نيَأنتن َعنَّل َّ َ ٌ ,نَإدني َن نَيَ ن نَ ي َّمننَشك ام ؟نَق  َناعجن نَيق نن نفننَتاَّىَّن ن   تن نَاعََّ ,نَق َ ناعَناَّنااااااااااااعَ ت  ن َّل  ناااااااَ ون نن:لُّ
ن,ن«َمــْن َتَعلَّــَ  َشــْيً ا ُوِكــَل ِإَلْيــهِ »  نَأا اا َّ كةن نَتَ اا َّ ن نَ َ اا َّ كةَّ نَ اا َّ اال  نإََّنَ اا نَن   َّإنااىنن َّ َرااك ن  نأن اهَّنا االَّ
نااااااااااااا ن َلناعَناَّل َّ َ ع ن َّ نَك   نَعن  نأنَرك ن  َي ,نَتَأا  نناهَّنا لن نَياَّلنَعك  نا لَّ َ لَّ ناعَ    نَأا  َّ نلَّ ناعَناَّال َّ ,نَتَر َلنإَّالنَهَ الَّ
ناهَّن:نَكدنت ننن ت ن نَق  َنَ َ ثَنَنننَرَ َونإََّعك َن نَ  ن نَاَش    نَياَّالنن ن نَ َ  ننا لن ناا الَّ ,نَأل  ك   نَ  َّ َك نا لن َ َ ثََن نَك  

َن فنن َتفنناََّ    َي ,نَن   نَأ  َّ  ن:نَعك  َُنا لَّ نأند َا نَأل  ن.                     (4)َتإَّلناعَا وَّ
 :ت ريج الحديث

,نثالثاا عنن االنط كاامنشاا اىن(1),نتاااالنيااا نأ  اانن(6),نتاعاكعداال(5)ي  اا نااالن نااا يخ جااىنن
,نتااالنياا ن(1) ناا ناالني  ا نألن   ا ناالنأاا ناعا   لناالنياا نعكيا نااىنان اتف,نتيخ جاىنيكضا 

ي ا اا عنن النط كامناااالنياا نعكيا ,نأاالنن(2),نتاع ا رن( ) خ  ا ا,نترااع نيخ جااىناعطا انا ن(1)شاكاُ
ن.ألنأك  نالنأا ناع   لناىنان تف

                                           
 

ن.211/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن( )
 

ن.أنَاك ناَهنالن ت  نالنَيالناع خ   ,نتا  ىنا اانناع اك ل,ن ت  ننَيانتن    ناعرتإل(2)
 

ناعرتإل(ن3) نا لنَيالنعكي نَان    َّس  َ لَّ كَ  نا لنَأا  ناعَ    ن.أَّ
 

ناهَّن(0) ت َّ نَ  ن نَأل  و َّ ناعط َّ ناعَ   ن نلناع   اسنَيا َتاون َُّ َك نَ  نَج َ،نإَّلنَرَ ا َّ ن.2412ا قننن043/ن0يَّكمَّن,نَا ون
 

 .1116 ا قننن 1/ 3  ن ني   نالن نا (ن5)
 .  16 ا قننن1/514 نلناعاكعد ن(ن6)
 .2516ا قننن5/31اآل   نتاع ث ن ن(1)
 . 111 ا قننن11/ 3  ن ني   نالن نا ن(1)
ن.116ا قنن211/ن2,ن  ن ناالنيالنشكاُن23051ا قنن35/ن5  نلناالنيالنشكاُن(ن1)
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نن:دراسة رجال السلد
 :عبد   ْبن ُعَكْيم  الجهلي 

ناعجعنااااااااال, َراااااااااك ن  ااااااااالنأن نكرنااااااااا نَيَاااااااااا ن  اااااااااا ,ناخ يااااااااالنإَّااااااااالن ااااااااا  أىن ااااااااالناعناااااااااالننأاااااااااا نتنا 
ن تقاااااااااااا  نَيانااااااااااااتن اااااااااااا  ننن,(0),نق عااااااااااااىناعاخاااااااااااا  س"ت نك اااااااااااا لنعااااااااااااىن اااااااااااا   ",ن(3)ني   ناعَناَّاااااااااااال 

اااااااالنأرااااااااكننَيانااااااااتن  ااااااااا ناعجعناااااااال"ن:اعاااااااا اهس اااااااا ناهَّنا  ن: اااااااا  ن,نتقاااااااا  ناااااااااالنيااااااااا ن"إن اااااااا ن ااااااااتنَأا 
ااااااا" نَياَّااااااالنَأن  ننىنقااااااا  َ اااااااَأع تن ناعَناَّااااااال َّ تَّسنَأااااااالَّ نَأيَاااااااَمنشااااااانإََّناااااااىننَكااااااا   نكَيَناااااااىننقَااااااا َ نَ ااااااال  اااااااىَّ ر َّاااااااَ نإََّعك  ا نتن

اااااااَلناعَناَّااااااال َخيَاااااااىننإَّااااااالنَإدَااااااا َ نعَاااااااك َسنعَاااااااىننَ اااااااَ  ٌ ن َّ نَي   اااااااَن ل  ن َّ ااااااالن َ ااااااا ننا  نَي   اااااااىَّنقني اااااااتن إََّنَ ااااااا نرن َّاااااااَونإََّعك 
نَش َ،نيَن فَّنَق َ نَ ل  َن َّ فَّنَأَي ناع َ َج ه ن   َن َّ َخَيىننإَّلنَ    ن.(5)"َّ  

ن."إلننلناع  كةناع نعنن ثاتنعىن  اُنإد نار ناع   اس"ن:قلت 
َْْلصاِري     :ُمَحمَّد ْبن َعْبد الرَّْحَمِن ْبن َأبي ليلى ا

ااا ناعاااَ   ن نا ااالنَياااالنعكيااا ناَان  ااا  َّس ن نَ َ ااا نا ااالنَأا  ااا تنَياناااتنأاااا ناعااا   لَ لَّ ن,ناااالنأاااتلناااالنَأ  
تق  نك دتون,ن(1)ن,نتثدىنر ن لناع جيلنتاعا ال(6)ه01  تإ ن نُنناعرتإلناع دكىنق ضلناعرتإُ

ااا نن(1)"ثدااُنأاا  نإاالن  كثااىنا اافناع داا  نعااكلناع اا كةنأناا  ن"ن:ااالن اا ك ل :نإداا  نيااا نه أااُنت ن
  ياىناع ا منرا لن اكئناع  اينشاي نا عدضا ،نإ ا ،ن  ياىن ن:",نتقا  نيااتن ا  ن(1)" ج نش كل"

نقاااا  ,نتن"(4 )كنراااا نأيكااااىنرثاااا  ناعخطااااأنكر ااااون  كثااااىنت نك اااا جناااااىنإن اااا  اااالناعراااااونن،لاشااااكاااا عنن
ي ااا ني  ااا ناااالن ناااا نيجااا ونيناااىن ضاااط ون.(  )" ااا تقم نجااا اهناع ااا كةنا ااا ناعااا نارثكااا :"اع جيااال

                                                                                                                        
نن164ا قنن315/ن22اع  جنناعراك نعيطا انلن(ن )

 

ن.1543ا قننن 20/ن0اع      نأي ناع  ك كلنعي  رنن(ن2)
 

 .   /ن3,ي  ناعي اُن101/ن3ا   ك  ونإلن   إُناا   ون(ن3)
 

ن.31/ن5اع   كاناعراك نعياخ  سن(0)
 

ن.40 ,43 :ناع  ا ك ن النيالن   ننل(5)
 

ن.622/ن25ج  ن عاكوناعر   نإلني   ،ناع ن(نن6)
 

ن.516/ن0, كهالنا أ  ا ن041:ناعثد تنل   إُن(ن1)
 

 .166/ن3اعض   ،ناالنه أُناع اهسنإلنيجتا ىنأي ني ايُناعا األن(ن1)
ن

ن.121/ن2اع    ناع  ام(نن1)
ن

ن.323/ن1اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن(ن4 )
ن

ن.041:ناعثد تنل   إُن(ن  )  
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اااا اَُن,نتكداااات ن( )نئناع  اااايك ااااتنناع اااا كة ناااان اااا ن يكااااتننن"ن:شن ,نتيإاااا  نلناأ   كااااةن(2)نىي ااااتَين َّ يماااا ن َّ
نإَّالنن"(6),نتاالنش  كل(5)تق  ناعن  ا "عكسنااا "ن(0):الن  كلنق  نك ك ,نتن(3)" ديتاُ َعك َسناَّ ع َدتَّس 

كة تقاا  نن,نتراااع ناااالن ااا لنأاا فن االناع جاا ت كل(1),نتراا لنك كاالنااالن اا ك نكضاا  ى"إَّاالناعَ اا َّ
س،ناع  َّ  ااينرثكاا ناع ااَت ننإَاا  شناع َخَطااأ" اا  َمناع  اا   نَ  َّ "نينااىن(4 )تاااالن جاا ن(1),نتقاا  ناعااا ا (1)"َإ   

 ". تمن ئناع  ي 
ن". كئناع  ي تن  تمن":قلت
 :ُمَحمَّد بن َأْحَمد بن اْلُحَسْين بن َمدَُّوْيِه ال رشي 

َ اااك لناااالن اااتن َ ااا ناااالناع  ن اااىَّن نَ َ ااا ناااالنَي   س نااااااااااااااااااااااتنأاااا ناع   اااااااااااااااااااااعد شااال,نيانَ  َُّتك  ااااَّ لناع  َّ   َّ
,نن(  )

,نتارااااااااااااا فنااااااالن ااااااااااااااااااا لنإااااالن(2 )"  كُنأشااااا  ااااااا تمن ااااالناع ااااااااااااا :"قااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ناااااااااالن اااااااااااااااااااااج 
ن.(3 )اعثااااااااااااااااد ت

ن.  تمن:قلت
 . إرسال محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى 

 .(0 )"عننك  ااااا نألنيخكااااىنأك ااا نتعرااالني  اااا نأاااالنياكاااااااااى"ن:قلت
                                           

ن.  0/ن  تاكُناانىنأا نتناع ي نت   إُناع ج  نا   ن(ن )
 

ن.221:ن  ا تناع ي لنعي ا قطنلنل(ن2)
 

ن.62 /ن اع   كاناعراك نعياخ  سن(نن3)
 

ن.323/ن1اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن(ن0)
ن

ن.12:ناعض   ،نتاع   ترتلنعين  النل(ن5)
 

ن.61 :ن   كاني   ،ناعض   ،نتاعراااكلنل(نن6)
 

ن.322/ن1   نناعج حنتاع   ك ن النيالن(1)
 

ن.200/ن2اع ج ت كلن الن ا لن(نن1)
 

ن.643/ن2اع ينلنإلناعض   ،ن(1)
 

ن.013:ن د كوناع عاكونل(نن4 )
 

 .306/ن20 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن(ن  )
ن.066:ن د كوناع عاكونل(نن2 )

 

ن.01 /ن1اعثد تن الن ا لن(ن3 )
 

ن.15 :ناع  ا ك ن النيالن   ننل(ن0 )



 32 

َّّ بـن موسـىاإلرسال والتشيع ل علتا ي  اتنإعا ن شاك ىنت نكننن,نإياننك  ا ,نشاكاناعاخا  سنثداُُعَبيد ا
نتعننك   نألناالنيالنعكي ن(2)ي  نأيُناإل    نإعتني   نألنياكىن.( )إيننكرلن اأك نعيا أُ

 :اإلسلادالحكم على 
إ ن  فنض كل,نت  ا ناع  كةنأي ن    نالنأا ناع   لنيا نعكي نتعننك ا اع,نناع  كةن

شا   ن النط كامنياا ن  كا  نني ا كةتع.    نالنأاا نتناالنأراكننعانن ثااتنعاىن ا اُنتاع  كة
ن.(3)أن ناعن  الن   إتأ

 :قال ابن االثير رحمه  
ن نا االَّ نَ اا   َّ كةَّ ــاَل رَجــل.َياَّاالنَتقَاا ل نَتإَّاالنَ اا َّ ــَؤي   َفَ  ــَن ُل ــاَمَة ب ــْيُن فــاْبكي َس ــاَمَة :َع ــْت ِبَس َعِلَ 

ك َّننالَعاَلَقهْ  َلناَّ عَ ش  َّ َلناعَ ينتمنَيك ضم :ن َّ ن(0)ن.اعَ نََّكُ,نَت َّ
 

 

 (24)رقمحديث ال
ُنن:نعطك ع اا  ات ناَيانااتنقاا  نن َا اا   ااَ    ن(5)َ ااَ ثََن نشن ن َّ ااىَّ,ننَ ااَ ثَنَّل:ن,نقَاا  َن(6),نَأاال  نَأ  َّ ااٌ ,نَأاال  َ جن

نَ     ن (1)َأل 
ناهَّن ت َّ ن َ نَ  ن تانأَّ َُ,نانرَّ ن َك ن َّل»ن:َإَد  َن ,نَيَلنَانََّلنَن جَّ نَ ِلن َّ َ اانىننقَا  َن«ن نن  ن:َق َ نَتَي  

ن عنن ن» ناهَّن«نَتَيَن ن َّ ت ن نَكرنتَلنَ  ن َعِلَ ْت َمـا  ُلَؤي    َفَ اَل َرُجل  َعْيِلي َفاْبِكي َساَمَة ْبَن ن:"قَا  َن َإنََّ  نَيل 
 َِّّ مَّا َأْن َيُكوَن الرَُّجُل َقاَل َ ِلَا َفَأَجاَبُه َرُسوُل ا َقْه َواِ   .(1)"ن ِبَساَمَة اْلَعالَّ

 

                                                                                                                        
ن

ن.60 /ن1  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ناني ن(نن )
 

ن.233:نج  عناع   ك نل(2)
 

نَق  َن(نن3) نَأيَّل   تنا لن َاَ َن نَأ   ن َ نَق  َن:نَيخ  نَياَّلن نَ ك َ َ ن:نَ َ ثََن نَيانتنَ اتن ,نَأل  ناع َ َ لَّ ,نَأل  نَ ك َ َ َ ناع َ ن َد َّسُّ َ َ ثََن نَأَا  ننا لن
ات ننتَّن:نقَا  َن رَّااَ ن»:نننقَا َ نَ  ن نَ َ يَاَمنَشاك ام نتن ااَ َ ,نَتَ ال  نَيش  نَ اَ َ نَإدَا   نَ اَ َ ,نَتَ ال  نَأدَااَ نأند اَ  منثناَننَن َاَةنإَّكعَا نَإدَاا   َ ال 
ن.3521,نا قن001/ن3اع نلناعرا ينعين  الن«إََّعك ىَّن

 

ن.211/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن(ن0)
 

ن. تنش اُنالناعت  ناع  رل(5)
ن.    نالن  و تن(ن6)
 ن تناع   ا ن   نالنيا نتق لن(ن1)
َ نَق  َن(1) ُن,نَق  َن:نَ َ ثََن نَيانتنَ اتن َُ,نَإَد  َن:نَ َ ثََن نشن  َا َك نَانَّلنَن جَّ كَننَألَّ نَ   َ نا َلنإَّا َ ا َّ ناهَّن:نَ َأع تن ت ن ن»:نننَق َ نَ  ن  نن 

ن َّل َ انىننَق  َن«َ ِلن َّ ن عنن ن»:ن,نَتَي   ن.1 2,نا قنن11 /ن   ن نيالن ات ناعطك ع لنن,«نَتَيَن ن َّ
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 :ت ريج الحديث
,نتعااىن( )يخ جااىناعاااها ن االنط كاامن   اا نااالن اا هتمنأاالنيااالن ات ناعطك ع اا ناااىناي يااىن

ن.(2)ش   ن لن  كةن  ك نالنهك 
 :السلد رجال دراسة

َ   ننن إلَن نننل نتإَّناعرننن,س ن َّنر ناعاَنن,يلسناعان  نت نيَننونالَّن  ن َننالننن َّ  .(3)إد ن  تن  ا  ىنه23 نتن

    نالن  ون  تمنإ نإلن تاك ىنأالنأر  اُ,نأالنااالنأاا سنإعالن ضاط اُ,نن:وال الصة
نَ َتينأنىنقا ك م نقاا ن ُننَ ل  ت ااانقات نااالن جا نإكاىنر ا نن-اخ الطاىنتق ناخ يطناَأَخَ  ,نإ ندَا ن تاك

ن. ام,نتإلن ااناع  كةن تسنألن ج ن جعت نإالنك  لنا خ الط
ن:سلادالحكم على اإل

,ناع اا كةنإ اان  فنضاا كلنعجع عااُنأااكلناعاا اتككلنإاالناع اان نأاالن اا  نااالنيااا نتقاا لنن
ن.تاضط اون تاكُن    نالن  ونتخشكُنتقت نإخ الطىن

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

                                           

ن.231 ا قننن14/ن0  ن ناعاها ن(ن )
 

ن.231ا قن10 /ن   ن نيالن ات ناعطك ع لن (2)
 

 .اني ناع  كةناعث  لن(ن3)
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 :رحمه  قال ابن االثير 
علـى   إن الرجل من أ ل الكتال يتزو  المرأة وما يعلـ: قالأن اللبي " وفى حديث الم دام   

كدت ن لن ي   نتقيُن:نق  ناع  ال" يديها ال يط، وما يرغل واحد عن صاحبه حتى يموتا  رما
ن( )ن.تاع  ا ن ةناع   اُنأي ناعت كُنا عن  ،.ن إدع ,نإك ا نأيكع ن   نك ت  ن    

 ( 2)رقمالحديث  
و ن:ق  نإا ا كنناع  الن نَ    ,نَ َ ثََن ن نَ َ  ننا لن ن نَشك    َ َ ثََن نَ اتن ننا لن

َكا (2) نَك   ,نناالن,نَأل  َجا اَّ  
د ااَ ا  ناع  َّ َأالَّ

نن,(3) ناعَناَّاال َّ َيــَدْيَها ا َيْعَلــُ  ِإنَّ الرَُّجــَل ِمــْن َأْ ــِل اْلِكتَــاِل َيتَــَزوَُّ  ِبــاْلَمْرَأِة َوَمــ»:ننَأالَّ
ن.(0)«َوَما َيْرَغُل َواِحد  َعْن َصاِحِبِه َحتَّى َيُموتَا َ َرًما، اْلَ ْيطُ 

 :ت ريج الحديث
ثالثااا عنن ااالنط كااامن ات ناااالن شاااك نااااىناي اااينن(1)تنتااااالنأ ااا ر ن(6)تاعطا انااالن(5)يخ جاااىناع ااا  ة

 االنط كاامن   اا نااالن اا و,نأاالنك كاا نااالنجاا ا ناااىنن(1)  دا  و,نتيخ جااىنيكضاا ناااالنيااا نأ  اان
ن.ان تف
ن :السلد رجال دراسة

ن. ج عىنج ك عننثد تن
 :الحكم على الحديث

 إ ن  فن  كونتق ن   ىنااعا نلنإلناع ي ُناع  ك ُن
ن.(5)

                                           

ن.211/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن(ن )
 

 .ياتنأا نتناع    ن,ناع   تلنا اا شن    نالن  وناعخت ن ن,(ن2)
 

ن  تن نُن اعنننننناع د اننالن   سنر ونالنأ  تنالنكهك نالن   سنر ونا لناعرن س,: تناع   ال(ن3)
ن.012 /ن0ا   ك  ونإلن   إُناا   ون(.تق نت  نإلنج كعن تاك تناع خ كجنا ع د ان)تث  نكل,ن

ن

ن1 2 ن/3  كوناع  كةنإلا ا كنناع  الن(نن0)
 

ن.015ا قننن501/ن ايكُناعا  ةنألنهتاا ن  ن ناع   ة(نن5)
 

ن.311 ا قننن211/ن2  ن ناعش  ككلن.ن601ا قنن210/ن24اع  جنناعراك (نن6)
 

ن. 4 /ن60   كان  شمن(نن1)
 

ن.2002ا قننن310/ن0اآل   نتاع ث نلن(نن1)
 

ن.113/ن6 ي يُناا   كةناع  ك ُنتشل،ن لنإدعع نتإتاا   ن(ن1) نن
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 :قال ابن االثير رحمه  
ــةِ »َوِفيــِه (  ـــ)  ــُ  ِمــْن ِثَمــاِر اْلَجلَّ ــر  ُ ْضــر  َتْعُل ــهدا  ِفــي َحواِصــل َطْي ن« إنَّ َأْرَواَح الشُّ َيس 

َض ف.ن أرن  نإََّاانيَرَيتناع َّ َّاَّ َّ نعَّل  َّ   َ ينتق م,نإنندَ نإََّع ناعَطك  .نَت نَتنإَّلناا  ينمننأن نَ    نَأَيَدت  ن(ن )ن.كنَد  ن

 (26)رقمالحديث 
اا  َك لننن:ااالن نااا قاا  ني  اا نن ت(2)َ ااَ ثََن ن ن اا   نَأ   ,نَأاال 

ن(3) نا االَّ نَر  ااوَّ ناا االَّ ,نَأاال  اا َّس َّ ناعهُّ   ,نَأاال 
نَياَّكىَّن(0)َ  عَّ  ن ينغنناَّىَّناعَناََّلننن(5),نَأل  َهَداِ  ِفي َطاِ ر  ُ ْضر  َتْعُلُ  ِمْن "ن,نَك  نَّل,نَكا  َأنَّ َأْرَواَح الشُّ

َُّن"ننَأَي ن ن  َك لَنَتقن ََّمن، "ِمْن َثَمِر اْلَجلَِّة  ناع َجَن نَشَج َّ ينمننإَّلنَثَ َ   نَيت  ٌُنَ     .(6)"  َنَ َ 
 :ت ريج الحديث

 لنط كمنااالنر  او,نن(1)ألناالنيا نأ  ,نتيخ جىناالنيا نأ  نن(1)يخ جىناع   اسن
 لنط كمنك دتونالن  ك ,نثالث عننألن  ك لنالنأككنُنااىنان اتف,نن(1)ر  و,نتيخ جىناعطا انل

أاالن   اا نأاالناعه اا سناااىناي ااين  داا  و,نتعي اا كةنن(4 )تراااع نيخ جااىنأااا ناعاا هامناع اان  ن ن
ن(3 )تيااااا نأتانااااُن(2 )تاع  كاااا ين(  )شاااا   ن اااالنط كاااامنأااااا نتنااااالن  اااا ت نأناااا نراااا ن اااالن  ااااين

ن.( )تاعطا انل
                                           

 .211/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن(نن )
ن. ن  َك لنالنأنَكك َنُنالنَيالنأَّ   ال(نن2)

 

ن. تنَأ   تنالن كن  ناع رل,نياتن    نااث نن(3)
 

ناع ي لن(ن0) ن. تنأا ناع   لنالنأا تنا لنر ونا لنَ  عَّ ناَان    َّس 
 

ن.ن تناع   النر ونالن  ع ن(نن5)
ن.66 21ا قننن03 /ن05  ن ني   ن(نن6)

 

ن. 60 ا قننن3/221ا ون  نج ،نإلنثتاوناعشع ا،ن نلناع   اينياتاونإض ا ناعجع  نألن  ت نتن(نن1)

 

 .242ا قننن 2/52اعجع  ن(نن1)
 .25 ا قننن66/ن1 اع  جنناعراك ن(ن1)
 .1556ا قننن5/260  نلنأا اع همن(ن4 )
َ  َ  َّن(نن  ) ناإل َّ ,نن-  كون  ينننرََّ  ون َُّ نإَّلناع َجَن َعَ ا،َّ َتاَحناعشُّ نَيَلنَي   نَاَك لَّ ن.111 ا قننن542 /ن3..َ.َا ون

 

 .24 ا قننن1 2/   ن ناع  ك ين(ن2 )
 .1314ا قننن0/014   خ جنيا نأتانُن(نن3 )
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 :السلد رجال دراسة

ن. عننثد ت ج عىنج كن
ثدُن  إينإدكىنإ  نن جُنإ نينىن يك ن  يىناأخ  ,نتر لننسريان بن عييلة  

,نتق نأ فناالن(2)( ا11 ت) ا  ن عسنعرلنألناعثد ت,نتر لنيثاتناعن سنإلنأ  تنالن كن  ,ن
ناع  ع كل ن ل ناعث نكُ ناعطادُ نإل ن تاك ى(3) ج  ناع ي  ، نقا  نتاع ل ناعا ا نن.أن ن ىتنن, تا  ا  

ن.(0)ناالنأككنُنت  نأي ناعدط لن عكيىنأي ناع ناخ الط
ننكض نإ    ناعه  ينإ ن ااناع  كةنانىنعننك   نألنإالنمحمد بن شهال الز رىن

ننأا نتنالنر ونالن  ع نتق ني   نألنا فناع   اُ,نإد نأا ناع   لنال نا لن َ  ن َق َ نَي  
ن ن"َ  عَّو  نَأا  َّ ن َّل  ناعهُّ  َ سُّ َ عَّ نَك   نَر  ونالن َعن  نا لَّ َ لَّ تَّسنَأن ىنن اعَ    ناَعاَّسنَك   نَشك ام نَت نَت ي اَّىَّ ع نعَّ ن

نَ  عَّ  ن نا لَّ نَر  و  ناهَّنا لَّ نَأا  َّ نا لن َ لَّ ن.(5)"َأا  نناعَ   
 : اإلسلادالحكم على 

ن.(1)تا عا ن ن(6)إ ن  فن  كونتي  أنسنا   كوناع   اين
ن
ن
ن
ن
ن
ن

                                                                                                                        

 .1145ا قننن13 /1اع  جنناعراك ن(ن )
ن.205 د كوناع عاكو,نل (0)
 .32طاد تناع  ع كل,نل (3)
ن.14 /ن2ا أ  ا ن كهالنن(1)
 

ن.14 :ناع  ا ك ن النيالن   ننلاني نن(3)
 

 . 60 ا قننن3/221 نلناع   اين (6)
 . 0 /ن0 نلناع   اسن  كون (7)
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ن
ن

 :قال ابن االثير رحمه  

لَّما يأُكْلَن الُعْلَ ة»َوِمْلُه َحِديُث اإلْفا                (2).ِمَن الطَّعام ( )وا 

 (27)رقمالحديث 
نن:قاااا  ناإل اااا نناعاخاااا  ين ,نَأاااال  نَ اااا     اااالن كنننا  ااااَ ا َّ ناهَّ,نَ ااااَ ثََن نإَّا  اااا َّ نَأا  اااالن نا  كااااهَّ اااا نناعَ هَّ َ ااااَ ثََن نَأا 

ن(3)َ  عَّو ن نَتقَا ل  َُنا الَّ ,نَتَأي َدَ ا ناع نَ اك َّوَّ نا الَّ ك َّ ,نَتَ ا َّ َاك ا َّ ناعهُّ َتَ نا لَّ نأن   ,نَأل  ناعهُّ   َّس َّ َع و  نشَّ ناا لَّ ,نَألَّ
ن ناعَناَّال َّ َلناَهننَأن َع نَهت جَّ َُنَ ضَّ نَأ اََّش َُ,نَأل  نأن  َا ناهَّنا لَّ نَأا  َّ ناهَّنا لَّ َاك  َّ ,نَتأن اكَلنقَان اعَيك ثَّل َّ  َ نَععَا ن َّ

ن ىن,نَق َ ناعهُّ   َّسُّن نَ  نَق عنتا,نَإَاَ يََ  ناَهنن َّ إ  َّ ناإلَّ نَيت َأ ن:نيَ   ن عنن  كثََّع ,نَتَا  ضن نَ  َّ ُمن َّل  نَ َ ثَنَّلنَط اََّ  َترنيُّعنن 
كَةن ن عنننناعَ  َّ ن َّ نَتا َّ   نرن  َّ نَأل  نَتَأك تن نَعىنناق  ََّ   م ,نَتَق   ,نَتَيث َاتن نَا  ف  َُ,ن َّل  نَأ اََّش سنَ َ ثَنَّلنَأل  اَعاَّ

َُ,نَق َعت ن مننَا  ضم نَهَأ نتانَيَلنَأ اََّش نكنَ   َّ كثَّعَّن  نَ  َّ ناهَّنن":َتَا  فن ت ن ا نَجنَ اَ  ماننَر َلنَ  ن نَكخ  إََّاانَيَ اَ نَيل 
ىَّ,نَإَأَك نعنَلنَخَ َجنَ ع  نَع ,نَخَ َجناََّع نَ َ ىن,نَإأَن َتاجَّ َنَنا نإَّالنَ اَها  نَ َهاَ ا ,نَإَخاَ َجنَ اع  َّل,نَيق َ َ نَاك َلنَيه  ق َ َ نَاك 

َن نَ  َا نإََّاانإَا َن ا   نإَّكاىَّ,نَإ َّ ,نَتينن اَه ن َ ج  نإَّالنَ ات  َ  ن ,نَإَأَن نين   َج ون نَ َ ىننَا  َ نَ  نينن هََّ ناع َّ تن نَإَخَ ج  ات ن َغنَ  ن
َت َّااىَّن َّي اَ ن,ناهَّن نَ ه  ال  كاا َّنن... َّ اانتَلنَين َّاالنإَّكاىَّ,نَتَراا َلنَإَ َ ينااتفننَأيَا نَا َّ نَك   َّ نَت ناان  َراون نَي   سنرنن ااتن سناعَااَّ

نن,ن نَكي َشعنَلناعَي   نَكث دني َلنَتَعن  َ  إم نَعن  نَااَ نخَّ لََّما َيْأُكْلَن الُعْلَ َة ِمَن الطََّعامِ اعن ََّ  ،ننإَّا   (0)ن.الحديث...َواِ 
 :ت ريج الحديث

 النط كامنإاا ا كنناالن ا  نأالن ا عوناالنرك ا لنااىنان اتفن,نترااع نن(5)يخ جىناعاخ  ين
 لنط كمنأا ناع هامنألن    نتكتنسنج ك عننألنن(2)تيخ جىن  ين. لنط كمناعيكةن( )يخ جى

ن.نألناالنشع وناعه  يناىنان ن  ف

                                           

ر , ش  مناانتا نأي ن   حناآلث  نن(ن ) نايَيُنتاع يتقُنتاع المنتاع يتمناا  سنإَّكىَّ ك ناَعاَّ ،ناع َك َّ ن.10/ن2اعَشل 
ن

 .211/ن3اع  كةنتااث ناعنع كُنإلن  كون(ن2)
 . تن  عونالنرك  لناع  نلنياتن    نيتنياتناع   ةن   ونتع نأ  ناالنأا ناع هكه(ن3)نننن

ن
 

ن(0) إ  َّ ناعَ َي هَّسنا ون  كةناإل َّ ن. 0 0ا قننن6  /5  كوناعاخ  سنرََّ  ون
 

عَّلَن(ن5) نَا  ضَّ ناعن ََّ  ،َّ ك َّ ,نا ونَ    َّ ناعَشَع َ اتَّ ن. 266ا قننن13 /ن3َا  ضم ,ناع    ناع  امنرََّ  ون
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 :السلد رجال دراسة
ن. ج عىنج ك عننثد تن

إيننك   نألنأ ت نالناعهاك ن  كةنكض نإ    ناعه  ينإ ن ااناعن    نالنشع وناعه  ينإال
ن.(3)ت ك فنإلناع ن 

 :قال ابن االثير رحمه  
َتُرور َعَلى اللَّار، فَتلاوَل ِمْلَها َبْضَعًة َفَلْم َيَزْل  (4)َألَُّه َمرَّ بَرُجل وُبْرَمُته»ِفيِه ( َعَلاَ ) 

َضينع نتكيترنع « اَلةِ َيْعِلُكها َحتَّى أْحرم ِفي الصَّ  نَك    ( )ن.َيس 

 (28)رقمالحديث 
نَياَّلنرَن:ن ق  نياتن اتننن نا لن ,نَ َ ثََن نَأا  نناع َ يَّ َّ ناعَ   حَّ تنا لَّ نَأ   َّ َ  ننا لن ناعَ   حَّنَ َ ثََن نَي   َُنَق َ ناا لن ن َّكَ 

كَلنقَا  َن ايَّ َّ ناع  ن   َكا  َّ نخَّ ال  َُن َّ نَياَّالنَر َّكَ ا َاك ا ننا النن:ناا الن ,نقَا  َننَ اَ ثَنَّلنأن سُّ اَ ا َّ َُناع  ن ااَ ننثنَ  َ ا َننَأَيك َنا ن َّ   قَا َّ
نَجه ، ن نا لَّ ناع َ   َّةَّ ننن(6)َأا  نناهَّنا لن ناعَناَّال َّ َ  وَّ نَي   نن َّل  اجَّ َّ نإَّالنَ    اَ ,نقَا  َنَإَ ا َّ   نىننكنَ ا  َّةن ن َّ  

ناهَّن ات َّ نَ اَعنَ  ن  ُ اَ  َسن َّ نَ ا  َّ نَيت   ُ نَ َيك  ننَّلنَ  اََّعنَ ا َ  ,نَإَ اَ ناَّااَلٌ نَإَنا َ افنناَّ عَ ااَل َّ,ننَعَد   ا   نَ جن إَّالنَ ا َّ
َن ن َِّّ َإَخَ ج  َلَعْم، ِبَأِبي  ، َقالَ «َأَطاَبْت ُبْرَمُتاَ » َفَمَرْرَلا ِبَرُجل  َوُبْرَمُتُه َعَلى اللَّاِر، َفَ اَل َلُه َرُسوُل ا

اَلةَأْلَت َوُأمِ ي َفَتَلاَوَل ِمْلَها َبْضَعًة، َفَلْم  نإََّعك ىَّنَيَزْل َيْعُلُكَها َحتَّى َأْحَرَم ِبالصَّ  (1).,نَتَيَن نَين ين ن
  :ت ريج الحديث

                                                                                                                        

ن( ) نَااا ون ناعدناا  آلَّ ااك َّ نَ    َّ نَخك اا ما}اع  اا  نن  ااىنرَّ َاا ون ااعَّن  ,ناََّأن  ن َّ َناا تن ننااتَلنَتاع ن   َّ نَ اا َّ   ن نتفننَيااَلناع ن   َّ :ناعناات ]{نعَاات َ نإَّا 
عَّىَّن[ن2  انتلَن}:إََّع نَقت   .0154ا قننن 4 /6{ناعَر اَّ

َُّنن-  كون  ين(ن2) َا نن-نر  وناعَ ت  ناع َد اَّلَّ َُّ َا نَ ت  نَتَقانت َّ إ  َّ ناإل َّ كةَّ ن.2214ا قننن21 0/2َا ٌونإَّلنَ  َّ
 
 

ن.14 :ناع  ا ك ن النيالن   ننلاني نن(3)
 

ناع   خَناعدَّ  ن نط َيدم ن(1) َّ   َ تلَّن,نَتإَّلناا  ناع َ    ن َلناع َ َج َّ ن. 2 /ن اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن,نا ن َّ
ن

 .214/ن3  كوناع  كةنتااث ناعنع كُنإلنن (3)
راا و,نااالنأ ا تناالنأاتكجناالنأ اا تننأاا ناَهناالناع ا  ةنااالنجاه،ناالنأاا ناَهناالن  ا س: اتناع ا  ال  (6)

اكاا س ي   كااةن  يعاا ,نن تينأاالناعنااالنعااىن اا اُ,ن اارلن  اا نقاا  ناعاخاا  س نن يكاالنيااالنت اأااُناع ااع ل,.ناعه 
ن. 0/ن0اإل  اُننن.تقك نث  ل,نتقك ن اعن,ك ن نُنخ ستق.نت رلن   ن  تن نُن تنتث  نكلنا  نيلنأ ل

ن

ناعَن    (7) َ  نَ َ تَّ ن َّ ت،َّ ناع تنضن ن.13 ا قنن[ن01/ن  نلنيالن ات نرََّ  وناعَطَع َ  َّ,نَا ٌونإَّلنَ    َّ
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ن(2)نتاعاااا ت اااااااال,ن( )ىااااااالنر  ااااااننإاااااااااااع رنأاااااا نلااااااااىناااااا جااااايخن
أالنااالنني  ا ناالنأ ا تناالناع ا حن لنط كامنج ك عنن(0)اع د  لنتنضك ،ناع كلن(3)اعخط التنن

ن.ن تفاىنانيا نر ك ُ
 :دراسة رجال السلد

ىناااااااا تينعنن(5)جاهننااالنكاتنستننأ اُنا لنث   ُناع  ا سناع َّ   َّس,نتكند  نُثَماَمةُعَبيد بن   
َيانتن ات ن  كث نتا  ا
ن.اأنىن ك  لنن(1) دات ,نتاعا النن(1),نق  ناالن ج ن(6)

ن. دات نر  نق  ناالن ج ن:قلت
 ا تن انُني ااعنت ا ا كلنن,,ن ت  ن,نياتنكهك ناع ي االاَان    َّس ننَعبد الَمِلا بن َأبي كريمة       
َُننقَااا َ نَياناااتناع َ اااَ وَّنن,ن(1) ااانُنأشااا نتقكااا  نَياَّااالنرنَ ك َ ااا نا ااالن ااا نناع َ يَّااا َّ ُمنَخَكااا  ما"ن:َأا  َرااا َلنثَّدَااا

,نتقااا  نن(4 ")
نأناااااااااااااااااىن
ن.(  )"  عون  تم:"ناالن ج 
اع  اي كلنر ا نت  نإا ننالناع ا كةن النخكا  نننق  نإكىني   ناالنأ ا تناالناع ا حن ي كاافن:قلت

ن.تك ضونينىن  تمن  عونر  نق  ناالن ج 
 :سلادالحكم على اإل

َاك نالنثنَ  َ ُإ ن  فنض كلنعجع عُن   ننن ن. منتعننكتج نعىن   اعنكدتكىنإكاد نض ك نأن
                                           

ن.333إ تحن   نتاع ي ونلن (4)
ن2451ا قننن11  /3اعرن نتاا   ،نن (0)
 .15/   كوناع  كةنن (3)
ن.1  ا قننن1/240اا   كةناع خ    نن (1)
ن.335/ن    كاناالنكتنسناع   سن(ننن5)

 

ن. 1 /ن1  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن(ننن6)
ن

ن.316:ن د كوناع عاكونل(نن1)
 

ن.611/ن اعر شلن(ننن1)
ن

ن( تن ااناع  كة)ن.315/ن1  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن(نن1)
 

ن.201:نطاد تنأي  ،نإإ كدكُنل(نن4 )
 

ن.360:ن د كوناع عاكونل(نن  )
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ن
ن
ن

 :االثير رحمه  قال ابن 
« كداا، وَحْمض  وَعاَلاسهل ود: َفَ الَ  ( )َألَُّه َسَأَل َجريرًا َعْن َمْلزله بِبيَشةَ »َوِفيِه  

نَعىننَشَج نَكن انتناََّن  َّن:ناعَ اَل ناَّ ع َ   وَّن ,نَتكنَد  ن َج هَّ ناع  َّ َُّ َر نن.ناعَ َي نَيك ضم نَك نَتَ كنا  َتيناَّ عنُّتلَّ ن.تكن  
 

 (29)رقمالحديث 
نَق  َنأ  نالنشاُنق  ننن ناع َ َ لَّ نا لن ن نَ َ  ن نَ َ ثََن  نَق  َن: لُّ ناعَ َق شَّ نَ َ ثََن  ن: َه ننا لن نَ    َ َ ثََن 

نَق  َن سُّ تاَّ ناع َاك  ن نننَ ك    ن: نَأل  نَ ن َ  َ،, نيَ   َّ ن َّل  نَأَ اَِّل , لُّ جَّ ناع َ ا  َّ ا    نشَّ نا لَّ نَأَا  َّ نا لن ناعَهَك لن َ َ ثََن 
ناعهُّ   َّس َّنأنن ن نتَ  ,نَألَّ َ َ نا لَّ

ن(2) نَأَا س  ناا لَّ ,نَألَّ نَ    نت   َُنا لَّ نأن  َا نا لَّ ناهَّ نَأا  َّ نا لَّ ناهَّ نأنَاك  َّ ,نَأل 
َلناَهننَأن عنَ  نَق  َن ن:ن"نَ ضَّ ن نَ اَلفننَ َ  نَ ط ينَعناعشَنننَر َلناعَناَّلُّ نَكا َ ح  نإََّاانَ َي ناع َيَ اَ نَعن  ن...  سن

ن ناعَناَّلُّ نَ ن هَّعنتَل؟»:َإَد َ  نَيك َل , نَج َّك ن نَك  نَق  َن« ن: , نَتَيَ ا   نَ َين  نَاك َل َُ ناَّكَش َن لَّ نَير  نإَّل َوَسْهل  َنن هَّ ن
، َوَحْمض  َوَعاَلا   ن.(3)اع  كة...نَوَدْكَداا 
 :ت ريج الحديث

نق كاُننننن ناال ن ت لن(0)يخ جى نال نأ   نط كم ناعه  س ل نأل نان تفن, نتنن.اى االنيخ جى
ن.(5)ا ن ن ندطعنأ  ر 

  :دراسة رجال السلد
نتقك نُعَمر ْبن ُموسى ْبن وِجيه ن  شم ني   ن ل ناان   س ن  لناعتجكعل إنىنن:يات

                                           

ا ننق كُنإلنتا نرثك ناا  ن لناال ناعك ل,نت تنتا نك ون كيىن لناع ج هن ج هناعط الن,نتإكع ن لنن( )
نكيلناعك لن لن رُنأي نخ سن  ا  ,ن  جنن اعن سنرثك  ن لنخث ننت ال نتق كش,تاكشُن لنأ  ن رُن   

نن.521/ن اعاي الن
ن

ن.اعه  ين تن    نالنشع و(2)
 .561/ن2   كاناع  كنُن النشاُن(نن3)

ن

ن.502/ن   كوناع  كةن النق كاُن(ن0)
ن

ن.11/ن12   كان  شمن(ن5)
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ن,( )رتإل
ن

,ن(3)"رااااونعااكسناشاائ:"ن,تقاا  ناااالن  ااكل(2)"  اا ت ناا ااوناع اا كةنتكضاا ى:"نقاا  نياااتن اا  ن
ن.(5)"ن نر ناع  كة:"ناعاخ  س,نتق  ن(0)"   ت ناع  كة:"نتاعن  ا 

ن".   ت ناا وناع  كة"ن:قلت      
يَّاُن ْبُن َعبَّاِد ْبِن ِشْبل   نعننيقلنأي ن  ج ُنعى:نقيت:الزَّ
ن(6)ن.ار فناع هسنعي  ككهن.اعا ت  س:ن,نتكند  نحمزة بن لصير البيوردي

ن".عننيقلنأي ن  ج ُنعى"ن:قلت      
ن.اع ق شلنتعننك  كهنأناااااا سار نيرث ن لن ج ن لن:نالرقاشي

ن.عننك  كهنأن ينتعنني  طعنا عتقتلنأيلن  ج  ى:نمحمد بن الحسن
 :الحكم على اإلسلاد

عتجااات ننضااا كلنجااا ا,ن ااان  فناااا  ننأااا ننتقاااتإلنأيااالن  ج اااُني ا اااُن ااالنا  ااان  ,نإننننننن
الن ت  ن اانإ ن  ن يينن تضت ,نآإ ىنأ  نن:تق  نااعا نلناع ن اعتض  نأ  نالن ت لنإ ن

ن.(1)ت تناعتجكعلنت تنرااونتض  
ن
ن
ن
ن
ن
ن

                                           

ن.16/ن2,ناع ج ت كلن الن ا لن300/ن05اع    ناع  امن(ن )
ن

 .33 /ن6اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن(ن2)
 .044:ن  ا تناالناعجنك نل(ن3)
 .12:نعين  النلاعض   ،نتاع   ترتلن(ن0)
ن.11 /ن6اع   كاناعراك نعياخ  سن(5)

 

ن.303/ن1 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن(6)
 

ن.250/ن0 ي يُناا   كةناعض ك ُنتاع تضتأُنتيث   ناع كئنإلناا ُن(ن1)
ن
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ن
ن

ن

 :قال ابن االثير رحمه   
اة فأَكَل ِمْلَها»ِفيِه (  ـ()َعَللَ )  نعََّادََّكاُناعيَاَالنإَّالناعَضا   ,نن( )«ُأِتَي بُعاَلَلة الشَّ نَادََّكُنَع   عا ,نكندَا  ن َيس 

,نتادَكاُنَجا  سناع َاا س نااىنشاكا نا ا نشاال،,ن:نأناَلعَاُناعَشا  :نأناَلعَاُ,نَتقَّكا َن:نتادَكاُنقناَت َّناعَشاك اَّ َ اا نَكَ َ يَا ن
 .اعش  اونَا  َ ناعشُّ و:ن لناعَ َي 

 (31)رقمالحديث 
سُّنق  ن َ ك  َّ ناهَّن:ن,نَق  َن(2)ثن ن ن  َك لنن:ناع  ن َعنَجا اََّ نا اَلنَأا ا َّ ,نَيَناىننَ ا َّ نَأدَّكا   نا الَّ ن نَ َ ا َّ نثنا نَأا ا نناهَّنا الن
ن»:ن,نَكدناااات ننن نننَي َاااا ناعَناَّاااالُّ اَلتن ناعااااَنخ  اااات ن اااات مانَععَاااا ,نَتاع ُّ نعَااااىنن ن ,نَإَ َشاااات  َن َ اااا  َّ ااااَلناا  ااااَ يَ من َّ ا  

ناهَّن ت ن ن َع نَ  ن نَعىننَش  م,نَإَأَرَ ن َّ ,نَتَاَاَ ت  َ  تن َّ  َ نناع  نج  ,نَإَد َنناعَناَّلُّ نَ اَل نناعيُّع  َّ ,نن,نثنَننَج َ،ت 
ــــاِة، َفَأَكــــَل ِمْلَهــــاَإَ َتَضااااَأ,نثنااااَننَ ااااَي ناعيُّع ااااَ ,ن ــــِة الشَّ ــــمَّ ُأِتــــَي ِبُعاَلَل نُث نَتعَاااان  اااا َّ ,نثنااااَننقَاااا َننإَّعَاااا ناع َ   

ن.(3)ناع  كة...َكَ َتَضأ ن
 :ت ريج الحديث

ن(1)ستاعايااتنن(6)تاعخطا النن(5)اعطك ع الن ,نتيااتن اتن(0)اعشاا  ا    ااسنإا ناع انلنتنيخ جاىناعن
تيخاااااااااا جىنيى,ناااااااااااااااىناي ن,نأاالنأااا نتنااالنأدكاا  اا ك لنااالنأككنااُني ا اا عنن االنط كاامن(1)ستاعايااتن

ن.اىنان تفن لنط كمن    نالناع نر  نألنج ا نن(1)تاالن  جىن(1)يااااااتن ات 

                                           
 . 21/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن(نن )
ن. تن  ك لنالنأككنُ(نن2)
ن.343 ا قننن2/302  ن ناع  ك ين(ن3)
ناهَّن(نن0) اااات َّ نَ  ن ناعَطَعااا َ  َّنَأاااال  ااااَتاون ن ااانلناع   اااااسنَيا  ااات،َّ ناعتنضن اعشاااا  ا ناع    كااااُن.ن14ااااا قنن6  .../نَاااا ٌونإَّاااالن َاااا   َّ

 .01 ل
ن.12 , 1 ا قنن01/ن  نلنيالن ات نن(5)
 .10/   كوناع  كةن(ن6)
ن.2101ا قننن215/  ش حناع نُن(نن1)
ن.011ا قننن60 /ن  نلناالن  جىن(ن1)

 

ن.115 ا قنن 25/ن3  ن نيالن ات ناعطك ع لن(ن1)
ن
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 :السلد رجال دراسة
 :َعْبِد ِ  ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َعِ يل-

ناعد شاالناعع شا ل,نَيانااتن نَ َ اا ناع ا نل اتن نَأدَّكا   نا االَّ ن نَ َ اا َّ نتَّنا الَّ ي ااىنهكناوناع ااي ينانااتن.نَأا اا َّ
ن  ا تم,نتقا ن رياننإكاىنا افني ا ناع يانن":نسق  ناع   ا,نتن(2)تثدىناع جيلن.( )ا لنَيالنط عواَأيَّل 

اااالنرااا لني  اا نااالن ناااا ,نتات اا  من:ناع ياانن االنقاااا ن  يااى,نت ااا  تن   اا نااالنإ ااا  أك نكداات 
,ن(3)"ت اتن دا  وناع ا كة:نق  ن    نالنإ   أك .نإا ا كن,نتاع  ك ينك  جتلنا  كةناالنأدك 

 تينأنااىنج  أااُن االناع  اا تإكلن":نتقاا  نياااتني  اا نااالنأاا ين.(0)"  االناع اا كة:"تقاا  ناعااا ال
,نن(6)"اا  نك نإلكخ يلنأنىنق  نياتنه أُن.(5)"اعثد ت,نت تنخك ن لناالن    ل,نتكر ون  كثى

لنااالنأياتننتقا نندا ناع ااهسنيلناعن ا ال.ن(1)" ني ا جنااىنع اات،ن  ياىن":تقا  نيااتنارا نااالنخهك اُ,ن
ر ااىنااالننلعاننكا خ ن  عا نإا,نتنكا تينأناىنتر لنك ك نالن ا ك ن ن":تق  نأيلناع  كنلنض   فن
ن": اا  تقا  ن,ن(1)"ااالنأدكا ن نك ا جنا  كثاىن":تقا  نك كا نااالن  اكل,ن(1)"إا ت نلأدكا ,نت نااالنياا

تر لنأا نتن لن   اتناع  ي كلن لنإدعا ،ني ا ناعاكاتنن":تق  ناالن ا ل,ن(4 )"كلناع  كةض 
ا عخا نأيا ن كا ن اننى,نإي ا ننكجل،اع  ي,نر لنك  ةنأي ناع ت ن,نإن س،تق ااعننإ نينىنر لن ن

 اا تمنن: ااااااااااااالن ج  نااااااااااتق.ن(  )" جناضاا   اااااااون ج نا عاا نتا   جااااااااااااااااااااارثاا ناعاا نإاالنيخااا  فنتج
ن.(2 )لااااثىنعكاااااإلن  ك

                                           

ن.6/11  عاكوناعر   ن(ن )
 .51/نن2   إُناعثد تن(ن2)
 .3 نلناع   اس,نر  وناعطع   ,نا ون  نج ،نيلن    حناع ال ناعطعت ,ن قنن(3)
 .350/نن اع ينلنإلناعض   ،نعيا الن(ن0)
 .21 /نن0اعر   نإلنض   ،ناع ج  ن النأ سن(ن5)
 .ن53 /نن5اعج حنتاع   ك ن(6)
 .11/نن6  عاكوناعر   ن(1)
 .11/نن6  عاكوناعر   ن(1)
 .اع    ناع  امن(1)
 .12/نن    كاناالن  كلن تاكُناالن   هن(4 )
 .3/نن2اع ج ت كلن الن ا لنن(  )
 .502ل د كوناع عاكونن(2 )
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ن.إكىنعكل,نتق ن تاعنإ ناع  كةن لنط كمن    نالناع نر  ,نتأ  تنالن كنااااااااااا  ن  تمن:قلت
 .بن عييلة ُسْرَيانُ إ تالط وتدليي -
نت تنثدُن  إينإدكىنإ  نن جاُنإ نيناىن يكا ن  ياىنااأخ  ,نترا لن ا ا ن عاسن تن  ك لنالنأككنُ 

ن.عرلنألناعثد ت,نتق نأ فناالن ج نإلناعطادُناعث نكُن لناع  ع كل,نتاع لن دا ن تاك عن
 :الحكم على اإلسلاد

عيك ف,نتإلنإ ن  فنأا نتناالنأدكا ن ا تمنإكاىنعاكلنر ا نقا  نااالن جا نن  كوإ ن  فنننن
ن._أن ناالن  جىنت ك ف_تق ن  ا ىن    نالناع نر  نتأ  تنالن كن  نترال   نثدُن

ن

 :قال ابن االثير رحمه  
ت  »َوِفيِه   ناعَ اَلت ( )«اْلبياُ  أْواَلُد َعالَّ نتا َّ ٌن:نيت َ  ن ٌُنَتَيانت نن  َ ي  كَلنيَ ع  نعنن نخ  ي اَ نيَلن.اَعاَّ

َ يَّ ُ ٌ نتش ااََّ عننن نخ  نن.إك  َنعننتا َّ
ن

 ( 3)رقمالحديث 
ن:نق  ناإل  نن  ينن ُننا لن َ َي َاَ نَّالنكناتننسننَ َ ثَنَّلنَ    ,نَيخ  نَت  و  َاَ َن ناا لن َك ,نَيخ  َك  

ن(2) ناا الَّ ,نَأالَّ
َااَ فننَيَلنَيَاا ن نَ ك اَ  َن ,نَيخ  َ لَّ ناعاَ    َُنا َلنَأا ا َّ ,نَيَلنَيَا نَ َيَ  َع و  اتَ نتَّن:نقَا  َننننشَّ نَ  ن :نَكدنات نننَ ا َّ  تن

َكَن,ن» نَ    ناَّ ا لَّ َع ناعَن سَّ َْلِبيَ َيَن نَيت  ت  اْْ ن.(3)«,نَتَعك َسنَاك نَّلنَتَاك َنىننَناَّلِناُ  َأْواَلُد َعالَّ
 :ت ريج الحديث

يكض ن لنط كمن    نالن اش نأالن  ا نناالن نااىنأالنياا ن  كا  ناي اينن(0)يخ جىن  ينن
 النط كامنياا ناعهنا  نأالنااأا جنأالنياالن اي ُناالنأاا ناعا   لنااىنن(5)  د  و,نتراع نيخ جاى

                                           

 . 3/21اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن(ن )
ن.اعنج  نااكيلنكتنسنالنكهك نالنيال(ن2)

 

ناعَ اَلنننا قنن(ن3) كَ  نَأَيك ىَّ نأَّ نَإَض اَّ َّ ,نَا ون ن.2365  كون  يننر  وناع َ َض اَّ َّ
ن

ناعَ اَلننن(0) كَ  نَأَيك ىَّ نأَّ نَإَض اَّ َّ ,نَا ون ن.2365ا قننن131 /0اع    ناع  ام,نر  وناع َ َض اَّ َّ
ن

 .2365ا قننن131 /0اع    ناع  امن(ن5)
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 النط كاامنأااا ناعا   لنااالنيااا نأ ا  نأاالنيااا ن  كا  ناااىنان ااتفنتإكااىنن( )ان اتف,نتيخ جااىناعاخاا  س
ن.هك   
 

نن:السلد رجال دراسة
 :ىي  ح  ي   ن  ب   ة  ل  م  ر  ح  

حرملة بن يحيى بن حرملة بن عمران أبو حفص التُِّجيبِّي المصري 
(2)

قال البخااري حرملاة بان , 

يحيى سمع ابن وهب
(3)

بهيكتب حديثه وال يحتج : وقال أبو حاتم.
(0)

الذهبي: هــــال عنــــــق, 
(5)

, 

واباان حجاار 
(6)

مساالم روى لااه .وكااان مولاادة ساانة سااتين( 011)أو ( 013)مااات ساانة . صاادو : 

والنسائي وابن ماجة
(1)

 .إعتن  تم,ناعا النتاالن ج :ندت تنع كُناعن.
  يننر  ن,نتق ن تاعنأن نأي نينىنيأينناعن سنا النت ون(1),نتاع دكيل(1)ق ننلناالن  كلن:قلت

ن.ر  ن تنتاضونإلناع خ كج
ن. كض ن  عك ىنإد ن  حنا ع    نإلناع  كة:نمحمد بن شهال الز ري

 :قال ابن االثير رحمه  
ت»َوِمْلُه َحِديُث َعِلي      ن« َيَتَواَرُث َبُلو اْْعيان ِمن اإلْ َوة ُدون َبلي الَعالَّ نَكَ َتا ةن َيس 

ننُّ,نت نننااأ ن ونَتاا  ت نعأل  َ َ  نتانَ َ عنن ناإلخ  نإََّااناج  َوَّ ت نعَّأل  كةَّن.نك ل,ن نتلناإلخ  نَ َرَ َ نإَّلناع َ  َّ ن.َتَق  
( 1) 
ن

  (32)رقمالحديث 

                                           

ناهَّننَّن  كوناعاخ  س(ن ) نَقت  َّ ,ننَا ون ناَان اََّك ،َّ كةَّ نَيَ   َّ ن}رَ  ون نإَّلناعرََّ  وَّ ن.3003[ن61 /نن0إعانن...نَتاا رن  
 

ن.501/ن5 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن(ن2)
 

ن(.3/61),ناع   كاناعراك (ن2)
 .3/210اعج حنتاع   ك (ن0)
ن.1 3/اعر شل(ن0)
ن.56 اع د كون(ن5)
 . 2/24 عاكوناع عاكون(ن1)ن
 .305/ اعض   ،ناعراك ن(1)
 .2/242 عاكوناع عاكون(1)
 . 3/21اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن(ن4 )
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ناعثَاات  َّس َّنن:َأا اا نناعااَ َهامَّننقاا   َأاالَّ
ااَ  مَن,نن( ) نَياَّاالنإَّ   ناع َ اا  َّةَّن,نن(2)َأاال  نَأيَّاال  ن,نن(3)َأاالَّ :نقَاا  َن,نننَأاال 

تَ ناهَّن» نَ  ن َُّنننَشعَّ  تن َك َ ناع َت َّ نَقا  لناَّ عَ ك لَّ نَ د َ ينتلَن«نَكد ضَّ ن}:نَتَين  نن  نكنتَ  ناَّعَا نَيت   ُ َك نَت َّ نَا   َّ  َّل 
ِت ,نن[2 :ناعن اا ،]{نَ ك اال ن ــي اْلَعــالَّ ــوَن ُدوَن َبِل ُمِ  َيَتَواَرُث ــي اْْ ــاَن َبِل ُمِ  ُدوَن ، َوَأنَّ َأْعَي َِل َواْْ ِْ ــ ْ ــَوِة ِل اإلِْ

ْ َوِة لِ  ُم ِ اإلِْ ِْ
ن.(0)

نن:ت ريج الحديث
 اااالنط كاااامنيااااالنإ اااا  مناااااىنن(1)تاع اااا تهين(6)تاع  كاااا سنن(5)اعطك ع اااا ن يخ جااااىنياااااتن اتنن

تااااااااااااااالن(4 ) ,نتاعااااااااااااا ا  (1)تي  ااااااااااااا ناااااااااااااالن ناااااااااااااا ن(1)"تيخ جاااااااااااااىنااااااااااااااالنياااااااااااااالنشاااااااااااااكاُ.ان اااااااااااااتف
طاااااااااااا كمن ااااااااااااااااااااااااااالن(5 )تياااااتنك يااااا ناع ت ااااايلن(0 )تااااااالناعجااااا  ت ن(3 )تاعااااااها (2 )اع   ااااااس(  )  جااااى

ن.  ااااااااااااااااااااك لناعثاااااااااااااااات سناىناي ااااااااااينهااااااااااااااا 
 :السلد رجال دراسة

ن. ج  ناع ن نثد تن  نأ اناع   ةنالنأا نتنااأت ن
 :سلادالحكم على اإل

                                           

 . تن  ك لنالن  ك نالن   تمناعثت س(ن )
ن. تنَأ   تنالنَأا ناَهنالنأنَاك ن,نتا  ىناتنك   ناعع  انل(ن2)

ن
ن

نن.ه ك اع   ةنالنأا نتنااأت ناعع   انلناعرتإل,نياتن(نن3)
ن

ن.1443 ا قنن201/ن4   نلنأا ناع هامناع ن  نلن(ن0)
ن

 .15 ا قنن01 /   ن نياتن ات ناعطك ع  ن(ن5)
َلناَهننَأن ىنن(ن6)ن نَ ضَّ نَياَّلنَط عَّو  نا لَّ نَأيَّل َّ كةن ن.55ا قننن 1 /ن   ن ناع  ك س,ننَيَ   َّ
 

ن.265ا قننن16اع نُنلن(ن1)
ن.ن21450ا قنن1/ن6  نلناالنيالنشكاُن (1)

ن

 .515ا قننن2/334.ن 41 ا قننن 2/33  ن ني   نالن نا ن(ن1)
 .3421ا قننن0/154 نلناع ا   ن(ن4 )
 .5 21ا قنن2/146 نلناالن  جىن(ن  )
ن.2410ا قننن3/011 نلناع   اين(ن2 )
 .131ا قننن3/01  ن ناعاها ن(ن3 )
 .154ا قننن231اع ن د نلن(ن0 )
ن.625ا قننن 06/  نياتنك ي ناع ت ي ن  ن(ن5 )



 63 

,ن ع  ن ناااشا   ناع ا كةنإ ان  فنضا كلنعضا لناع ا  ةنااالنأاا نتنااأات نتعي ا كةنن
يلن:ن"نيااتنج  ا نأالنياا ننضا  نأالن ا  ناالنااطات ن أاا ناع يانيخا نالك تكىن    نالن اي ُن

:نناعناالإدا  ن,نإاأ  تنيلنين دعا نأيا نأك عاىن,نت ا  نأكا  ن,نت   نثالث  اُن   انن,نيخ فن  تن
 أ ع ا نا,نقا ني كاتنأناىنإ ن كنا  كلن,نك   ات نتن:نإد  ,نإ قفنأنىن,نإلنيخ  ن   اسنا كنىن

,نت ااااااااااااااناع  كااااااااااااااةنإ ااااااااااااااااااان  فن"ن( ) دُااااااااع نإننعااا ن اااااااااااااااااااإأأط:ن  ااااااااااااااااااااق,نتعاااكسنععااا ناكناااُن,نا ااا ي ن
ن. اااااااااا كااااااااو

ج  َن:"ن"تق نق  ناالن ج ن ك م نَإنََّلناإل َّ نَر َلنَض َّ نَتاتَّل  تَّسَنااااااااااااا ن َ ن نن َ دٌَّ نَأَي نَتإاااااااااااااَتاع َ   َّةن ن.(2)"مَّنَ  ن ن
تَّسَن ن.(2)" ن
ن

 :قال ابن االثير رحمه  
ن« فكاَن عبُد الرَّْحَمِن َيْضِرُل رجلي بِعلَّة الر احلة»َوِفي َحِديِث َعاِ َشَة   يسنا اع ,نكني عَّ ن

يل َن  نَكض  ون ج  يَّى,نتات نا ج  ك َّ ن(3)ن.َيَنىننَكض  ونَجن َوناع َا َّ

  (33)رقمالحديث 
,نَ ااَ ثََن نقنااَ  نن:نقاا  ناإل اا نن  ااين ناع َ اا  َّةَّ ,نَ ااَ ثََن نَخ عَّاا ننا االن ناع َ اا  َّثَّلُّ نَ اَّكااو  َكاا نا االن ,ن(0)َ ااَ ثََن نَك  

َُ,نَق عَات ن نَشك َا ُنناَّن تن َُ,نَ َ ثَ  َن نَ  ََّك نَشك َا نا لَّ َاك  َّ نجن نا لن ك َّ ُنن:نَ َ ثََن نَأا  نناع َ  َّ نَأ اََّشا اتَ ننَق عَات  َكا نَ  ن
؟ن:نتَّن ااعنناَّااَأج    نَتَي  جَّ َ ك لَّ ناَّااَأج  ااعنناعَناا سن نكَن»َيَك  جَّ نَيل  اا   نا ااَلنَياَّاالنَار  َ لَّ  نإَّعَاا نن َطيَّااَمناَّعَااإَااَأَ َ نَأا ااَ ناعااَ   

ااكنَّن نعَااىن,ننَق عَاات ن,ن«(5)اع َن  َّ َ َإنَّلنَخي  َااىننَأيَاا نَجَ اا   نأننندَّاال,إَااَأ   اا نفننَأاال  َ اا  َّسنَي   ن إَااعننخَّ نَي   نَإَجَ ي ااتن  َق عَاات 

                                           
ن.5/1,نن36 /0تي   نالن نا نن02 /4 ,نتاعاكعدلن2033يخ جىناالن  جىنا قن( )
ن.246/ن3اع يخكلناع اك ن(ن2)

ن

ن. 3/21اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن(نن3)
ن.َيانتن نَ َ  ناعَا   َّس ن:نق  نالنخ ع ناع  ت لنَيانتنخ ع ,نتكند  (ن0)

ن
ن

َُن(5) ااجَّ ننَأ اََّشاا ن ااَ فننَ    ٌُنَتأَّ َكاا نَق   نَتاَّااىَّ ااع  ضَّ اانننَ ت  ااكنننا   ااَلناَهننَأن عَاا نن-اعَ ن  َّ نن-َ ضَّ اا َّكَلنَت نااَتنَيق ااَ ون ناع  ن  َ  َّ كدَاا تن َت نااَتن َّ
َُن نإَع نَ َر ناع َ َ نَّ ينه يُقَال لَهُ نعيم َوَعن يَسارة آخار يُقَاال فرسخان َوقيل أَْربَعَة أَْميَال َوسمي بذلك أِلَن جبال َعن يَمِ  تكا  نأنع نَيط َ الَّ

 .406/ 4شار  األنوار على صحاح اآلثار انظر م. لَهُ ناعم والوادي نْعَمان
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ناَّ ننَ ــْل َتــَرى ِمــْن َأَحــد   وَ  لَّــِة الرَّاِحَلــِة، ُقْلــُت َلــهُ َفَيْضــِرُل ِرْجِلــي ِبعِ  َيي ااتن نَإَأ   ااَ   ,نثنااَننَيق َاي َناا نَ  َاا نَق عَاات    
نتَّن ت َّ َُّننان َ َعك َن نإََّع نَ  ن َا  (2).( )َت نَتناَّ ع َ   

 :ت ريج الحديث
 ااالنط كااامنأااا ت ناااالناعهاكااا نإااا نأااا  ن تاضاااع,نتيخ جاااىنن(0),نت  اااينن(3)يخ جاااىناعاخااا  سن

,نت اااااااااااالنط كاامناااالنن(6)اا ااااااااااات ,نت االنط كاامن(5)ا  ا نناعاخاا  سن االنط كاااااامناعد  ااااااننااااااالن   اااا 
يالن نيكرُ
ن.اىنان تفنج ك ع نألنأ اشُ(1)
 :السلد رجال دراسة

ن. ج عىنثد تنننننننننننن

 :قال ابن االثير رحمه  
، َلْيَي ِفيَها َمْعَلم  َْحد»َوِفيِه  َين« َتُكوُن اْرُض يوَم ال يامِة كُ ْرَصِة اللَِّ يِ  جن َّ نَأاَلَ ُنَ  نناعَ   

نتَ َ  عَّن ناعَ َ ن اَلن نيَأ  ث   ن َّ , نتاع ن ت َّ نَأَيك ىَّنعيُّطن م ناعَ ض  تاُ ن ى َين. ناعَ    ننتاعَ َيننااَث نَتقَّكَ  اع َن  ن
ن(1)ن.تاعجَا 

ن

  (34)رقمالحديث 
,نَق  َنن:ق  ناإل  نناعاخ  ين نَج  َ    َاَ َن ن نَ َ  ننا لن َكَن,نَيخ  نَياَّلنَ    ك ننا لن َ اَ ثَنَّلنَياناتن:نَ َ ثََن نَ  َّ

,نقَا  َن:ن,نَق  َن(1)َ  هَّن ن نَ اع َ نا اَلنَ ا     ناعَناَّاَلن:نَ  َّ  تن ُيْحَشـُر اللَّـاُي َيـْوَم الِ َياَمـِة »: َكدنات نن َ ا َّ  تن
َ ، َكُ ْرَصِة َلِ ي   َعَلى َأْرض  َبْيَضاَ  َعْررَا

نَ ك  نفننن«( ) ََ   ن»:نَق َ نَ ع ٌ نَيت  َيٌنناَّ  .(2)«َعك َسنإَّكَع نَ   
                                           

نإع ناعي ون لننج ال,ناع    نإ ن   كاناع  ونقا ناإل النن"ن54 " تضعنكدعنأي ن   إُنن( ) ن. 5/ن3 كالم
 

نَاَك لَّن(ن2) نَا ون ناع َ ج َّ َ انَّنن  كون  ين,نرََّ  ون تفَّناإل َّ   ن.  2 ا قنن114/نن2...تنجن
ن

اااااا قنن0/ن3.ن113 اااااا قننن0/ن63163 ,ن556 اااااا قنن04 /ن2,ن1 3,ن1 6,3 3اااااا قننن14/ن  ااااا كوناعاخااااا  سن(ن3)
ن.116 

 

َ انَّن(ن0) تفَّناإل َّ   نتنجن نَاَك لَّ نَا ون ناع َ ج َّ ن.  2 ا قنن114/نن2...  كون  ين,نرََّ  ون
 

ن. 56 ,564 ,1 5 نا قنن33 /ن2  كوناعاخ  سن(ن5)
ن. 56 ,564 ,1 5 ا قننن33 /ن2  كوناعاخ  سن(6)

 

ن.ن2110ا قن55/ن0اع    ناع  امن(نن1)
 

ن.3/212اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن(ن1)
ن. تن ي ُنالن كن  ن,نَيانتن  هننااأ جناع  نلناعد لناعها  ناع ركن(1)



 67 

 :ت ريج الحديث
َُننلَيانأل(3)يخ جىناإل  نن  يننن نَياَّلنَشك َا نا لن َي  ننألنَار  َّ نَ خ  ن.اىنان تفنَخ عَّ ننا لن

 :السلد رجال دراسة
ن. ج عىنثد تن

 :ال ابن االثير رحمه  ق
 (4)ن.« َلَيْلزَلنَّ ِإَلى َجْلِل َعَلم»َوِمْلُه اْلَحِديُث                      

 

 ( 3)رقمالحديث 
ُنن:نق  ناعطا انلن ,نثنا نَ اَ َق نَأَ ا    َشا نننا الن ,نثنا ن َّ ا َّسُّ ناع َا   نَّلُّ ناع َجات  نَ اع    َ َ ثََن ن نتَ ا نا الن

نَجاا اَّ  ن ,نثناا ناا االن نَخ عَّاا   ,نَ ااَ ثَنَّلنَيانااتن(5)ا االن نَ اان ن  نا االن َ لَّ ,نثناا نَأا اا نناعااَ    ناع رَّاَلاَّاالُّ نقَااك س  ُننا االن َكاا ,نثناا نَأطَّ
ن ااَ  َّسُّ َش  ناا  نَيانااتنَ  عَّاا   نَيت  َأاا  َّ  
ااتَ نتَّنن-َتتَّنَ اا نَرااَاَانَّلنن-(6) َعنَ  ن ننَيَنااىننَ اا َّ َعَكرنااتَنَلنإَّاالن"نَكدناات ن

يُّتن ااَ  َّ ااَ نَتاع َ َ اا هََّل,نينَ  َّاالنَيق ااَتاٌننَك   ــم  َلناع َ  َّكااَ نَتاع َخ   ــِل َعَل ــى َجْل ــَوام  ِإَل ــِزَلنَّ َأْق َوَلَيْل
نن(1) نَأيَااك عَّن  تحن َكاا ن

ٌ نعََّ  َج َّىَّ,نَإَكدنتعنتَلنَعىنن نَ جن ,نَإَكأ  َّكعَّن  نَععنن   ُ ع نإََّعك َن نَ  ما,نَإكنَاك َّ نعننننتننَأَهنَتَجَ نَإَكَضعنناع َ َيَنن:ناََّ   ََّ  ا  جَّ
ن َُّ ناع دََّك َ  نَّ نآَخ َّكَلنقََّ َ  منَتَخَن هَّكَ نإََّع نَكت  َ ان نَتَك   ن.(1)"َأَيك عَّن 

 :ت ريج الحديث
 لنط كمنن( ),نتيخ جىناعطا انل(1)يخ جىناعاخ  سن  يد ن لنط كمن ش ننالنأ   ن

 لنط كمناع  لنالن  ك لنريكع  نألن ش نناااااااااالن(2)    ناالنكهك ناع  شدل,نتيخ جىناعاكعد 
                                                                                                                        

ن
ن

ن.40 /ن23تاعنخ  ,نأ   ناعد  سنش حن  كوناعاخ  سننَت نَتناعَ قَّكمناعندلن لناع يَّش ن:نرد  ُنندل( )
ن

ناع  ََّق مَّننَا وٌن(ن2) ن:ن  كوناعاخ  سنرََّ  ون َُّ َنناعدََّك َ  َفنَكت  ناَهنناَا   ن 652ا قننن41 /ن1َكد اَّفن
ن

ن(ن3) ت َّ نَتاعنُّشن نَا ٌونإَّلناع َا  ةَّ نَتاعَن  َّ َُّ نَتاع َجَن َُّ ناع دََّك َ  َُّ  َ ن.2114ا قنننن54 2/ن0ن,...  كون  يننر  ون َّ
 

ن.3/212اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن(نن0)
ن.أا ناع   لنالنكهك نالنج ا نااه س,نياتنأ اُنن(5)

 

أاك نالنت ونااش  سنياتنأ   ,ن شعت نارنك ى,نت تنتاعا نأا   ناالنياالنأا   نااشا  س,ن:ن تناع   الن(6)
ن.301/ن0اإل  اُن.نهن1 اعك لنت تإ نأ نننتق ن  تنإلنخالإُنأا ناع ي ,ننه ناعش نن لنقا ا 

ن

 .050/ 3النهاية في غريب الحديث واألثر .المنَاُر والجبَل: العَلَم(1)

َ  َّس نن(1) َش  ناا  نَياَّلنَ  عَّ   نَأل  نَ ن ن  نا لن َ لَّ ننَأا  نناعَ    ناع   ،َّ ن.1 30ا قنننن212/ن3اع  جنناعراك نعيطا انلن,َا ون
ن

نا   َّىَّن  كوناعاخ  ينن(1) َ نَتكنَ   َّكىَّناََّيك  َّ ناعَخ   ُّ َّ  َ نَك   نَ  نَج َ،نإَّكَ ل  نَا ون َُّ ناَاش  ََّا ن5514ا قننن46 /1رََّ  ون
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َيجناع ج   نلتراع نيخ جىنأ   ناىناي يى,ن تنياتناراااااااااا ننع ااااااا ت  نالن نل لنط كدن(3)َ أ 
ن.ان تفاىنن    نااااااالنإ   أك ناااااااااالن ع النرال   نألن ش نن

  :السلدرجال دراسة 
ــعَ  نُ ْبــ امُ َشــ ِ - اا َناع  َّنن  نك نَ ااننننلَّنا اانارِ مَّ إ َّلنن.ل ندَّنش  :"ن(6)تقاا  ن اا  ن(5)تثدااىناااالن  ااكل,ن(0) ااا205 نااتن

تقااا  ن اااا   "نراااك ٌسنرااااك ٌسن
اااا  نتعاااكسنا عَرااااانتو:"ن(1) ن,(1)اع جياااالنتثداااىنيكضاااا ,ن" ااا ثن ن شاااا نناااالنأ  

 ناااأسن"تقاا  ناعن اا الن.(4 )اعثداا تتاراا فناااالن ااا لنإاالن,ن"ثدااُن رثاا نعااىن اا نكنراا :"تها ن(1)تاعااا ال
ا (3 )" ا تم:ن",نتقا  نيااتن ا  ن(2 )"اع  ا نراك ن  تم,":ناع ا قطن نتق  ,ن(  )"اى :ن,نتقا  نيكضم
,ن(0 )" او,نرا لنكدا ين النر  ااىي نتر لنق ك مننل,دَنيَن َننلَند َّنتري  نعنن,نتري  ن إعنإعكىنق يفن,ع  نرا ن يك "
ناا,ن شا نن النك نا ناان ناىنخكا ناان(5 )شا  اك ناناتنااالن ايك  لنك نا نانيكتونتيات":ن ات نياتنق  تن

ني   كةنأي نك ت ن(6 ) يَنض نإَننر لن  ن ف,ني  نعع نعكسن  كةنُ  اي ا ن لناأ جون ش نن  ة
ااا نننليااا راااا نإ ااا  نن, ااا تمن داا م:ن",نتقااا  ناااالن جااا (1 )"أ ااا  نااالن شااا ننكيدنعااا نت كاا ف,ن عَّن  

 نري ننإكى,نت تنج اهناع  كةن:ن(1 )تق  ن  ي ُنالنق  نناان ع ل,ن(1 )"إ  كثىناعد كنني ون,ك يدل
ن.  تم
نانااىنأ اا  نااالن شاا نن اا كةنأاالني  اا نيلنه  ناا نأه اات":نساعاا اهننفتا ننااالن  اايننااالن   اا نتقاا  

                                                                                                                        
ن.511ا قننن330/   ن ناعش  ككلنن( )
 .3353ا قننن16 /0,ن نلن ي ين24111ا قننن4/313 ,ن44 6ا قننن3/316 نلناعاكعد ناعرا ين(ن2)
 .1ا قننن30اع ديكلنلاع ن د ن لن  ن ن(ن3)
 .422  د كوناع عاكونل(ن0)
 .311  ا تناالناعجنك نل(ن5)
أاالنك كاا نااالنن561  قااننن14 /2,نتإاالن اا ا تنااجاا سنيااا ن ات ن1/66اعجاا حنتاع  اا ك ن ااالنيااالن اا  نن(6)

ن". ش ننالنأ   نركس:"  كلنقتعى
 .34/254 عاكوناعر   نعي هسن(1)
 .2/333   إُناعثد تن(ن1)
 .  2/1لنإلناعض   ،نعيا الناع ين(1)
 .1/233اعثد تن(ن4 )
 .34/201 عاكوناعر   ن(ن  )
 .اع  جعنن  ى(ن2 )
 .1/61اعج حنتاع   ك ن(ن3 )
 .61-1/66اع  جعناع  امن(ن0 )
 . 1 /2  ا تناآلج سن".نثدُ,نكخطئنر  نكخطئناعن س:ن"ق  نياتن ات نألن يك  لناالنانتنش  اك (ن5 )
 .2/634  ك نيأالنناعناال،ن.ناع  دم,نياتنار ,ناع ض نالناع ا سناع اهس تناإل  نناع  إين(ن6 )
 . 1 -14 /2  ا تناآلج سن(ن1 )
 .422  د كوناع عاكونل(ن1 )
 .50/   عاكوناع عاكون(1 )
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نك ا ةنت ناع ا كة,نأيا نكأخاانأ ا  ناالن شا ننرا ل":نجاه  ن ا عونتقا  ن.ن( )"اع  كةنكاكعنر ل
نن.(2)..."نكأخانعنن  
ي اا نيخااافنيجا مانأياا ناع  ا كة,نإعاااان  اا نخااللناااكلناع ي ا ،,نإااالن  اخااا نأيكاىنإاالناعاا ,ن:نقلـت

راا نرا لنكنَيدَالنتخال اُناعدات نإكاىنيناىنثداُ,نع ا ن.ن(3)خ  ُنإاانر لنكشييىناع   كةنأالناع  ااو
,نتعننك  كهنأن سن تاكُن ت لنالن ع ن   أىنق كننيتنا  ناإلخ الط,نعرلن  ا ىنياتنار نَإَكَ َيَدل

ن.    نالنإ   أك نالن ع النإلن تاكُن أيجنر  نإلناع خ كجنإالنكض نإخ الطى
 :اإلسلاد الحكم على

ن.إ ن  فن  كونن

 :ابن االثير رحمه  قال 
و ( ي)   ــِن َعْمــر  ــَرةِ »َوِفــي َحــِديِث ُســَهْيل ْب ــَم الشَّ يَاان« َألَّــُه َكــاَن َأْعَل اادنتمناعَشااَ ُن:ناَاأ  اعَ ش 

ُننَأي َ  ، ن(0)ن.اع ني ك ,نتاعَشَ 

 (36)رقمالحديث 
يخا ناا نياااتناعد  ااننااالناع اا  قن س,نيناا نياااتناع  ااكلنااالناعنداات ,نيناا نياااتن:قاا  ناااالنأ اا ر ن

النالني   ,نين ني   ناالنأاا ناعجا ا  ,ننا نكاتنسناالناركا ,نأالن   ا نط   ناع خيل,نين ن ضتن
 اعك ناالنأ ا تنننع ا ني ا ن  ات نتن:نقا  ن(5)النإ   م,ن  ثنلن    نالنأ ا تناالنأطا ،

ـَرةِ وكـان رجـال كتننا  ن كا ن  ات نت,نيناه نثنك اىن:ننناع ا ي نإدا  نأ ا ناالناعخطا ونَأْعَلـَم الشَّ
لنرنتنناك من»:نناع  ي نإك ععنع  نى,نإد  ن  ت نتن ن.(6)« ني ث  نإك ث  نالنتات

 :ت ريج الحديث
ن. تلن ن ن(1)تاالنااثك ن(1)   االنن    ناىناالنأ  ر نتار فن

                                           

 .34/201 عاكوناعر   ن(ن )
 .اع  جعنن  ى(ن2)
 . 6 د  ُناالناع الحنل:ناني (ن3)
ن.3/212اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن(ن0)
ن.ننه24  تن    نالنأ  تنالنأط ،ناعد شلناع    سناع  نلن  تنإلن(ن5)

ن

ن. 5/ن13   كان  شمن النأ  ر ن(ن6)
ن

ن.ن021:ناعطادُناع اا ُنلن-   نناع   اُنن-اعطاد تناعرا ين(1)
ن

ن.515/ن2ي  ناعي اُن(ن1)
ن
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 :دراسة رجال االسلاد
اعد  ااانناااالننليااااتعاااننيقااالنأيااالن  ج اااُننااااكلناع تثكااامنتاع ضااا كل,ن خ يااالن  جاااُنقااااتععنن

ن.اع  كلنالناعندت نلياتننناع   قن س
ـــحَ مُ  ااانا َ حَ ْســـإِ  نُ ْبـــ دُ مَّ اااتناَنانااا,نيمنل ننَّن َناعَ ااان   نَ اااكَننلَّنا  ااا َناعدننن-تن َّنا اااتنأَنانااايننن:  نندَاااتكنن–ن  نر   ننَ ااان,نإَّن ننَ نت نَ ااانل نشَّ
إ َّلَن ننن,س هَّنيَناع َن     نالنإ   مني ك ناع   ثكلن":نق  نش اُنالناع ج ج,ن( ) ا,نتقك نا    54 نتن

كةنيكضاا قاا  نتنن,(3)"  االناع اا كة:"تثدااىناااالن  ااكلنتها ن(2)"ا  يااى ننأنااىنت ااا ,ن(0)ثا اا نإَّاالناعَ اا َّ
نن(ن5).  تمنتعرنىنعكسنا جُإد  ن كنَّل  عاننيجا نعاىن:نيكضا نتقا  ,ن(6)َإدَا َ نثَّدَاُننأنىت ا ناا لناع َ  َّ

:نقا  نشا اُن(1)ن. ناَتنَ ا عونت اط:ن,نتق  ن   ن(1)َ  نتم:ننتق  نيكض من(1).عىن تين  كثكلن نر كل
َكاا نتنن(ن2 )قاا  ناع جياال,نن(  ) اا تمنإاالناع اا كة,:ن,نتقاا  نيكضاا من(4 )ي كاا ناع  اا ثكل ااتن:نشاا اُ َك  

َكاا  ناااااااااااااااااااااعنَ َياا هَّسنَ  نناااااااااااااااااااااااااااايت ن االنج :نعااااااااااااااتقاا  نإاالن تضن(0 )ن,ثدااُ:ناااالن اا  تنن(3 )ا االنَك   ت َّ
ن(43)ن.ع ااااااااااااااااتيع ناهَّن

كةنَت الن:نتق  نااالن اا ل كا ناع  نا  نَّكَلنإَّالناعَ ا َّ اَ  منَي َّ ن نَ َ ا نا النإَّ   ا  َك لنَكدناتَ لَّ ا  َاُنت ن َتَرا َلنشن
ََناااىننَراا َلن ن  يااا نع  تنعاا نَتاتََّنَ ااا نين َّااالنَ اا نين َّااالناَّ َ ااانعن  َااا  نَتَي   َخ  كناااَ عسنأيااا ني  االناعَنااا سن اااك ق نعأل 

اَ جن َتاَك ىن لنقا نينتَعاََّ نَإَأ  نإَّاانَاكلناع    نإَّكَ  نك تكىَّنَإعناَتنثَااتنك   َ َ  ،نَإَتقعناع َ َن رَّك نإَّلن َّ اعضُّ
ن(6 ).ا تاك ى

                                           
ن.045/ن20 عاكوناعر   ن ) )نن

 

 .04/ اع   كاناعراك نعياخ  سنن2))

ن.1 2/    كاناي ا ن3) )
 .313/ن1اعثد تن الن ا لنن0) )

 .12 /ن1اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن5) )

 .310/ن1اعثد تن الن ا لن6) )

 .ن014/ن3 كهالنا أ  ا نن1) )

 .ن310/ن1اعثد تن الن ا لن1) )

 .11:ن  ا تناالنيالنشكاُن الناع  كنلنل1) )

 .ن12 /ن1 نناعج حنتاع   ك ن النيالن  ن4 ) )

 اع    ناع  امن  ) )

 .044:ناعثد تنعي جيلنل   إُن2 ) )

 .315/ن1اعثد تن الن ا لنن3 ) )

 .233/ن1اعطاد تناعرا ين0 ) )

 اع    ناع  امن5 ) )

 .313/ن1اعثد تن الن ا لنن6 ) )
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ااالنا اا  تنك كاا ن:ن,نقاا  ل اا ثن نياااتناراا نااالنخااال ناعااا  ي":نتنااالني  اا نااالن نااا نقاا  نأااا ن
ةنااالنإ ا  منأالنا  ي النإ ط اُن  َّنَ اكنن:ناالنأا ت نكدات ن ا  تن شا ن:نكدات ن- تناعدطا ل-  ك 

ن آ  نقطن!انتناع نا  :نا ا كةنااالنإ ا  منإدا  نلإ ا ثتنياا:نتناالني  ا نقا  نأاا ن.( )تتنإل 
:نتقاا  ناعاخاا  سن.(2)"تعااننك ياان:نع يااىنجاا ،نإ  اا أالنأيكعاا نإأانااتنعااى,ني  اااىنقاا  ن؟ ن شاا نرَّاان نكننننَنتعَّاا
 ا ن يكاتن:نتقا  نأيالنأالنااالنأككناُ:"نثاننقا  "نا  كةناالنإ   منجُّن َن  نتنكَنن يكتنأيلنالنأا "

نإدا    كثاىنأالنأيلنالناع ا كنلنن أ "(0)ن.عكسنا عدتس:نَق َ ناعن  التنن.(3)"ي  مانك عنناالنإ   م
تارااا نااااالن-اااالنن كااا ناتنن ااا  تن   ااا ناااالنأاااا ":ن,نتقااا  نك داااتوناااالنشاااكاُ(5)" ااا كونإدااا  

ن ا نين َّاا َّنَ انل نَ اإاان ا ةنأَن:نإدا  ن-إ ا  م َلنعن ناىن الناع  ا تإكلنإعاتن  الناع ا كةن ا تم,نتات
 ج نق ناج  عنن":نأنىناع  شدلتق  نياتنه أُنن.(6)"ةنألناع جعتعكلني   كةنا طيُ  َّن َنىنكننلنين ن َّن

ت تينأناىنت كا  نن,نتشا اُ,نالن ا ك ن  ك ل:ناج  عناعرا ا،ن لني  ناع يننأي نااخانأنىن نعن
َ ااتخكاا مان ااعن َّنن,تقاا ناخ ااا فني اا ناع اا كةنإاا يتان اا قم .نكهكاا نااالنيااا ن اكااو:ن االنااراا ا  اااالننَُّن  
ن.(1)"االنإ   منعكسنا جُ:نتنكدت ن   تنيا نأا ":نتق  ن نا نالنإ   م,ن(1)"شع ونعى
إكر ااااىنرثكااا ماناااا ع يتنن,ىعن  كثَاااَ َ َااااكَننلرااا لنياااا:نإدااا  نعاااىىني  ااا ناااالن ناااا نأناااتناااالننأاااا نت اااأ 
عننكرلنك  جناىن:ناى؟نق  نجُّن َن  نكَن:ن,نت  ن يك ىنين  ن  كثىنقط,نقك نعىاع  ن نإلتكخ جىنن,تاعنهت 

ااالنإ اا  من كاا ناتقاا ني  اا نأاالنا   جاا جنا تاكاا تن:ن"تقاا  ناعخطكااوناعاياا ا س,ن(1)"اع اانلنإاال
إأ اا نن,سنإاالن  كثااىع َّن َنتكناان,ونإعاا ناعداا  َ اان نتكننن,عكَنَشاا َنينااىنراا لنكَنن:ا ااا ون نعاا نهتا اا ن االناع ي اا ،

:نقا  نااالن جا تنن.( )"اع ج جيُن لن   ج":نتي  ن  ع نإرااىنإد  ,ن(4 )"اع  منإيكسنا  إت نأنى
                                           

   ث اى,نتقا نن ارا نينعا شا نن ا  ٌمنإالنك كناى,نإ ا ن آ ا ,نت نهأاننيناىن آ ا ,ناا ن:نق  ناعا الن   ىنتن  يدما ن ))
,نتراااع ن َن ن.,نت ا ن يتانععاا ن ات  نيااا امنأالنأ اشااُنينأا  ن الناع اا ا كلتَن ا  ن ن النأاا  نن ات نت اا ن يكا عل 

 .1/31 ك نيأالنناعناال،ن

 .223-222/    كاناي ا نن2))

 . 23/ ن   كاناي ا ن3))

 .5 /ن2ناع  جعنن  ىن0))
ن.221-221/ ناع  جعنن  ىن5))
 .221/ ناع  جعنن  ىن6))

 .265   كانيالنه أُناع  شدلنلنن1))

 .234/    كاناي ا نن1))

 .اع  جعنن  ىن1))

 .220/ ناع  جعنن  ىن4 ))
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إأ اا نت كااونتاعدطاا لنإدياا انإكااىنن,ونااالنخ عاا ك اا َنتتننن,تك كاا ناعدطاا ل,نترااااىن اايك  لناع ك اال:ن" جاا 
نا ا تاعيا   نيناىنن, ريننإكاىنل،شناسإيننك اكلنعلننلتي  ن يك  لناع ك ن,  ش ننالنأ ت نت  عرمن

,نااأااالننااا ااُي اا ن:نقاا  ناعااا ال,ن(2)"لن اايك  لنعااكسن االني اا ناعجاا حنتاع  اا ك  كاا ناع اا كةنا
ت ااتن اا عوناع اا كة,ن  عااىنأناا سنانااونإ ن اا نقاا ن شاا نإاالناع ااك  ن االنااشااك ،ناع نراا  ناع ندط ااُن

  لناع  كة,ن  عوناع   ن  تم,نت ا نان ا  نااىنإ كاىننرا   ,نإانلن:نتها ن(3)ن.اع راتاُنتااش   
تقاا نا اا جناااىنيا ااُ,نتنا  شااع ن  ااينناخ  ااُني   كااةن ااالنإ اا  منار  اا نإاالن.نإاالن  يااىنشااكا 

ن(0)ن.  ك ى
,ن شاا ننااالنأاا ت ن:ااالنإ اا  من جاااللاتقاا ن ريااننإاالن:ن"تقاا نإ اا ناااالن ااا لنإاالن  فنإداا  :نقلــت

ن:شكاُنق  نلالنيااثن نن: ننالنأ ت نإ  ثنلن    نالنهك  ناعهك  سنق  إأ  ن شن,النينسات  ع ن
االناإلنن:قياتنععشا نناالنأا ت ن: ا  تنك كا ناالن ا ك ناعدطا لنكدات ن:االناع ا كنلنقا  انلثن نأي

ن؟ت  نر لنك  نإعكع ن:ق  ن!ةنألنإ ط ُنانتناع نا   َّن َنإ   منكنن
تاعا نيلناع ا ا كلن ثا نن,اإلن ا لنإالناع ا كةجا حنااىنت ااناعاسنق عىن شا نناالنأا ت نعاكسن  ا نكنن

قاا ن اا  تان االنن,تأطا ،نت تنع اا ن االني اا ناع جا هن, ااي ُنلتيااانهتأيد ااُن االني ا ناع اا امن,اا ات 
ااعن سنيخاا   نن الن كا نيلنكَنن َناَّنتقَنن,   تان ت ع ن,أ اشُن لن ك نيلنكني تانإعكع  ي ا  ننن َن َّ

يتنن, لنك ا عن النإ ط اُنتاع ا  ناكنع ا ن  اا النإ   منرااتراع نن, إعكع ن   نكني نإعكع نأك نمن
تي اا ن.نإعاااان اا   ن اا كونتاعداا  حنإكااىناعاااان كاا ن ن االن,اكنع اا ن  ااا ن االن كااةنك اا عنرال عاا 

تاع نينىنعننكرلنا ع جا هني ا نيأياننن,و ن َّنثننأ  نعىنإع ن  نكنن,نتا   منن  ع نإننىنر لناع ن نىن   من
ترا لنن, ن الن اتاعلناسني ااوكاهأننيلن  عرماترا لنن,اأن  وناعن سنتيك  عنن لن    ناالنإ ا  م

اااالناقااا  ننهلن  عااا ناع تطاااأنَنإي ااا نَ ااان,إتقاااعناكنع ااا نععااااان   تضاااُن,  عااا نكاااهأننيناااىن ااالنين  اااعن
أالننس تَّنَكان, ااان جا  ن الناع ج جياُن:اعا نإعا ن  عا نإدا  ن َندَّاإنننن.اكط  فنإننلاىنناا تنلن:إ   م
   اا نااالنإ اا  منأياا ناعخاا تجنإعاا ناع اا امن  اا نأااهنننتراا لناكاانعنن اا نكرااتلناااكلناعناا سن.اعكعاات 

تعاننكرالنن,-ن النث   اىن يا ناع انُن-انإأأطا فن  عا نأنا ناعات ا نخ  اكلن كنا  منن,إ   ع  ن كناا
أالنيت  ناعكعات نننىن اهتاتناعناالنَ ااُّن َنإن ا نرا لنكنرا نأيكاىن َنن,كد حنإكىن  ع ن لنيج ناع ا كة

                                                                                                                        
 .223/ نع  جعنن  ىان ))

 .1/31 عاكوناع عاكونن2))

 .061/ن3 كهالنا أ  ا نن3))

 ن.56 /ن2اعر شلن,ن1 1/ن3ناع    ناع  امن0))
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ن,ت اا نيشاااعع ن االناعيااهتاتنأاالني ااالإعنن,تاعنضااك ن,تق كيااُن,اعاااكلني ااي تانت  يااتانق ااُنخكااا 
اأانعننعاك ينن الن كا نيلنكَننعن اااَاا َن َنإ ا  منكَنناالاترا لن ترا لن  عا ن نكا يناع تاكااُنإ نن,اعاننجَن َن  

ن.( )"ة  َّن َن  نكنننس َّن  نتكَننستَّن  نلن  نكَن َّن  نألن  دلن  تمنإ ض نكنن
 اااتنرثكااا ن":ن,نعرناااىن ااا عسن رثااا ن ااالناع ااا عكس,نقااا  ناإل ااا نني  ااا   ااالناع ااا كةن, ااا تم:نقلـــت

تع ي  ،ناعج حنتاع   ك نيقاااااااااتا نرثاااااااااك  نإكىن خ ااااااااااااااي ُنر ا ن.ا ع شكعنتاعد  نلَن َّن نن,نتن(2)"ااع  عكسنج من
ن.  ين 

ااين ننتَن ن االنا اات ناع ياان,نتعااىن  ااااونإاالن اا ُن اا ن َنراا لن اا تقمن:"نقاا  ناعااا ال إاالننلَنيَّاا نن ,نتاخ نرَنن ن َن  
اات ننن, اا تمنكاا عس"ن:,نتقاا  ناااالن جاا (3)"تقاا ن اا  ىنج  أااُن,ا   جاا جناااى,نت  كثااىن  اال نلَن َّ

ن.(5)ار فناالن ج نإلناع اا ُن لنطاد تناع  ع كلن,نتق (0)"ا ع شكعنتاعد  
ـــر  يـــولُ  ـــن ُبَكْي ,نتناعراااتإلناعج ااا  ناركااا نيااااتن:دااا  تكنن,نارااا نيااااتن,ا نلك ناعَشااانتا ااا ناااالني ب

ني ااا  ون اااتناعكاااتننثداااُنأنااا ن":تقااا  نااااالنأ ااا  ,ن(1) ن كااان,نتااااال(1),نتثداااىنااااالن  اااكل(6) اااا11 
ن,يناىنرا لن اعنج  ا ناالنك كا ناعا  رالنإ نهرا لنثداُن ا تق ن:ق  نك ك نالن  اكل,نتن(1)"اع  كة

 يكاتناانالنن:ثننقا  نك كا ن.راون:إد  ن,ك  تنىنا عهن قُنعراانتراانينعنانإد  نعىن ج نتر لن ت  من
ن,(4 )"قاا نر اااتنأنااى,نتنإااا ا نك ري اا لنإكااىن, نإيااننك طع اا ت ااأ فنر  اماان,يااالنشااكاُني كاا فنإأق اا    

ن.(2 ),نتار فناالن ا لنإلناعثد ت(  )"ق نر اتنأنى"ن:تق  نياتنخكث ُ
نإلنني  ن":كنر نأيكىن؟نإد  نل،يسنشن:أنى ا نياتنه أُن,نتن(3 )"  يىناع  م":نتق  نياتن   ن

ن
                                           

 .313-1/314اعثد تنن ))

ن.244 /0اعراك نعض   ،نان2))
 .56 /2اعر شلنن3))

 .125ل د كوناع عاكونن0))

ن.5لنطاد تناع  ع كلن5) )
ن.013/نن32 عاكوناعر   ن(ن6)
ن.210/نن3   كاناالن  كلن تاكُناع ت سن(ن1)
 .313/نن   عاكوناع عاكون(ن1)
 .ن313/  ن سناع  جعن(ن1)
ن.016/نن32 عاكوناعر   ن(ن4 )
 .32/011ن سناع  جعن(ن  )
 . 1/65اعثد تن(ن2 )
 .236/نن1اعج حنتاع   ك ن(ن3 )
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ي ا فنع كياىنأالنثااتنإالن كنايالنيلنكنن"ن:تهجا نلاعجننإا ا كنناالنك داتونتق  ن.ن( )"أي ىينالناع  كةنإ
نت تنأن  نننه نك  ةنأنىنلر لناالناع  كن"ن:تق  ناع  جلن,(2)"اعط كم
ن!أنىنتين   نه  ناعن سنإكىني  نر لن"ن:تق  ني   نالن نا ن,(3)"اع  مني   لن
,ن(5)" إ نينااىنراا لنك اااعناع اايط لنتراا لن  جاماانهتراا لن اا تق ن":قاا  ناع اا جلتنن.(0)"تقاا نر اااتنأنااىن

ن,ك نا ن اتنتيااتفنهتا افناعنا سنكضا  تنع  ن,ار نالنكتنسنالنارك ن نااأسنااىن":تق  ناع جيل
ن.ن(6)"ت نناارث تل

تقااا  ن,ن(1)"ا ا   كاااةنإكت ااايىاااالنإ اا  مناكأخااانراااالنننهعاااكسن ااتنأنااا سن جاااُن": ات نااااتتقاا  ني
ن.(1)"ض كل"ن:تق  نإلن تضعنآخ ن,(1)"عكسنا عدتسن":اعن  ال
ن ااا ن رياااننإكاااىنع ا ااااىنإااالناإل جااا ،نت ختعاااىنأيااا ناع ااايط ل,نتي ااا ن ضااا كلن:قلـــت  اااتن ااا تم,نتات

ن.اعن  النعى,نإ كىن ش  
,ن    نالنالجبار عبد بن أحمد- سُّ ن":لاعا ا قطنن,نقا  (4 ) اان212تنناعراتإلياتنأ ا نناع نَط  َّ َّ

ن اا ننان تاف, نراا منن عااىن اا كثمنن نيأاا لن":,نتقاا  ناااالنأاا س(  )" ناااأسناااى,نيثناا نأيكااىنياااتنر كااو تات
نإاالن ا اا نخاا عل,نتعاانني َنن":تقاا  ناااالن ااا لن,(2 )"ك اا ةنأاانعنناعدااتنناعاااكلنااىنعااننكياامناضاا  تفن

ن.(3 )" نكجونيلنك   ناىنألن اك ناع  ت نإع ن نلناع ج ت كل  كثىنشكامن
 يكااتني اا ناع اا امن ج  ااكلنأياا نضاا  ى,نتراا لني  اا نااالن   اا نااالن اا ك ن نن":ااالنأاا ياتقاا  ن

ن.(0 )"أي نينىن نك ت  نيلنك  ةنألنر ني  ناعرثك يلنأن فنأنىننتار ن,ك  ةنأنىنعض  ى

                                           

ن.ن سناع  جع(ن )
 .31 / ي تا ناع ج  نعيجتهج نلن(ن2)
 .313/نن   عاكوناع عاكون(ن3)
 .313/نن   عاكوناع عاكون(0)
 .313/نن  نندسناع  جع(ن5)
 .253/نن اعثد تن(ن6)
 .016/نن32 عاكوناعر   ن(ن1)
 .32/016ن سناع  جعن(ن1)
ن.32/011نن سناع  جع(ن1)
 .311/  عاكوناعر   ن(ن4 )
ن.0/260   كاناي ا ن(ن  )
 . 1 / اعر   نإلنض   ،ناع ج  ن(ن2 )
 .1/05اعثد تن(ن3 )
 . 1 / اعر   نإلنض   ،ناع ج  ن(ن0 )
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ننساا ا ينيااتنر كاون   ا نااالناع اال،نكدا ينأيكنا نر ا ونناع ياا هنن":اع  اكلناالن  كا ناالناع اكااعنتقا  
نى,ناااااااعنق ا، ااااااااااااا ن جي  نيتن جي كلنإييطنا فني   وناع  كة,نإدطعكتنسنالنارك ن,نإد ينأيكن

,نإنناىنناع طا   سا ضتانإعا نأاا ناعجاا  ن":نق  ن نإعكى,نإ أعن فنإأا ,نتن يلن نكد  فنأيكن ,نإ  تن
ا   تفن لناانىني   ,ن:نإنلنر لنق ن  تن؟نق  ن":إدين نعىن.ن"ر لنك ض ن   أىن  ن ن لنكتنس

لناااااااااااااااااااااااااة,نإ اأعن نأااااااااااإننىنر لنك ض فن  ى,نإد ن ن لنأنا فنتن  نا نج  أاُن الني ا  وناع  ك
ق ن  ت,نتن أعن نألناانىنإ عين نإع ن نهعى,نإجان ف,نإ   أان نأيكاىنتأ إنا فن:نإدك نعن ن؟أا ناعجا  
 اان:ن نر كو,نتنيناىن عنا نأيا نياكاىنتنأيكاى,نتنرا لني  ا نكي اونا ع  ا ن,نإدا  نعنا نق  ن ن عنيا

ق  ط نإكع نر ونإ طياتف,نإد تنإطيا اىنإتج  اىنتأيكاىنا مننإل   ن فن  نني تنإكىنتنعرلن تن
اان   أىن عنياكىنا عخطناع  كم,نإ أع ىنيلنك إ ىنإع ن.( )"إ   نعلتنكج  نت اق ىننلاع   ن,نتات

ر لنيااتنر كاون الناعشاكتخناعراا  ناع ا  قكلناااا ا ,نن":  يد منأي ن افناعد ُنوق  ناعخطك
ااناع اا ستياااتنأاكاا  ن ,نتنقاا نشااع نعااىني اا    ناع طاا   س نثدااُن االنطادااُنااالنك كاا نشااكانجيكاا نيكضم

  لن  ع ى,نتجتاهن تاك ىنإاانعننكثاتنعيك    نقت نكتجوننا ع    نتناآلخ نا ع  اعُ,نتاع نك ك 
قات ن ج ا ننإعاتن,إنىنر لنكرااو:نساع ط   نإلناع ض  لط احنخا ف,نإأ  نقت ناتنإ د طن  كثىنتن

لننس ا كةناع طا   نإالك   جنإع نرشلنتاك ل,نإنلنر لني ا ناىنتضعناع  كة,نإااع ن  ا تنن تات
النيا نر كونشاع نعاىنيناىن ا عن  اىن النكاتنسنهنأن نينىن تينأ لنعننك  رىنإاع نيكض نا ط 

ا نارا ناالنأكا ش,نإاالنك ا نر نعاىناع ا   ن الن  الناالنل ا  أىن النياا نالنارك ,نتنثااتنيكضم
اع ااتت,ننإاال ن   تكااُ,نالنيااا ناراا نااالنأكاا شن داا  عننج ك ماانل كاا ة,نتناااالنإضااك نتتركااع,نتيااا
ارا نا انُ,نإياكسنك  ناعن ا  أىن ناى,نالنتاعا فنرا لن النراا  ننلتي  نااالنإ  كاس,نإ اتإ نقاا نياا

أالنياكاىنأالنكاتنسناالناركا ننستقا ن تيناع طا   .نااىنن َراي   وناع ا كة,نإكجاتهنيلنكراتلناَن
االنإ   م,نتنكشاىنيلنكرتلنإ  ىن   أع ن لنكتنس,نإ   ع ن لنياكىنأنى,نننس ن لنن ي هنيت اقمن

ن.(2)ن"اع تاكُن,نتنتنيأيننإلتن اانك  نأي ن   كىنعي  منتن ثا ىن
ن,ن  رااىنياااتناع ااا سني  اا نااالنعااكسنااا عدتينأناا  :نقاا  ناع اا رنتن.ن(3)عااكسنااا عدتس:نتقاا  نياااتن اا  ن

ن.ن(0)"الن  ك ننك ن ناالنأد  ا    ن
ن,اع ااا كةن ااا  واخ ياالنإكاااىنشاااكتخن ,نتنعااننكرااالن االني":نل ااا ا تناع اا رننعيااا ا قطننإاالتن

ن":   ننلق  نأا ناع   لنالنيا,ن(5)"ر لن   أىنإلنر ونياكىنأا ناعجا  نالن    ن,نتياتفنثدُتن
                                           

 .0/262   كاناي ا ن(ن )
 .0/263ن سناع  جعن(ن2)
 .2/62اعج حنتاع   ك ن(ن3)
 .311/  عاكوناعر   ن(ن0)
ن.16/ عي ا قطنلن  ا تناع  رنن(ن5)
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   ا ناالنأاا نتننقا  تن.( )"ع ا ن ريانناعنا سنإكاىأناىنن  ا كةر اتنأنى,نتني  رتنأالناعن":   ن
ك نالنإالنععج اى,ن نيناىنكرااونإالناع ا كة,نإانلناعا نن":ق  ناعا ال.ن(2)"ر لنكراو":ناع ض  ل

يناااىن تينيت اقااا ن ااالنن:ن,نت  ااا نكداااتسنيناااىن ااا تمنإااالناااا وناع تاكاااُاشااال،عاااننكتجااا ن ناااى,نت ن  ااا  ن
تقااا نيثنااا نأيكااىناعخطكاااوننتقااتاف,نتا ااا جنااااىنناع ياا هسن,ناناااهت نأاالنياكاااى,نأااالنكااتنسناااالناركاا ,

 ,نعرناىن تينأالناعدا   ،نإا  ع تفن نا نركا  كثاىننإالعكسنن":اعخيكيلتق  ن.(3)"اعاكعدلنإلن   نك ى
ن.نن(0)"عاع 

ضا كلنت ا  أىنن":قا  نااالن جا تن.نن(5)"تضا  ىن كا نتا ا نه  كثاىن  ا دكن":نتق  ناعا ال
إاالناع   اااُناعث عثااُن االناع  ع ااكلناع االن نكدااا ن اا كثع نإ نن(1)تاراا فناااالن جاا .(6)"عي ااك  ن اا كو

ن.ا ع   كونا ع    ن
ن.ن"ينىنض كلنت   أىنعي ك  ن  كوناالن ج تاعدت نإكىن  نق عىن"ن:قلت

,نَت ناَتن ضاتالننرضوان ْبن َأْحَمد ال  ك َّ َ اك لناعَ  َّ َ  منا لنأطكُنا لنَأا  ناهَّنا لنَ    ,نَياناتناع  ن ا لنإَّ  
َ ااا نكيداااونجااا عكنتستنا ااالنجااا عكنتسناع اااك  نلن َُننَرااا َلنَي   تثداااىناعخطكاااون.ن(ن اااان320) ناااتإلن ااان

ن.(1)اعاي ا س
ن.ثدُ:نقلت 

ــِن  ــرَّْحَمِن ب ــِد ال ــُن َعْب ــُد ب ــايِ الُمَ لِ ــُي ُمَحمَّ ااش َّننأبــو طــا ر الَعبَّ ااَلناعيَّ ن َّ ناعااَاَ وَّ  نَخي َّاالن
قاا  نن,(1)ن

ن.(  ),نت  ىناعا النا ع  تم(4 )"شكان  عونثدُ":ناع  كدلنتاعخطكوناعاي ا سن
ن تنثدُن:قلت 

 :الحكم علي االسلاد
                                           

ن.2/62اعج حنتاع   ك ن(ن )
 .0/262   كاناي ا ن(ن2)
 .51/نن3  ك نيأالنناعناال،ن(ن3)
 .52/نن  عاكوناع عاكون(ن0)
 .05/نن اع ينلنإلناعض   ،ن(ن5)
 .13 د كوناع عاكونلن(ن6)
ن.31/نن طاد تناع  ع كلن(ن1)
ن.3 /ن ,ناع خي ك تن 03/ن1   كاناي ا نن1) )

 

ن.011/ن6  ك نيأالنناعناال،نن1) )
ن

ن.20 /ن3   كاناي ا نن4 ) )
 

 .011/ن6  ك نيأالنناعناال،نن  ) )
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، ورغـــم ألي لم أقــــــــف علــــــي ترجـــمـــــة  الحديث إسلاد  مل طع ومرسل عن اللبي  
 :لكن فيه أسبال الضعف و ي أبي ال اسم السمرقلدي وأبي الحسن الل ور

 .ي   نالنأا ناعجا  نض كل. 
 .تعننك  حنا ع    ن    نالنإ   منرثك ناع  عكسنإالنك  لن  عك ى.2

اع ا  نكلنأ اشاُن ضالنتنأنعا ننتعننيقلن اتسنأيالن تاكاُنتا ا  ن  ان  نعي ا كةن الن ا كةنين
ن.( )ت لنش   نعى,نار   ناالنأ  ر نا  نار فنعي  كة

 :ابن االثير رحمه  قال 
ــِن َمْســُعود  )   ــيِ م ُمَعلَّــم»َوِفــي َحــِديِث اْب ــَا ُغَل ن ني عَااننعيَ ااتاونتاعَخكاا ,نردتعااىن  اا ع ن« ِإلَّ َيس 
ننتلٌن» َ َيٌننَ ج  ن«ن ن نَعىننَ ل  ن(2)ن.كنَ ي َّ نىَيس 
 

 (37)رقمالحديث 
نَأَكا ش نن:ق  ني   نالن نا ن نا الن ا َّ َ َ ثََن نَيانتنَار 

انٌن(3) ناااااَن,نأ(0),نَ اَ ثَنَّلنَأ  َّ نااااااااااأَن,ن(5)ه  نل  ل 
ا نت  ناااااااااأَن نَ    ناا لَّ ات ننتَّن:ن,نقَا  َنننل  ,نَإَ اَ ناَّالنَ  ن َ اك ط  نَياَّالن ن َُنا الَّ ا نعَّ ند َاا نَي  َأا نَ َن م َتَياناتننرنن اتن

,نَإَد  َن ؟نَك ن ناَلنن,ن َن"ننَار    نَعَال  ن َّل  َ َ ٌل,نقَا  َنَنَ ان نن:َق َ نقني اتنن"ن   ن"نن,نَتَعرَّن َّالن نا   نَكن اهن نَشا   نعَان  ال  ن َّ َإعَا  
؟ن ,نَإَشا َّوَن"نَأَيك َع ناع َ    ن ا ن,نَتَ اَد نَيَاا َإَأَ ك  نىننناََّش   ,نَإَ َ اَونَضا  َأَع ,نَإَناَهَ نعَاَاٌل,نَإَ َيَااىننإَّالنإََّنا ،  نَار 

ن"نن,نثناَننقَاا َ نعَّيَضا   َّنن ااَ نَ اَاا,نَإدني ااتنن:نَإَديَاَل,نقَاا  َن"ناق يَّاال  ااتَ نتَّننثنااَننَيَ ك  ناىننَا   نَّاالنننَكا نَ  ن ,نَأي َّ  
,نَق  َن نَ َااناع َدت  َّ ل,نَتَق  َن:ن َّل  َ  نَ نتن,ن:ن"نَإَ َ َونَ ي  َّ  (6)" َفِإلََّا ُغَليِ م  ُمَعلَّم  َك  
 :ت ريج الحديث

                                           
إناىن جا ن  ات ف,نإا نه ننن,نإ ن ياتنثاننإناىنيخاانا ا نإدكا نع  ات نتننيخاانن  ات نتن:نق عات«نألنأ اشُ ) )

 .54/ن13   كان  شمن« ني ث  ناى,نإك ث  نتنالنكتنناعدك  ُ»:ننثنك ى,نإد  ن  ت نتن
ن.3/212اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن(2)
ن(.أي ناا ون)نياتنار نالنأك شنالن  عنناا  ين,نا  ىنرنك ىن(ن3)

 

سن,نياتنار ناع د من(ن0) ت ناَاَ  َّ  .أ  ننالناع عُ,نت تناالنيالناعَنجن
ن.ش ك ناع ا،ناالن اكشنياتن  كنن  تن نُنإ  ينيتناثن كلنيتنثالةنتث  نكله نار  نيتعىنت (ن5)

ن

ن(ن6)ن نَ    نت   نتَّنا لَّ َن ننَأا  َّ َلناعَ َ  َاُ,نن ن   ثَّ َّكَلن َّ َن نناع  نر  ن3511ا قنن12/نن  ن ني   ن ن  
ن
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 النط كامنك كا ناالنهر كا نأالنياا نيكاتونأالنن(2)تاعطا انالن( )يخ جىنياتنارا ناعشا إ لن
ثالث عنن النط كامنن(5)تاع ن النن(0)تاالنأ إُن(3)أ  ننالنيا ناعنجت ناىنان تف,نتيخ جىناعاكعد 

ن.ط كمناع  لنالنأ إُنألنيالنار نالنأك شناىنان تف
 :السلد رجال دراسة
ات ناَاَ ا َّسن ت   تنأ  ننالناع َن:نْبُن َأِبي اللَُّجودِ  عاصم ل,نااااااانناعرتإااااااااااااااااعُ,نت تناالنياالناعَنجن

تيااااتن,ن(1),نتي  ااا "ثداااُن نااااأسنااااى:ن",نتقااا  (1)تثداااىنااااالن  اااكل .(6)( اااا21 ت)يااااتنارااا ناع دااا م,
 .إلناعثد تن(  ),نتاالنش  كل(4 ),نتار فناالن ا ل(1)ُه أ

راا لنثدااُنإاالن:ن"(3 ),نتقاا  ناع جياال"ثدااُنإ نينااىنراا لنرثكاا ناعخطااأنإاالن  كثااى:ن"(2 ) اا  نتقاا  ناااال
ثداُ,ن:ن"(0 ),نتقا  نك داتوناالن ا ك لناع  اتس"اع  كةنتعرلنكخ يلنأنىنإلن  كةنه نتياالنتااا 

:ن(6 ),نتقا  نيااتن ا  ن"را لن جاالن ا ع  من:ن"(5 )تق  ني   نإالن تضاعنآخا ,ن"إلن  كثىناضط او
,ن"  يىنأن سن   ناع  من  عوناع  كةنتعننكرلناااا ناع ا إي:ن"ن-يكض من–,نتق  ن" تن  عو"

                                           

ن. 63ا قنن541/ (اعيكالنك ت)ر  وناع تاا ن( )
 

 . 162ا قننن1/322اع  جننا ت طن,1051ا قننن1/11  جنناعراك ن(2)
 .210لن أ د  نتاعع اكُنإع ن اك ناع ش  نأي ن ا وناع يلنتي   وناع  كةا(ن3)
ن.06ا قننن61لننجه،ناع  لنالنأ إُناع ا س(ن0)
ن.0ا قنن55 / (إتاا نيالناعد  نناع ن ال)اع ن اك تن(ن5)

ن

ن.3/013  عاكوناعر   ن(6)
ن.60  كلنإلناع ج  ,نل لنرالننيالنهر ك نك ك نالنن(1)
ن.213  ا تنيالن ات نعل  نني   ,نلن(1)
ن. 6/30اعج حنتاع   ك ن(1)
ن.1/256اعثد تن(4 )
ن.54    كاني   ،ناعثد ت,نلن(  )
ن.6/324اعطاد تناعرا ين(2 )
ن.2/6   إُناعثد تن(3 )
ن.3/201اع   إُنتاع   كان(0 )
ن.24 /3اع ي نت   إُناع ج  ن(5 )
ن. 6/30تاع   ك اعج حنن(6 )
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,نتقاااا  ناااااالن جااااون(2)"إاااالن  يااااىنشاااال،:ن"قاااا  ناعاااا ا قطنل,"عااااكسناااااىناااااأس:ن"( )تقاااا  ناعن اااا ال
رااا لن  ياااىن اااكا منت  كثاااىنخ  اااُنأااالنه ن,نتياااالنتااااا ن ضاااط ون,نرااا لنك ااا ةن:ن"(3)اع نايااال

 ا تمن:ن"(5)تقا  نااالن جا ,ن(0)تثامنتقا  ناعاا ال,ن"ا ع  كةن    نألنه ن,نت    نأالنياالنتااا 
ن."عىنيت  نن جُنإلناعد ا، نت  كثىنإلناع  ك كلن د تل

كعان,نتقا نرا لنك ا ةنا ع ا كةن ا   نأالننك ضونا  ناع  ا ُناع  ادُنعألقتا نينىن ا تم:نقلت 
ع ياُن,ني ا نا عن ااُن افنااا اُنإالن  كثاىنأنع ا ناضاط اوه ,نت    نألنيالنتاا ,نتعاع نق  نا

ن.(1)إيننك   نألنه نتق نيثاتن   أىنا   نناعاخ  سن(6)اإل    
 :الحكم على اإلسلاد

ن.تعننك  اعنتاع نعيت نناعاسنتقعنإكىنأ  ننالناع عُنض كلإ ن  فنن

 :ابن االثير رحمه  قال 
ِديِث الدَّّجال                 فِي ح  ر  »و  و  وا أنَّ ربَّكم لي س بأع   (8)ن.« ت ع لَّم 

 

 (38)رقمالحديث 
نَق َاا َ  َن:اعاخاا  سناإل اا ننقاا  ن ُن,نَأاال  َا اا   ,نَ ااَ ثََن نشن و  نَ اا   نا االن ااَيك َ  لن َ ااَ ثََن ن ن

نَيَنااس ن(1) ,ن,نَأاال 
,ن»:نقَاا َ ناعَناَّالُّن:نقَا  َن ااَت ن ااَتَ ناعَراَااَو,نَيَ نإََّنااىننيَأ  اَةنَناَّااِلنإََّ نَين ااَاَ نينَ  َاىنناَاأ  نَّ َ اا نان َّ َربَُّكــْم َلــْيَي َواِ 

(4 )«,نَتاتََّلنَاك َلنَأك َنك ىَّنَ ر  نتٌونَر إَّ ٌنِبَأْعَورَ 
. 

 

                                           

ن.3/011  عاكوناعر   ن( )
ن.01  ا تناعا ق نلنعي ا قطنل,نل(ن2)
ن.331/ ش حنأي ناع   اس(ن3)
ن(1 5/ )اعر شل,ن(ن0)
ن.215 د كوناع عاكو,نل(ن5)
ن.243:نج  عناع   ك نل(ن6)
 .011/ن6اع   كاناعراك نعياخ  سن(ن1)
ن.3/212اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن(ن1)
ن.ق    نالن أ  ُنالنق    ناع  ت لنياتناعخط وناعا  سن تن(ن1)

ن

ن. 3 1ا قننن64/ن1  كوناعاخ  سنر  وناع  ل,نا ونار ناع ج  ن(ن4 )
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 :ت ريج الحديث
 لنط كمن    ن(2)يكض ن لنط كمن  لنالنأ  ,نتيخ جىن  يننن( )اعاخ  سنىيخ جن

ن.كي ين  د  ونىالنج   نريكع  نألنش اُنالناع ج جنا
ن.(0)ت  ينن(3)أا نتنالنأ  نيخ جىناعاخ  سن  كةتعي  كةنش   ن لن

 :السلد رجال دراسة
ن.ثد تنج ك عنن ج عىن

ااااال ن َأ  اااااُناع   ت َّ ,ن ج اااااٌعنأيااااا ن تثكداااااىن,نإ نيناااااىنا عاااااننا ع ااااا عكس,نت ااااا ىن(ن5)ق ااااا   ناااااالن َّ
اع ااالن نكداااا ن ااا كثع نإ نا ع  ااا كونن(1)اااااع ,نتارااا فنااااالن جااا نإااالناع   ااااُناعث عثاااُن(6)اعن ااا ال
ن.ا ع    
ن.إ ن  تنشاعُناع  عكس"ن  ثنلنينس:"ن(1)   حنإلن تاكُنعياخ  سن:قلت
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
 :ابن االثير رحمه  قال 

                                           

ناهَّنَ َ  َع   كوناعاخ  سن( ) نَقت  َّ ,نَا ون ك َّ ناعَ ت  َّ َنَعنَأَي نَأك نَّل}:ن,نرََّ  ون ا قنن 2 /1[ن31:نطى]{نَتعَّ ن  
ن.0042

ن

نَتَ  نَ َ ىنن  كون  ينن(ن2) َ  َّىَّ نَت َّ ناعَ َج  َّ ر  َّ ناَّ ,نَا ون َُّ ناعَ  َأ َ اطَّ نَتَيش  ن.2133ا قنن2201/ن0ر  وناع  ََّ لَّ
ن

ناهَّنَ َ  َع (ن3) نَقت  َّ ,نَا ون ناَان اََّك ،َّ كةَّ نَيَ   َّ َ ي َن نننت م }:ن  كوناعاخ  سنرََّ  ون ن.ن3331ا قنن30 /ن{.إََّن نَي  
 

ن(ن0) ن  كون  يننرََّ  ون ناعَ َج  َّ كوَّ َكَن,نَتاع َ  َّ نَ    ناا لَّ كوَّ ناع َ  َّ ر  َّ ناَّ كَ  َلن,نَا ون ن61 ا قننن55 /ن اإل َّ
 

ل ن(5) اضنناعا ا ناع ع ياُنتاعاتاتنااكلناع اكنكلناع ع ي اكلنيت   ا ن   ت اُ,ن اافناعن ااُنإعا نج  أاُنقا اا ,ن:ناعَ  نت َّ
ث يااُناالنأر ااُناالن ا وناالنأيالنن  تسنالنشكا لنت تنإلن اك ُ,نت اتن ا تسناالنا ا ناال:ن نع 

عكع نكن  ونق      .3/235اان  ونعي    نلن.نالنار نالنتاا ,نتات
 .01 قننن01,ناع  ع كلناالنه أُنلن 2 ار ناع  ع كلنعين  النلن(ن6)
 .12 قننن03طاد تناع  ع كلنلن(1)
ناهَّنَ َ ااا َع (نن1) نقَااات  َّ ااا}:ن ااا كوناعاخااا  سنر ااا وناع ت كااا ,نَاااا ون اااا قنن 2 /ن1[ن31:نطاااى]{نَنَعنَأيَااا نَأك نَّااالَتعَّ ن  

1041. 
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ــَتَعلَُّمــوا ألــه لــيي »َواْلَحــِديِث اْرَ ــِر     ــْلُكْم ربَّــه َحتَّــى َيُمــوتَ ي ث عنااىنقَّكاا َن« رى أحــد  ِم اََّ   َناا ننَ ااَاانتي  
َي نتا ن( ).اأ 

 (39)رقم الحديث 
,ن:اإل اا نن  ااينقاا  نن كاَّاالُّ ااَ اَلناع ُّجَّ نأَّ   َُنا االَّ َ يَاا نَ    نتَّنا االَّ نَأا اا َّ َكاا نا االَّ نَك   ُننا االن َ يَاا َ ااَ ثَنَّلنَ   

نتَّن نَأا اا َّ نا االَّ نَ اا عَّنَّ ,نَأاال  ااَع و  نشَّ ناا االَّ ,نَأاالَّ َاَ نَّاالنكنااتننسن ,نَيخ  نَت  ااو  َاَ نَّاالناا االن َيخ 
نن,ن(2) قَاا َ نَأا اا ننتَّنا االن

َ اا َن نتَّنَإدَاا َنن َن:نأن اات ن نإَااَأث َن نَأيَاا نتَّناََّ اا ن نااَتنيَ  ينااىن,نثنااَننَاَرااَ ناعااَ َج َ ,نَإدَاا  َنن ن إَّن َّاالن:ن"نإَّاالناعَناا سَّ
نَعرنا نَيقنات ن َ اىن,نَتَعرَّال  نَين اَاَ فنننناتٌحنَقت  َ اىن,نَعدَا   نَين اَاَ فننَقت  نإََّ نَتقَا   نَناَّال   نَكدني اىننَانن اَّ نرن نتفن,نَ  ن َّل  نعَان  نإَّكاىَّنقَات  م نن 

ىَّن َتَ ن:نَناَِّلنعََّدت  َّ ,نَتَيَلنَتنَ َا َ َ نَتَ َ  َع نَعك َسناََّأأ  َت ن َع و ن"نَ َ َي نتانَيَنىننيَأ  نشَّ ن:نَق َ ناا لن َاَ نَّالنأنَ ا ن َتَيخ 
نتَّن اات َّ نَ  ن ااَ  وَّ نَي   َاااَ فننَا  اافن ,نَيَنااىننَيخ  َن َ اا  َّسُّ ناا  نثَ اَّاات  ااتَ نتَّنا االن َننَ ااَاَ ن,نقَاا,نَيَلنَ  ن  َ نَكاات 

ن.(3)«َتَعلَُّموا َألَُّه َلْن َيَرى َأَحد  ِمْلُكْم َربَُّه َعزَّ َوَجلَّ َحتَّى َيُموتَ »:ن,نَتَق  َن«نن...:ناعَن َسناعَ َج  َن
 :ت ريج الحديث

نتَّنتيخ جىنيكض , لنط كمنن    ناىناإل  نن  ينن نَأا ا َّ َ  عَّنننا لن
رال  ا نأالنن(5),نتنا إعن(0)

ن.ألناالنأ  نان تف
ن

 :دراسة رجال السلد
 :حرملة التجيبي 

أي نينىنيأينناعن سنن(1),نتاع دكيل(1)نلناالن  كلتخال ُناعدت نإد نن(6)  تن  ا  ىنن:قلت
ن.,نتق ن تاعنأن ن  يننر  ن تنتاضونإلناع خ كجا النت و

 

 :قال ابن االثير رحمه  

                                           

ن.3/212اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن(نن )
ن.226:ن د كوناع عاكونل.نه46 َ  عَّننالنَأا ناهَّنالنأنَ  نالناعخط وناعد شل,ن تإ ن(ن2)

 

ن(ن3) ناا لَّ ر  َّ ناَّ ,نَا ون َُّ ناعَ  َأ َ اطَّ نَتَيش  ن. 213ا قنن2205/ن0َ َك   ن  كون  يننر  وناع  ََّ لَّ
ن

ن.اع    ناع  امنن  ى(0)
ن

ن.اع    نن  ى(5)
 

 .ن 3اني ن  كة(نن6)
 .305/ اعض   ،ناعراك ن(1)
 .2/242 عاكوناع عاكون(1)
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راَط، فَيْلظر ِإَلْيـِه َفـِإَ ا ُ ـَو   اَلُم َألَُّه َيْحِمل أَبا  لَيُجوَز ِبِه الص  َوِفي َحِديِث اْلَ ِليِل َعَلْيِه السَّ
نَهااََّ َ  لَّن:ناعَ ك اَلن« َعْياَلم  أْمَدرُ  َعَّلن َا  ,نَتاع َك ،ننَتاا   ( )ن.اَر ناعض َّ

 (41)رقمالحديث 
َق َ نياتنأنَ  نت تافن"اعخط النار فنإلنر  اىن تلنيسن ن نتق  عننيقلنأيلن خ كجنعى,نعرلنن

َ  نن  (2)ن.عن نياتناع ا  سنألناالنااأ االنَق َ نإناان نَتنَأك الٌننَي  

 :قال ابن االثير رحمه  
اا « ِتْلــَا اْمــرأة  َأْعَلَلــتْ »ِفــي َحــِديِث الُمالَعَلــة (َعَلــنَ )  اااَللنإَّاالناا   أ  ،َّن:ناإلَّ ,نإي عاا  ناعَشاال 

َشُ نيي َع تناع   َّ نَق    (3)ن.َتاع  نَ ا نناَّىَّنيَنع نَر َنت 

 ( 4)رقمالحديث 
ناهَّنن:قاا  ناإل اا نناعاخاا  سن نَأا اا َّ نا االن اا  َك لنن(0)َ ااَ ثََن نَأيَّاالُّ َناا  (5),نَ ااَ ثََن ن ن ,نَ ااَ ثََن نَيانااتناعه َّ

,نن(6)
,نَق  َن ن نَ َ    نا لَّ نَّ ناعَد  َّ نَأَا س ن:نَألَّ نَشاَ ا  نننَاَرَ ناا لن ,نَإدَا َ نَأا ا نناهَّنا الن َنك لَّ اَلناَع َّالن:ن,ناع نَ اَلأَّ َّ 

ناهَّن ت ن ُ ن»:نَق َ نَ  ن نَاك ََّن نَ ك  َّ َ يَ منَأل  نَ اجَّ م نا   نرنن تن ن(1)ن.اَل ِتْلَا اْمرََأة  َأْعَلَلتْ :نَق  َن«نَعت 
 :ت ريج الحديث

 االنن(1),نتيخ جااىن  ااين(1)يخ جااىناعاخاا  سنااان سناعط كاامنأاالنأياا نااالنأااا نتناااىناي يااىن
ن.ط كمنأ  تناعن ق نألن  ك لنالنأككنُناىناي يى

 :السلد رجال دراسة

                                           

ن.3/212اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث نن( )
ن.551/ن   كوناع  كةنعيخط الن(2)

 

ن.3/212اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن(3)
ن.َيانتناع  لناعَا   َّس,نالناع  كنلننا لنَأا ناهَّننأيل(0)ن

 
 

 . تن  ك لنالنأككنُنر  ن تنتاضونإلناع خ كجنإلنط كمن  ينن (5)
ل,نَيانتنَأا  ناع   لناع  نلناع   تلناأالناعهن  (6)ن ن.َأا ناهَّنالنارتالناع دنَ شَّ

ن
ن

ن(ن1)ن نَ ل  نَا ون ناع ن نت َّ ُ ن  كوناعاخ  سنرََّ  ون نَاك ََّن َُناََّيك  َّ َُنَتاعَيط َانَتاع َُّعَ  َش ن.6155ا قنن15 /ن1َيي َعَ ناعَ   َّ
 

نن  كوناعاخ  س(1)ن َلناعَيت  ن َّ نَ  نَكجنتهن ناعَ َ ن َّل,نَا ون ن.1231ا قننن15/ن1رََّ  ون
ن

َ  َّناع  نَ َتَإ نَأن َع ن (1) نأَّ نان دََّض ،َّ ناعَطاَلمَّنَا ون َع ,نَتَ ك ن  كون  يننرََّ  ون ناع َ    َّنَهت جن عَّ نن.ن011 ا قنن35  /ن2 ََّ  ناََّتض 
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ن. ج عىنثد ت
 .تق ن  حنإلن افناع تاكُنا ع    نت نا ع  عكس شعن:سريان بن عييلة 

 : قال ابن االثير رحمه 
ِة  ر  ِديث  ال ِهج  ِمن ه  ح  ين ل ه  »و  ِقّرِ نا بِم  ت ع ِلن  بِِه ولس  َل  ي س  ن« و  تِع ال  كنَّىَّن:ناَلس  ناعَجع  ناَّ َّ ن( ).َتقََّ اَ، َّىَّنَيسَّ

ن( ).َتقََّ اَ، َّىَّن
 (42)رقمالحديث 

,نَ َ ثََن ناعَيك ةنن:ق  ناإل  نناعاخ  ين نانَرك    َك نا لن َ َ ثََن نَك  
َدك   ن(2) نأن َع و ن(3),نَأل  نشَّ :ن,نَق َ ناا لن

ااَع و ن ن:نشَّ ااَلناَهننَأن عَاا ,نَهت َجناعَناَّاال َّ َُنَ ضَّ ,نَيَلنَأ اََّشاا َاك اا َّ ناعهُّ َت ننا االن اا   َاَ نَّلنأن ن:ن,نَق عَاات ننإَااَأخ  دَّاا   نيَأ  عَاان 
كَل,نَتَق َ نَيانتنَ  عَّو ن ناع  َّ كَن لَّ ن:نَيَاَتَسنَقطُّنإََّ نَت نَ  نَك َّ ,نَق  َنَ َ ثَنَّلنَأا  نناهَّ,نَأل  ناعهُّ   َّس َّ :نكنتننَس,نَألَّ

ااَلناَهننَأن عَاا ,نَق عَاات ن َُنَ ضَّ ,نَيَلنَأ اََّشاا َاك اا َّ ناعهُّ َت ننا االن اا   َاَ نَّاالنأن ن:نَيخ  كَن لَّ نَيَاااَتَسنقَااطُّنإََّ نَت نَ اا نَكاا َّ دَّاا   نيَأ  عَاان 
ناهَّن اات ن ٌننإََّ نَكأ  َّكَناا نإَّكااىَّنَ  ن َناا نَكاات  ااَ نَأَيك  نَك ن كَل,نَتعَاان  ُم,نَإَيَ اا ناا  نيَّااَلننناعاا  َّ ااَك ااَ  منَتَأشَّ ,نانر  ناعَنعَاا  َّ َطَ إَاالَّ

ااايَّ نتَل,نخ َُّناااااااااااااااااَناع ن   ن نعَااا جَّ مانقََّااااَ ناعَ َاَشااا ااا   ث يناااىننَتَ ن:نَإدَااا َ نَععنااان ن...نَ َجنَياناااتنَار  ن َّ ااا نجن نَ نَكخ  ااا   إََّلنَيَاااا نَار 
ن اكلن ناعَرَ ,نَتَكد  َّسناعَضك َل,نَتكن َّ َن,نَتَك   َّ ن ناعَ  َّ ناعَ    نتَن,نَتَك َّ ن ون نكنر  َّ تَلنَ جنالم ,نَي نخ  َّجن َ جن َأيَا نكنخ 

ناعَ  َّن اَتاَ ناا الَّ نقنَ ك ٌشنجَّ ناعَ م َّ,نَإَأن َ َات  َُّنَنَتااَّوَّ َنا ناعَ  َّ ا الَّ ,نَتقَا عنتان َّ ا   ,نَتآَ نناتانَيَاا نَار  َُّ ,ن:نَنا ا   نَيَاا نَار   نا  
,نَتع َكد َ ي نَ  نَشا َ،,ن نَ َاىننإَّلنَ ا َّفَّ,نَإي كنَ   َّ ننَواَل ُيْؤِ يَلـا ِبـَ ِلَا، َواَل َيْسـَتْعِلْن ِبـِه،َإي َك  ان   اكَن نَيل  نَخشَّ َإنََّنا نقَا  

ن.(0).اع  كة...َ  َ،َن َك   ََّلنَيا َن َ،َن نَتنَّن
 :ت ريج الحديث

نن.(5)االنشع وناعه  سناىناي يىيخ جىناعاخ  سن لنط كمنننننننننن

 :السلد رجال دراسة
ن. ج عىنثد تننننننننن

                                           

ن.3/213اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ننن( )
ناع ع ل,نَيانتناع َ   َّةناع َّ   َّس تناع(2) َ لَّ ن.َيك ةنالنَ    نالنَأا  ناعَ   

ن

ن.أدك نالنخ ع نالنأدك ,نياتنخ ع ناانَ تَّس,ن تع نأث  لنا لنأ  ل(ن3)
ن(ن0) ناعَناَّل َّ نإَّلنَأع  َّ نَياَّلنَار    َتا َّ نجَّ نَا ون فَّن  كوناعاخ  سنرَ  وناعَ َتاَ تَّ ن.2211ا قنن11/ن3َتَأد  َّ
 

نناع    ناع  ام(ن5) َ  َّناعَناَّل َّ ن َّج  ,نَا ون ناعَ َن قَّوَّ َُّنننرََّ  ون كَن َ  اَّىَّنإََّع ناعَ  َّ ن.3146,ن3145ا قننن51/ن5َتَي  
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 :االثير رحمه  قال ابن 
َْرَض َعَلْلَداة  َشَجْن . ِفي َحِديِث َسِطيح(  ـ()َعْلَلدَ )   َلناعنُّتمن:اعَ َين َ ا َتُجُول ِبَي اْْ َكُن َّ  ( )ن.اعدتَّ
 

 (43)رقمالحديث 
نالن  و,نق  :ق  ناعخ ااطل  ثن نياتنيكتونك يا ناالنأ ا ال,ن النآ نج كا ناال:ن َ ثن نأيلُّ

,نقاا    اا ثنلن خااهتننااالن اا نئناع خهت اال,نأاالنياكااى,نتي ااتنعااىنخ  ااتلنت اااُن:نأااا نتناعاجياال َّ
إكتالنر  ي,نت دطتن نىني اعنأش  نشن َإُ,نن,نا  جسنع   نر لنعكيُنتع ن  ت نتن:ن نُ,نق  

أينناعا نأنا نخا  نعالنك ارلن شا  لن:نإد  ...تخ  تنن  نإ  س,نتعنن خ  نقا ناع ناأعلنأ ن
َطكو:ناعش ن,نكد  نعى إخا جنأاا ناع  اكون.إأ اى,نإ  اأعىنأ ا ن اأع  نأناى,نثانناا نالنا   اك ف:نق  . ن

طكو,نتق نيش  نأي ناعضا كو,نإ ايَن ننأيكاى,نترَي اىنإياننكا َ نإعكاىن اطكونجتااا م,ن   نان ع نإع ن ن
ن": لناع جه"إأنشأنكدت ن

ن نتاعَاَ ل  ناع  َّ ا،َّ نإض  فن نك  سنعيتَ ل ن...نياكفن نَّ ناع نج  نَقك  َّ ن  ت ن
 (2)ال ير ُل الرَّعَد وال ريَل الزََّمنْ ... يجوُل في اْرِض َعَللداة  َشَجْن 

 : ريج الحديثت
اان سن ان نني ا ا عنن(6)تاالنأ  ر ن(5),نتاعاكعدل(0),نتاع ن ال(3)اع ق شليخ جىنر ن لنياتن  ك ن
ن. ن ناعخ ااطلناىناي يى
 :دراسة رجال االسلاد

,نأياالنااالن اا ون اا تم,نتعااننك  كااهنأناا سنراا ن االنك ياالنااالنأ اا النت خااهتننااالن ااا نئ
ن.خ يلنإ ن  اُن  نئناع خهت لتا

 

                                           
ن.3/213اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ننن( )
ن56:ن تا لناعجن لنعيخ ااطلنلن(2)

ن

ن.14ا قنن16:نإنتلناع ج اونلن(3)
 

ن.12 ا قن114/ن2إتاا ناع ن النن(0)
 

ن.26 /ن   ا ناعنات ن (5)
ن

ن. 36/ن31   كان  شمن (6)
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  الئ بن م زوم
,ن:نقاا  ناااالنااثكاا ن تاراا فنإاالناع اا  اُنياااتناعتعكاا نااالناعاا ا غن  اا   ر نأياا ناااالنأااا ناعااا  

إاانر لن خهت ك ا نعاننكاامن الن:ن,ني  ناالن ج نق  ( )تعكسنإلن ااناع  كةن  نك  نأي ن  ا ى
ن(2)ن.إ نشع ن جُناعت ا ننق كشنا  ناع  ون لنأ شنا  ناعنالن

ن.عنن ثاتنعىن  اُ:نقلت
ــن حــر  ــي ب خ ااسن اا ا كلنتن اا تن اانُنن,نياااتناع  االناع ت اايلاعطاا الااالن   اا نااالن اا وننلعل

,نتتاإداىنااالن(5)" ا تم:"عرالنيااتن ا  ننقا  ن,(0),نقا  ناعا ا قطن نثداُ(3)ت  كلنتق نج تهناع  ا كل
   ن عنن:"تق  نياتنهر ك نااه سن.(1)"  عو"ن:,ني  ناعن  النإد  (6) ج نتها نينىن  تمنإ ض 

ن.(1)" عنياكىنإ  عنت نلن  كثىنتر لنأ ع  ناأخا  ناع  وني كا نش أ ا
ن تن  تم: قلت

 :اإلسلادالحكم علي 
 

  ج ُنر ن لنك يلنالنأ  النتاع نع  ننتقتإلنأيلنناإل ن  رننأي ني تقلنأيلناع ن
ن.الن  نئ,نتراع نا خ اللنإ ن  اُن  نئنالن خهتنات خهتنن

ن
ن
ن
ن

                                           

ن.646/ن0ي  ناعي اُن(ن )
ن

ن.  0/ن6اإل  اُنإلن  ككهناع   اُن(ن2)
ن

ن. 36/ن24 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن(ن3)
ن

ن.244:ن  ا تناع ي لنعي ا قطنلنل(ن0)
 

ن.13 /ن6اعج حنتاع   ك ن النيالن   ننن(ن5)
 

ن.311:ن د كوناع عاكونلن(ن6)
 

ن.12:ن شكخُناعن  النل(ن1)
ن

ن.215/ن1 عاكوناع عاكون(ن1)
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 :  االثير رحمهقال ابن 
ـاَلُم َعَلـى ُمَضـَر (َعْلَهزَ ) ,ناللَُّهـمَّ اْجعْلهـا َعَلـْيِهْم ِسـليَن َكِسـلي ُيوُسـفَ »ِفي ُدَعاِ ـِه َعَلْيـِه السَّ
انَّل «ْلِهــزا ِبــاْلُجوِع َحتَّــى أَكُلــوا العفـابُتُلو  اتنااىنإَّاالن َّ ٌ،نَكَ خَّ نن نااَتنَشال  َااا  َّ يَّطاتلناعااَ َنناأت  اع َج َأااُ,نَكخ 

ااتنتنىنا عَناا  نَتَكأ رنينتَنااىنناإلاَّاا نثنااَنن َ ال:نَتقَّكاا َن.نَكش  يَّطااتلنإَّكااىَّناعدَّاا   ن.نَراا ننتانَكخ  نعيدنااَ ا ناعَضااخ  أيعااهننَتكندَاا  ن
 ( )ن.،نكناتنااال نانلن يكننعىني  نرأ  ناعا  ستقك ناع يعهنشل

 (44)رقمالحديث 
ن نَرك ن:ق  ناإل  نناعاخ  ين نا لن ناعَ ض  ن َاَ َن نَيانتنننَ ك ن  نَيخ  ,نَأل  ناعهُّ   َّس َّ َُ,نَألَّ َكك َن نأن ,نَ َ ثََن ناا لن ل 

ك  نَياَّلن نَ ك َ  َنن(2)َ  َّ نَق  َنننَعَ  نَ َإَعناعَناَّلُّن:ن,نَق  َننن,َأل  َُّ  َ َلناعَ ر  ناعَتعَّكاَ نا اَلن»:نَ ي َ ىنن َّ اعَيعناَننَين اجَّ
نَتط َأ َاا اا ن   َُ,ناعَيعنااَنناش  ااَ  َّكَلناََّ َراا َ ض  َُ,نَتاع    ,نَتَأَكاا َشنا ااَلنَياَّاالنَ اَّكَ اا َشاا ن  َُنا ااَلن َّ ,نَتَ ااَيَ  َ نَأيَاا ناعَتعَّكاا َّ

 .(3)«اللَُّهمَّ اْجَعْلَها َعَلْيِهْم ِسِليَن َكِسِلي ُيوُسفَ  نَضَ ,ن
ن:ت ريج الحديث

 االن ا كةنيااالن  كاا  ,نتعااننن(5)  ااينتننإاالنأاا  ن تاضاعن(0)سيخ جااىناعاخا  ني ا ناع اا كةنن
ن.َأي َعهَن يقلنأي ن  كةناي يُ

 ن:السلد رجال دراسة
ن تا ىنثد تننننن
ن.إ    نت  عكسناعه  ي,نت  ك لن

ن.,نإالنكض ن  عك ع  نتاخ الطن  ك ل(6)  تن  ا  ى: قلت
ن
ن

                                           

ن.215/ن1 عاكوناع عاكون(نن )
ك نالناع نَ َكونالن هلنالنَيالنت ونا لن(ن2) ن.هن14 تإ نا  ننَأ   تنالنأ ااناعد شل,َ  َّ

ن
ن

ناعَتعَّك َّنن(3)ن َُّ َك نَ    َّ ,نَا ون ناَاَ وَّ ن.6244ا قننن00/ن1  كوناعاخ  سنرََّ  ون
ن

ن.6104,ن6313,ن0511,ن0564,ن3316,ن2132,ن446 ,ن140ن  كوناعاخ  سنا قن(0)
 

ناع دنننتتن  كون  يننرََّ  ونن(ن5) َا وَّ نا   َّ   ناعَ اَلَ نَا ون عَّ نَتَ َتاضَّ ن.615ا قن061/نن ,ن...اع َ َ  جَّ َّ
ن

 .6 اني ن  كةن قنن(ن6)
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 :االثير رحمه  قال ابن 
ــا َتَعلَّــْت ِمــْن ِلراســها»َوَحــِديِث ُســَبْيعة ( ي) نتَطعنااَ ت:ن«نَ َ  عَاات»تكناا تين«نفلمَّ َ َ َ اات  نا   .نَيسَّ

عَّعَّن ن نَقت  نَكرنتَلن َّل  نَيل  تهن َي ىنإََّااناَ ي:نَتَكجن نأَّ ن َّل  ع نتَ يَّ ت:نَ َ َي ناع ج ن ن لننَّ   َّ  ( )ن.يسنَخَ َجت 

 ( 4)رقمالحديث 
تَ اااَ ثَنَّلنَيانااتناعطَاا  َّ ن:قاا  ناإل اا نن  اايننن

,نقَااا َ ن(2) َكاا ,نَتَ َد َ َاااا نإَّاالناعَي  اايَّ نَك   ُننا االن َ يَااا ,نَتَ   
ُنن َ يَاا ,ن:نَ ااَ ثََن ,نتقَاا َ نَيانااتناعطَاا  َّ َّن:نَ    ااَع و  نشَّ ناا االَّ نَكهَّكااَ ,نَأاالَّ نا االن ,نَ ااَ ثَنَّلنكنااتننسن نَت  ااو  َاَ َناا ناا االن َيخ 

نَأا ن َاك  ننتَّنا لن نَ َ ثَنَّلنأن قَانَّ   َ ناا  نتَّنا الَّ نَأا ا َّ َ اَ نا الَّ ,نَيَلنَيَاا فننَر َاَونإَّعَا نأن ا نت   نَ    َُنا الَّ نأن  َاا نتَّنا لَّ َّ 
كثََّع ,نتَن نَ ا َّ اَأَعَع نَأال  ,نَإَك   َُّ َك اَي َّ   َ ناا  ناع َ ا  َّةَّ َُناَّن اتَّ اَاك َ  َ نَأيَا ن ن نَكا  خن ,نَكأ  ن نفننَيل  َأَ ا نقَا َ نَععَا ناعهُّ   َّس َّ

ااا َُننت ننتَّنَ  ن اااَاك َ  اَّااا نفن,نَيَلن ن َُنكنخ  نأن  َاااا نتَّنا ااالَّ ااا َّ نتَّنإَّعَااا نَأا  ااا َّ نَأا  نا ااالن َ ااا ن اااَ   َ   ىن,نَإَر َاااَونأن اااكَلنا   َّ 
َاَ   ىنن إ َّن:نَيخ  نَشعََّ نَا   ما,نَإ نتن َ ل  ,نَتَر َلن َّ نعنَ س   نا لَّ َُنَت نَتنإَّلنَانَّلنَأ  َّ َّ َع نَخت  نا لَّ َتنَ    َّ نَ    َلنَيَنَع نَر َنت 

ااَ نَتَإ  َّااىَّ,ن َيعَاا نَا   نَ    نَتَضااَ ت  نَيل  نَ ن َشااو  ااٌ ,نَإيَاان  ااَلنَ   َّ نَت َّ ناع ااَتَ ا َّ َُّ ــا َتَعلَّــْت ِمــْن َأن عَاا نإَّاالنَ َجاا َفَلمَّ
نَاَ انعَّل...ِلَراِسَها نإَّل  يَّل,نَتَيَ َ نَّلناَّ عَ َهتُّجَّ نَ    كَلنَتَض  تن ن َّ نَ َيي تن ن(3)«.َإَأإ َ  نَّلناََّأن َّلنَق  
نن:ريج الحديثت 
النشع وناعه  يناىناي اينا لنط كمن(5)  يد   إتأ نت لنط كمنآخ نن(0)ييخ جىناعاخ  نن

ن.(6),نتيخ جىناإل  نن  ينن لن  كةنينن ي ُن ضلنتنأنع ناي ينق كواي ينق كو
 :دراسة رجال السلد
  . ج عىنثد ت

ن. كض ن  عك ىنإ ناع  كةنإد ن  حنا ع    :ن    نالنشع وناعه  سن
 

                                           

ن.3/213اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن(ن )ن
ن. تني   نالنأ  تنالنأا نتنالنأ  تنالناع  حنا ع التنياتناعط   ن(2)ن

 

ناعَطاَلمَّ,(ن3)ن َع ,نن  كون  يننرََّ  ون َ  َّناع  نَ َتَإ نَأن َع نَهت جن نأَّ نان دََّض ،َّ ن.010 ا قنن22  /2َا ون
ن

ن(ن0)ن َيعنلَن}  كوناعاخ  سنر  ون   ك ناعد آلنَا ون نَكَض  َلنَ    نَيَجينعنَلنَيل  َّ   َ ناَا   ن.1 53ا قننن56/ن1{نَتينتَ تن

 

ن َن(ننن5)ننن نَإض  َّ ناعَ َي هَّسنَا ون نَشعََّ نَا   ماناع    ناع  امنرََّ  ون ن. 311ن14/ن5ل 
ن

َع ,ن(ن6)ن َ  َّناع  نَ َتَإ نَأن َع نَهت جن نأَّ نان دََّض ،َّ ناعَطاَلمَّ,نَا ون ن010 ا قنن22  /2  كون  يننرََّ  ون
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 :االثير رحمه  قال ابن 
ْرَلى»َوِفيِه ( ي) َ َ   ََّ ُ,نتاع ُّ  ي :ناع ني َك « الَيُد الُعْلَيا  ير  ِمن الَيد السُّ تسن:ناع ن نننناعَ  ايُ,ن ن

ُنن تسنَأن ىننَيَنَع ناع نن  َّد نأن  ,نَت ن ناا لَّ كُ,نتاع ُّ  َي :ناع ني َك :نَتقَّك َن.نَاعََّ نَألَّ َا :ناع ن  طَّ ن.اآلخَّ
ُنن:ناع ُّ  ي :نَتقَّك َن ن( )ن.اع  نََّ 

 (46)رقمالحديث 
كَ ,نَ ااَ ثََن نتنَ ك ااوٌنن:قاا  ناإل اا نناعاخاا  سن ااَ  أَّ نإَّ   َ ااَ ثََن ن نتَ اا نا االن

َشاا نٌن(2) ن(3),نَ ااَ ثََن ن َّ ,نَأاال 
َهان ن ن َّ نا لَّ نَ رَّكنَّ (0)َياَّكىَّ,نَأل 

ن ناعَناَّل َّ ـْرَلىالَيـُد الُعْلَيـا َ ْيـر  ِمـَن »:نَق  َن,نَألَّ نالَيـِد السُّ ,نَتاا اَ ي ناََّ ال 
نكني نَّىَّناَهنن َ ي لَّ نَك   َ ىنناَهن,نَتَ ل  نكن َّ َ    َّل  نَك   نم ,نَتَ ل  ن َّ نَيع  َّ نَأل  َُّ ناعَ َ َق ,نَتَخك  ن ن.(5)«نَ  نت ن

 :ت ريج الحديث
,نتيخ جاىن  اينن الن(6)اي ياىنااىن النط كامناعه ا سنأالنأا ت ناالناعهاكا يخ جىناعاخ  سنن

ن.(1)ط كمن ت لنالنطي ُنج ك ع نألن ركننالن هانناىناي يى
 :السلد رجال دراسة

ن. ج عىنثد تنن
ااااالنأجاااااللناعااااا  يلنثدااااُنثاااااتنعرنااااىن يكاااا نقيااااكالناااااأخ  ن اااا تن اااانُنا ع  اااايك نااااالنخ عاااا ننتنَ ك اااوٌن
نن.(1)ه65 
ن. ش ننالنأ ت ينىن تسنألنن( )عننيقلنأيلنقت نكثاتنإخ الطىنتق  ناالناعرك  ن:قلت 

ن.أ ت 

                                           

ن.3/210اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن(نن )
,ن   و(2) ن.هن65  تإ ن.اعر ااكسنت كونالنَخ عَّ نالنأجاللناعا  يل,ن ت  ن,نَيانتنَار  ناعَا   َّس 

ن
 

 .1  تن ش ننالنأ ت ن,ن  تن  ج  ىنناني ن  كةن(ن3)
ن:اع   ا (ن0)  أخ نإ ال ىن.ن,نتكرن نيا نخ ع  ركننالن هاننالنختكي نالني  ن,ناالنيخلنخ كجُنهتجناعنال 

ن.11ن-2/11اإل  اُنإلن  ككهناع   اُن.ن   ني يننأ نناع  و,نثنن  لنإ ال ى,  تن نُنخ  كل
نم ر  وناعهر  ,ن  كوناعاخ  سنن(5) ن َّ نَيع  َّ َُنإََّ نَأل  نَ نَ َ َق نن021 ا قن2  /ن2نَا ون

 

 . 600,ن03 3,ن2154,ن021 اع    ناع  امنا قنن(ن6)
ناع ُّ  َي (ن1) َلناع َك َّ نَيَلناع َكَ ناع  ني َك نَخك ٌ ن َّ نَاَك لَّ  .433 نا قنن1 1......ن/ناع    ناع  ام,ن,نر  وناعهر  نَا ون
ن.516:ن د كوناع عاكونل(ن1)
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 : تدليي  شام بن عروة
 .(3),نإعتنإ ناع   اُنااتع ناعاسن كضك (2) نكضك ن  عكسن ش ننإ ن ااناع  كة:قلتنننن

 :االثير رحمه  قال ابن 
ـَما ِ »َوِفيِه   « إنَّ أ َل اْلَجلَِّة لَيَتراَ ْون أ َل ِعلِ يِ ين َكَما َتَرْون الَكْوَكَل الـدُّر يَّ ِفـي ُأفُـ  السَّ

ي َّكُّتل َُّن:نأَّ ناعَ  اََّ  ٌننعَّيَ َ  ،َّ كَلن:نَتقَّك َن.نا   ناعَ ا عَّ َّ َإعنإََّعك ىَّنيأ   ن ناعَ َ َيُ,ن ن   َُّ كَتالناع َ اَلاََّر  نَتنا ٌننع َّ
َا  َّن َلناع  َّ ن(0)ن. َّ

 (47)رقمالحديث 
ناهَّ,نقَاا  َن:نقاا  ناإل اا نناعاخاا  سن نَأا اا َّ نا االن نَ ااَ ثَن:نَ ااَ ثََن نَأا اا نناعَ هَّكااهَّ ,نَأاال  نَيَنااس  نا االن نَّلنَ  عَّاا ن

ن ا   َّس َّ ناعخن ك   نَياَّالنَ ا َّ ,نَأال  نَكَ ا    نا لَّ نَأَط ،َّ ,نَأل  َيك ن  ن ن ناعَنااااااااا,نأَنَ   َتاَلنا لَّ ناااااااااَّنلَّ ِإنَّ »:نقَا  َننل َّ
ُْفُـِ ، ِمـَن َأْ َل الَجلَِّة َيَترَاَ ْوَن َأْ َل الُغَرِف ِمْن َفْوِقِهْم، َكَمـا َيتَـرَاَ ْوَن  الَكْوَكـَل الـدُّرِ يَّ الَغـاِبَر ِفـي ا

,ن«نالَمْشِرِ  َأِو الَمْغِرِل، ِلَتَراُضِل َما َبْيَلُهمْ  ينينعَا نَ ك ا ن نن  نَ نَكا  ناَان اََّكا ،َّ اتَ ناهَّن َّي اَ نَ َنا هَّ ن َق عنتانَكا نَ  ن
فَّ,ن ََّج ٌ نآَ ننتاناَّ »:نَق  َن لناََّك َّ سنَن   َّ َ يَّكلَنَاَي نَتاَعاَّ هَّنَتَ َ قنتاناع ن  

ن.«(5)
 :ت ريج الحديث

نَت  او ناىنان تف,نتراع نيخ جىن النط كامننَ  عَّ يخ جىن  ينن لنط كمنن أالننَأا ا ننتَّنا الن
ن.ن(6)اىنان تفنَ  عَّ نا لنَيَنس

 :السلدرجال دراسة 
ن. ج عىنثد تنن

ن.,نإكن لنأنىناإل    (1)اعخ  يأط ،نالنك   ,نإيننكار نينىني   نألنيالن  ك نإ    ن:قلت
ن

                                                                                                                        

ن.011:ناعرتاروناعنك اتنل(ن )
ن

ن.26طاد تناع  ع كل,نل(ن2)
 .إد ن  تن  ا  ىنا ت ع(ن3)اني ن  كةن قنن(ن3)
ن.3/210اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن(ن0)
نَتَيَنَع ن(ن5) َُّ ناعَجَن َُّ  َ نَ  نَج َ،نإَّلن َّ ينتَقٌُن  كوناعاخ  سننر  ونا ،ناعخيم,نَا ون ن.ن3256ا قننن1  /ن0َ خ 

 

ن(6) َُّ نيَ  َ ناع ينَ لَّن..  كون  ينننر  وناع َجَن َُّ ناع َجَن ن. 2134,213ا قننن11 2/ن0...ن,نا ونَ َ ااَّلنيَ   َّ
  
ن.231:ن,نج  عناع   ك نل56 :ناع  ا ك ن النيالن   ننل(ن1)
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ن

 :االثير رحمه  قال ابن 
ـا اْلَهـَزم اْلُمْسـِلُموَن وَظَهـروا َعَلـْيِهمْ »َوِمْلُه َحِديُث أُحـد    اْعـُل ُ َبـُل، : َقـاَل َأُبـو ُسـريان لمَّ

َُّّ َأْعَلى وأَجل ، َفَ اَل ِلُعَمر: َفَ اَل ُعَمر َتجاَف َعْلَها َواَل تَـْ كْر ا بُسـو ، َأْي " أْلَعَمْت، فَعاِل َعْلَها: ا
 ( )« .َيْعِلي آِلَهتهم

 

 (48)رقمالحديث 
ن:نقاا  ني  اا نااالن نااا ن ,نَأاال  َناا  َّ نَياَّاالناعه َّ نا االن َ لَّ َاَ َناا نَأا اا نناعااَ    َ ,نَيخ  نَ اتن نا االن ااَيك َ  لن َ ااَ ثَنَّلن ن

نتَّن َاك  َّ نأن نَأَا س ن(2)َياَّكىَّ,نَأل  ناا لَّ طَّن:نَق  َنن,نَيَنىنننن,نَألَّ ,نَرَ ا نَ  نَنَ َ نتننَ َا َ َ نَتَ َ  َع نإَّلنَ ات  ل 
نقَاا  َن اا   َننين ن نَأَااا س ننَنَ ااَ نَكاات  َناا نَاعَّااَ ,نَإدَاا َ ناا االن ن:نَإَأن َر   نتَّنَ َااا َ َ ننينراا َاك نَّاالنَتَاااك َلنَ االَّ َاعَّااَ نرَّ َاا ون

اَ  َّن...َتَ َ  َع  نإَّالنَي   كون ن:ناع َجَاا َّنن,نَإنََّاانَيانتن ن  َك َلنَك َّ ن نَاا ن ا ن ,نَك  نَّالنآعََّع َاىننن-اأ  نن-َ اَ َ ك لَّ َيك اَلناا الن
؟نَإدَا َ نأنَ ا نن ناع َخطَا وَّ َُ؟نَيك اَلناا الن نَياَّلنقنَ  إَا َُ؟نَيك َلناا لن كاناىن؟نقَا  َن:نَياَّلنَرا َش اتَ نتَّ,نَي نينجَّ :ن"نَكا نَ  ن

َيـا اْبـَن اْلَ طَّـاِل، : َفَ اَل َأُبـو ُسـْرَيانَ : َقالَ . ُ  َأْعَلى َوَأَجلُّ  :اْعُل ُ َبُل، َقاَل ُعَمرُ : َفَلمَّا َقالَ "نَاَي ن
َُ؟نَيك اَلناا:ن  َناااا,نَإدَنَعْيُلَهـا، َفَعـاِد َعْلَهــا، َأْو َفَعـاِل َعْلَهــا ألعمــتِإلَّـُه َقـِد  نَياَّاالنَرا َشا نَياَّاالناااااااااااا نَيك اَلناا الن لن

َ ااا نناااااااااااااَُ؟نَيك ناااااااااااااااااااقنَ  إَن ؟نَإدَااا َ نأن ناع َخطَااا وَّ ااات ننتَّن:نَلناا ااالن ,نَتَ ااا نَيَنااا نَااننَ اااَاانَ  ن ااا   ,نَتَ اااَاانَياناااتنَار 
ن.(3)اع  كة...نأنَ  نن

 :ت ريج الحديث
 لنط كمنأي ناالنأاا ناع هكاهنأالن ايك  لن(5)تضك ،ناع كلناع د  لن(0)يخ جىناعطا ان ن

ن. لن  كةناعا ا،نالنأ هون(6)اعاخ  يتعي  كةنش   نأن ن.ن يك  لنالن ات ناىنان تف
 :السلددراسة رجال 

                                           

ن.3/210اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث نن( )
ن (2) ن.أنَاك نتنا لنأ اُنا لن   ت ناعا  يل,نَيانتنَأا  ناهَّناع َ َ نَّل 
نن

 

ن.2641ا قننن314ن-361/ن0,ن  ن نأا نتنالنأا س  ن ني   (ن3)
ن
 

 . 413 ا قننن 34/ن4 اع  جنناعراك ن(0)
 .53 ا قننن60 /  اا   كةناع خ    ن(5)
ن0403ا قننن10/ن5نر  وناع ي هين,نا ون هت ني  ن  كوناعاخ  س(ن6)
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َلادِ  ن تنأا ناع   لنالنيالناعهن  نأا نتنالنارتالناعد شلن ت  ن:نَعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َأِبي الزِ 
,نتااااالن(3)تقاا نضاا  ىناااالن عاا س.ن(2)اع جياالنان اا  نا تثكدااى.( )( ااا10 ت)ياااتن   اا ناع اا نل,نن

,نتااالن"ك ا جنا  كثاى ن"ن:(6),نتقا  (5),نتااالن  اكل"لنع تاك ىنألنياكى َنضَنكننر لن:ن"تق  ن(0)   
,ن(1)"  كثااااىنا ع  كنااااُن داااا  ونت اااا ن اااا ةناااااىنااااا ع  امنإعااااتن ضااااط و:ن",نتقاااا  (1)تاااااالناع اااا كنل

إكااىنضاا لنت اا ن اا ةنا ع  كنااُن"ن:,نتقاا  (  )هر كاا نااالنك كاا ناع اا جل,نتن(4 )تاعن اا ال,(1)تي  اا 
 ".ي ون   ن  ةنااي ا 

تاع يكا  نناالنأ ا ناعكشار س,نتت قا ،ن,اعهنا  نياله أُنألناالننيا  أعتن":ن(2 )يالن   ناالنق  ن
ريعانن":ناعهن  ؟نقا  نيال  لننك تينألننإعك ني و لننن,تش كونالنيالن  ه ن,النأا ناع   ل

قا  ن,نتن"كر اون  كثاىنت نك ا جنااى":ن(3 )قا  نيااتن ا  ن,ن"اعهن  نيالإع ن لنأا ناع   لنالنني و
:ن(5 )قاا  ناااالن ااا لتن,ن"تا اافن اا نك تكااىن نك اا اعنأيكااىنت ااتن  االنكر ااون  كثااى":ن(0 )اااالنأاا س

إااالنكجااتهننثااا ت,نتراا لناعاا ن االن اات،ن  يااىنترثاا  نخطاااى,راا لن  االنكن اا  نا ع ديتااا تنأاالناا"
ني اااا ,"ااااا فنإاانان اااا  ,نإأ اااا نإك اااا نتاإاااامناعثداااا تنإعااااتن اااا  منإاااالناع تاكاااا تنك اااا جناااااىخا   جاااا جنا

                                           

ن.1/15  عاكوناعر   ( )
ن.2/16   إُناعثد تن(ن2)
ن.5/252اعج حنتاع   ك (ن3)
ن.1/320اعطاد تناعرا ين(ن0)
ن. 5 ,نل تاكُنأث  لناع ا  لن-   كاناالن  كلن(ن5)
ن.3/234 تاكُناع ت سن-   كاناالن  كلن(ن6)
ن. 3 ,نلالنيالنشكاُنع يلنالناع  كنل  ا تن    نالنأث  لن(ن1)
ن.1/11  عاكوناعر   (ن1)
ن.5/252اعج حنتاع   ك (ن1)
ن.241اعض   ،نتاع   تركل,نل(ن4 )
 .47/55تهذيب الكمال (44)

 .3/030الجرح والتعديل (40)

ن.اع    نن  ى(ن3 )
ن.0/215اعر   نإلنض   ،ناع ج  (ن0 )
ن.2/56اع ج ت كلن(ن5 )
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 نناااااااااااااايىنع ا نقااااااااااااااك ن  ااااااااا تمن ياااااااااااا ":ن(2)ج ااااااقا  نااالن تن".نإدكع من   كا منر لن":نإد  ن( )اعا ال
ن.ع اااااااااااااا لنإدكااااااااا ا نتراااااااااا نناياااااااااااااق

ن.ض كلنااانعننك  اع,نتإ ن تاك ىنألنياكىن:قلت
 :الحكم على اإلسلاد

  تمن يك ن  يىنع  نقا نن:ناعهن  نق  ناالن ج اع  كةنإ ن  فنض كل,نتإكىناالنيالنن
ن.تق نض لناع ي  ،ن تاك ىنألنياكىنتعننك  ا ىني  نتي  ناع  كةنإ ن  كوناعاخ  س.ناي ا ن

 :االثير رحمه  قال ابن 
 .(3)«أْعرَاِبيٌّ ُعْلِويٌّ َجاف   َوَجا َ »َوِمْلُه َحِديُث اْبِن ُعَمَر                   

 

 (49)رقمالحديث 
ناهَّن:ناعطك ع لَننَيانتنَ اتن ق  نن نَأا ا َّ نا الَّ ناع َ ااَل،َّ ,نَأل  نَياَّلناع َتَض حَّ نا لَّ يَّنَّ ن ن   َ َ ثََن ن نَ َ  ننا لن

ت,نقَا  َن نَأ     ناهَّنا لَّ نَأا  َّ َُ,نَأل  نَخ  ََّج نَ َن َلنا لَّ ,نَأل  نَ اإَّع  نَجـاف  َجِري    (4)َجاَ  َأْعرَاِبيٌّ ُعْلِويٌّ : ا لَّ
ن:نَإدَاا  َننَجــاف   ؟نَين   ُ تإَاا نَ    ن نإَّعَاا نَي  ف  نرنن ااَت؟نَين  ااَلنإََّعك ااَ نَ ك ااةن ااَ  َّ,نيَ َّ ناع عَّج  َناا نَأاالَّ اَّ   ااتَ ناهَّ,نَيخ  َكاا نَ  ن

؟نَق  َن نإََّاان ََّتنان َدَطَ ت  ُم؟نَين  نَخ َ  ن  ناهَّن:نعََّدت  ت ن ؟»:ن,نثنَننقَا  َننَإَ َرَتنَأن ىننَ  ن :نقَا  َن«نَيك اَلناعَ ا اَّ ن
تَ ناهَّ,نَق  َن ٌ ن»:نَ  نَيَن نَاانَك نَ  ن ن َع نَتَ  نَاَطَل,نثنَننَين َتن نعَا جَّ َشنَ  نَيَعَ ن َّ َ ناع َ َتا َّ نَ ع جن َ  ننَيل  اع عَّج 

ن ََّتنإَّلناع َ َض َّن ن.(5)«َتاتَّل 
 :ت ريج الحديث

 لنط كمنأا ناع   لناالن عا سنأالن   ا نن(1)تاالنيا ناع نك ن(6)يخ جىني   نالن نا ن
ن.    نالن  يننالنيا ناعتض حناىناي ينق كو

                                           

ن.245/ اع ا نإلنخا ن لن ا ن(ن )
ن.304 د كوناع عاكو,نل(ن2)
ن.3/215اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن(ن3)
ُننإََّعك َع (ن0) َا َُّ,نتاعن َّ   كَن لناع َ  َّ َي نيَ اضَّ ناَأأ  ,ن:ني  رَّلن نقََّك س  ,نَأَي نَ ك  َّ ي تَّس  ن.اع    ناع  امنن  ىأن
ن(ن5) ناهَّنا لَّ نَأا  َّ كةن ناع َ  لَّن  ن نيالن ات ناعطك ع لنَيَ   َّ تنا لَّ ن. 231ا قنن35/ن0َأ   َّ

 

ن.1415ا قننن665/    ن ني   نالن نا ن(ن6)ن
 

ن.61   كةن31   ُناعجنُنلن(ن1)ن
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 :السلد رجال دراسة
,نتقااا  ناااالناعدطااا لن" دااات "ن(2):,نقاا  ناااالن جااا ( )اع اااي لناعااارتانلناعشااا  لنَحَلــاَن ْبـــِن َ اِرَجــةَ 

عنااات ,نَ ن  ااا لنعَاااىننَ ااا   إااالننإااالناعدااات نيناااىن ك ااا لنتارااا فنااااالن اااا لن(0)تتاإداااىناعاااا ا ن(3)نَ ج 
ن.(5)اعثد ت
ن." دات "ن:قلت 

 َِّّ ن(1) تنشكانجه ينكر ون  كثى,نق  نياتن   نن(6)نالن اإعناع ض  لناعجه سنالعال  بن َعبد ا
ن.(1)إلناعثد تنتق  نك تيناع  ا ك ,نتق  ناالن ج ن دات ن(1)تار فناالن ا لن(1)  كثى
ن". دات "ن:قلت
ـــد ْبـــن ن ك ناع ااا  وننمســـلم ْبـــن َأبـــي الوضـــاحُمَحمَّ ,نتا ااا ىناع ثنااا ,ناعدضااا أل,نَياناااتنَ ااا َّ

,نتاااالن(3 )تاااالن  ااااااااااا نن(2 ),نتيااا ن ااااااااااااااا  ن(  )تثدااىنراا ن االنيااا نه أااُن.(4 )اعجااه س,ننهكاا ناياا ا 
ن.(6 )تاع جيلن(5 ),ننتاالن نا (0 )  كااااااااال

                                           

 .1/025 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن(ن )ن
 .13 :ن د كوناع عاكونل (ن2)
ن.35/ن0اك لناعت ننتاإلكع ننإلنر  وناا ر نن(ن3)

 

ن.1 6/ن  كهالنا أ  ا ن(ن0)
 

ن.11 /0اعثد تن(ن5)ن
 

ن.6 5/ن22 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن(ن6)
 

ن.ن351/ن6اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن(ن1)
 

 .265/ن1اعثد تن الن ا لن(ن1)
ن.035:ن د كوناع عاكونل(ن1)

 

ن.052/ن26 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن(ن4 )
ن

 

ن.130/ن3اعا األناعض   ،ناالنه أُناع اهسنإلنيجتا ىنأي ني ايُن(ن  )
 

ن.11/ن1اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن(ن2 )
 

ن.236/ن1اعطاد تناعرا ينن(3 )
 

ن.10/ن  تاكُناالن   هنن-   كاناالن  كلننن(0 )
 

ن.1 3/ن3 ت تأُنيقتا ناإل  نني   نالن نا نإلن ج  ناع  كةنتأييىننن(5 )
 

ن.3 0:ن   إُناعثد تنلن(6 )
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 اا تن"نن ا تمنكعا:"نتعرالنقاا  نااالن جا نأنااى.إاالناعثدا تن(2),نتااالنشا  كل( )تارا فنااالن ااا لنن
ن.(3)ه14 ا  ن
ن.ثدُنت تينعىناع  ُن  نأ اناعاخ  سن  يكد ن:قلت

 :الحكم على اإلسلاد
نع ا ننتجات ن داات ل,نتعاننك  دكا ن نا لناالنخ  جاُ,نتاع اال،ناالنأاا نتإ ن  فنضا كل,نتإكاىن    

 .   ا  ت

 :االثير رحمه  قال ابن 
ناعَناََّلننننن َ حن َلناَهننَأن ىن,نَك   نَ ضَّ ناع َ َا سَّ ن:نَتإَّلنشَّ   َّ

 .(0)«ِ ْلِدَف َعْلَيا َتْحَتها اللُُّط ُ ... َحتَّى اْحَتوى َبْيُتَا الُمَهْيِمُن ِمْن 
 

 (1 )رقم الحديث
نَك  دناتوَن:ق  نياتنأا نتناع  رنن ن نَ َ ا ننا الن َ َ ثََن نَيانتناع َ َا سَّ

نَأا ا نناهَّن(5) ,نثََنا نَياناتناع َاخ  َا َّسُّ
نَش رَّ  نا نا لَّ ن نَ َ  َّ ا لن

ن(6) َ ك ا َّ فَّن ن نَجا  َّ ,نَأال  َ ك ل  ن ن نا لَّ ,نثََن نَأنُّنَياَّلنَه   َّ َك ناع َخَهاهن نَك   ,نثََن نَهَر ََّك نا لن
نقَااا  َن اااو  ن نن عَّ نا ااالَّ ااا َّ َ ك  سنخنن:ن ن نَجااا  َّ سَّناااااااااااااااااااااَ ااا َّ  تن اااَلنَيت  نَ   َّثَننَ ك َننا  نَ ن نااااااااااااااااا ااالَّ :نت نناااااااااااااَكدنننن(1)َُنا ااالَّ

                                           

ن.04/ن1اعثد تن الن ا لننن( )
 

ن.11 :ن   كاني   ،ناعثد تنلن(2)
 

ن.541:ن د كوناع عاكونلن(3)
 

ن.3/215اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث نن(0)
ياتناع ا سن,ن  يُناعتقت,ن  ن ناع   ,ن تن    نالنك دتونالنكت لنالن  د نالن ن لناإل  نناع    َّة(5)

ناعَنك َ  انت  َّسُّن,ناا تس ناعَ   دَّيَّلُّ َن نَّلُّ َُن,ناَاَ نُّنن ت فناع  َّ ناآلخ نَ َن ن اكع  نَتاع َّش  َّك َلن َّل  نإَّلناعثَ عَّةَّ  تإ َّلنَيانتناعَ َا سَّ
ُ ن ن  َا ك َلنَتَثاَلةَّ َا َّ نَتَي   ت   ن.50,56/ن2  ك نيأالنناعناال،ن.تتثدىناالنخهك ُ. َّ

 

ناعشَن(6) ناعَ ن َا َّسُّ نَش رَّ   نالَّ ن نَ َ  َّ نَأا  ننتَّنالن َ  َّس َّ ن تنَيانتناعَاخ  ن نَ َ  َّ ,نَأا  ننتَّنالن َ  َّس َّ ُن,نَيانتناعَاخ  ,ناعث ََّد ,ناع نَ   َّةن ك ان
,ناع ند  َّمنن سُّ ,ناعَاي َ ا َّ ,ناعَ ن َا َّسُّ نَش رَّ   ,نتثدىناع ا قطن  .الَّ ك َلنَت  َاَ ك لَّ َُنَ ا  َّ نَ َن َُّ َج سناع َّ إ ََّلنإَّلناَّ  ك نيأالنن،  نتن

ن. 2 :ن قطنلنل,ن  ا تناع  رننعي ا33/ن3 اعناال،ن
 

اات ناهَّن:ناع اا  النخاا كننا االنيتسنا االن   ثااُناعطاا ال,نكرناا ن(1) ا اا ن ن اا إىن االن اااات ننيااا نعجااأ,نعداالنَ  ن
ن.646/ن ي  ناعي اُن.نإأ ين
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ناهَّنااااااااااااَ  جَن ت َّ نإََّع نَ  ن تن   نَكدنات ننن ناع  نَطيَّاوَّ ناع َ َا َسنا َلنَأا ا َّ نَإَ  َّ  تن َي  تن نَ انتَ ,نَإَأ   :ن نن َ َ َإىنن َّل 
نَي   َاا َّن ااتَ ناهَّ,نإَّن َّاالنين َّكاا ننَيل  ناهَّنَكاا نَ  ن اات ن َُّّ َفــااَ »:نَ َ ,نَإدَاا َ نَ  ن َإدَاا َ ن:نقَاا  َن«نُقــْل اَل ُيَرْضــِرُض ا

ن:اع َ َا سنن
نَتإَّلن اَل َّ ا َتنإَّلناعي َّ يََّع نطَّ نَقا  ناع َت َّمنن...ن َّل  لن نَكخ  َّ نَ ك ةن    َ َ ت  ن ن  

ن.........
 ( )َعْلَياَ  َتْحَتَها اللُُّط ُ ِ ْلِدَف . ....َحتَّى اْحَتَوى َبْيُتَا اْلُمَهْيِمُن ِمْن 
ن َ  فن ناا  َ َقتَّ َتنَيش  عَّ   نإنمنن..ن........َتَين َتنَعَ  نتن ناَّننت ََّ ناا  نَتَض َ،ت 

نَتإَّلن َك ،َّ نإَّلنَاعََّ ناعض َّ لن نن.........َإَن   َ  َّمنناعنُّت َّ نَنخ  ناعَ َش  َّ اَّ َّ ن(2)َت ن
ن:ت ريج الحديث
ننرال  ا ن االنط كامنهر كا نااالنك كا ناعخااهاهنأالن(0)تاعاكعداالن(3)يخ جاىناعطا انال نا االَّ ا َّ َأانُّنَياَّاالنَه  

َ ك ل ن.اىنان تفن ن
 :دراسة رجال السلد
ي  ا ِ الطَّ  ةَ ثَ ارِ حَ  بن ُحَمْيد بن ِمْلَهل

نن.(5)
ن اا ن, ن  ااونعااىن اا اُ"ن:اعااا  ننقاا  ناااالنأااا ن أاا لنعااىنينن ن,تأث اا لنل اا  أىن االنأياانتات

ت نن,عااننكاار ني ا ن   ثااُ:ن"تقاا  نااالن جا ,ن(6)"تقاا نارا فنإالناع اا  اُنقاتننت نك اون, كا ناعا 
ن.(1)"انإلناع   اُك من َن ن ننرَنلناَن َنننَن  نتَننست َّندَنإاع ن   نكننن, نإلناع   اُ نعامن
ار ناع  رننإ ن  مان لنط كمنه   نالن  ل,نألنج  فن  ك نالن نعو,ن  عنج فنخ كننالنق نتن

 اااااا كٌةن  اااااا   ناااااااىن تا ااااااىنااأاااااا اونأاااااالنآااااااا اعن,نتي ثاااااا ععنن اااااالناعاااااا تا ن ن اااااااان:"يتس,نثااااااننقاااااا  

                                           
ت اااان ثاا ن االناع ااا س,نيسن.نت االناعاا ناع نطدااُ.نج ااعننطاا م,نت ااتناعاااسنكشاا فناإلن اا لنإاالنت ااطى:ناعننطناامن( )

ن.16 /ن اعها  نإلن   نلنري  تناعن سن.ج ي نتنأ عك م,نتج  نخن لنر عنط منع 
ن.1 50ا قننن361/ن3اع      نأي ناع  ك كلنعي  رنن(ن2)

 

ن.61 0[ن3 2/ن0اع  جنناعراك ن(ن3)
 

 .261/ن5  ا ناعنات ن( 1)
 .21 /2اإل  اُن(ن5)
 .311/ ا   ك  ون(ن6)
 .21 /2اإل  اُن(ن1)
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ن.(3)"تعرنعنن نكن  إتل:",نإ  داىناعا النادتعى(2)"( )تل ننضَنكَن
ن. ناع    تن جعتن:نقلت
َرك لناعطَنن,اعخهاهننل  ن َّننالَّنن َن َنأنننالَّننىيَ حْ يَ  بنُ  اي  رِ كَ زَ ن ن.(0) ا 25تن.ل ن اَّنياتناع ُّ

ن.(6)تار فناالن ا لنإلناعثد تن,(5)تثدىناعخطكوناعاي ا س
ناعاا ا قطنلنَضا,ن(1),نتيخاا جنعااىناعاخا  سنإاالن ا ك ى(1)"ثداُ":نتقا  ناعااا ال عااكسن":نداا  إىن َن َنتعراال 

ا:نقياتنعيا ا قطنل":نتق  ناع ا رنن,(1)",ني  نا ن رك س نتَّنا عدَن نل ن اَّن اتناعطَا":نقا  نل ناَّااَلنلناعرَّنك نرَنإاأاتناع ُّ
 ااا ةناأ   كاااةنكنن":ننناااااااااااع  رن  اااااااااااااا,تق(4 )"اأ   كاااةنعك اااتنا ضاااكاُ ااا ةنكننن.عاااكسناااا عدتسنل نتإَّنرنااا

ن.(2 )"عكنىنا ااع ناع ا قطنل نن,  تمنعىنيت  ن":تق  ناالن ج ن(  )"خطأ
ن.   اعنإع ن جاااااااااااااااااااااااا  ك,نإالنكندا ن لن  كثىن  ن    ناى,نا ن تنر  نق  ناالن ج :نقلت   

نا,نتقاا نيخاا جنعااىنشاا   من(3 )إنن اا ن تينأنااىناعاخاا  سن اا كثم ن,اعاخاا  سنعااىنإاالن اا ك ىإخاا اجنتي اا ن
ن.َأدََّاى

ن َنرَّان نينننتق ن د  نيلناعاخ  سن كةنكخا جنعاا فن النإكاىن دا  ,ن نكخا جنشاكام ن  ا :"ق  ناالن ج 
ن.(0 )"أيكى
نن:نصَ حُ  َزْحر بنُ -

                                           

 (. تا ىنيأ او,نت ثيعنن نكنَضَ  نتل)ن43 /ن2إلن ك نيأالنناعناال،ن(ن )
 .3/321اع      نأي ناع  ك كلن(ن2)
ن.40 ن-ن43 /ن2 ك نيأالنناعناال،ن(ن3)
ن.313/ن1 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن(ن0)

 

 .1/051   كاناي ا ن(ن5)
 .1/250اعثد تن(ن6)
 .046/ اعر شلنن(1)

 .166:ن  كوناعاخ  س,نر  وناعج  ُ,نا ون  نكنر فن لن   ناع الحنإلناع ك نتاع  ن,ن قنن(1)

 .6  /3 كهالنا أ  ا نن(1)

ن.2 2  ا تناع  رننعي ا قطنلنلنن(4 )
 .3/212 عاكوناع عاكونن(  )

 .304 د كوناع عاكونلن(2 )

 .043/ تجهنناعااناالن ج نإلن  سناع   سن د  ُنإ وناعا  سنن(3 )

 .11 / إ وناعا  سن الن ج نن(0 )
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ار فنااالن اا لنإالنت ن   ك ,نتن,نتعننك ري  نإكىناج حن(2),نتاالنيالن   ن( )ار فناعاخ  سن
ن.(0)" نكن  ل":ن,نتق  ناعا ال(3)إلناعثد ت

ر  ناالن ا لنعىنإلناعثد تني  ن,نتن دات  تن:نقلت ن.    يىن تلإ  اَّ
 :الحكم على اإلسلاد

الن  لنن دات ل,نت ن   اعن لن  ك نالن نعونته  ننتإكىنر اع  كةنإ ن  فنض كلنننننننن
ن.عهر ك نالنك كل

 :االثير رحمه  قال ابن 
نَ ن انتنَأنىنَتَ نَ ي َ مناَّىَّن« َتْعُلو عْله الَعينُ »َوِفيِه ( ي)  (5)ن«.َيس 

 (  )رقم الحديث
كةناعَناَّالن"ن,نتق نار فناالنق كاُن تلن ن نإد  عننيأث نأي ن خ كجنعىنننن ننإَّالنَ ا َّ

َإدَا َ نبـ ا ة تعلـو َعلـُه اْلعـين َينىنَيَ  فنن جا نَتَأيَّكاىَّنشا   نَتثَكا ونإأ اأ فنا ا  نتجا ،فن جا نآخا نإَّكاىَّن
كُنَألنيَنالنأنننإ   أك النَ َاانَ نكن َّك نَيلنكيينناعَن سنَشك ا نَ َتافنننَ َاانخك ن لنطال ناَا  فنَاَ ا من

َاااااُنتاعيااااا سنكندَاااا  نَ اااا ني  اعشاااا   ن,سنَأاااالنأااااا نتنااااالنَشدَّكماع ج كاااا َّن  نااااااااااااااااااااااالنشااااتا ناع جااااااااااااااااع َعك 
 .(6)"تش   ى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
ن.ن3/005اع   كاناعراك نعياخ  سنن( )
 .1 3/6اعج حنتاع   ك ن(2)

ن.1/251اعثد تنن(3)
 .40 ن-ن43 /ن2 ك نيأالنناعناال،نتن,ن42 /3ت كهالنا أ  ا ن,ن2/231اع ينلنإلناعض   ،نن(0)

ن.3/215اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن(ن5)
ن.306/ن   كوناع  كةن النق كاُن(6)
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  :االثير رحمه  قال ابن 
 ( )ن«.َمْن َصاَم الدَّ ر ُضيِ َ ْت َعَلْيِه َجَهلَّمُ »َوِفيِه      

 

 (2 )رقم الحديث
َ ننق  ن ,نأَنااااااااااااااااااااااااَنَ َ ثَن:ناعطك ع الَيانتنَ اتن نَكَ ا    نا الن ك َنااااااا ناعَضاَ   ن نَياَّالنَ  َّ نل ناااااااااااااااااااااااا,نأَن(2)َُنااااال 

َياَّلن نتَ  
(3)

نا كلَننَمْن َصاَم الدَّْ َر ُضيِ َ ْت َعَلْيِه َجَهلَّمُ »:نَق  َن  عَناَّل َّن,نَألَّ ن(0)«َ َرَاانَتَأَدَ ن َّ   َّ
كلَن ن(0)« َّ   َّ

 :ت ريج الحديث
ىنااااااااااااااااااااُ,نتيخ جاااااااااااااا كمنش ااااااااا ااااالنطن(6) نشااااكاُاااااااااااااتاااااالنيان(5)ىني  ااااا نااااالن ناااااا اااااااااااايخ جن
 النط كامن ا ك ناالنياا نأ تااُنن(4 )تاع تكا نلن(1)تاالنخهك اُن(1)االناعج  ت راع ننتن(1)ها اااااااااااااااعا

إاالنأاا  ن تاضااعن االنن(  )أ تاااُنج ااك عننأاالنق اا   نأاالنيااا ن  ك ااُناااىناي يااى,نتيخ جااىناعاكعداا 
  الناالنأ ا نأالناعضا   نااىنن النط كامن(2 )ط كمنيا ن اتت ناىناي ياى,نتيخ جاىنااالن اا ل

ن.ان تف

ن:السلد رجال دراسة
 :الضحاا بن يسار

                                           
ن.اع    ناع  ام(نن )ن
ن(2)  . تنط كلنالن ج ع ناع يلن,نياتن  ك ُناععجك لناعَا   َّس 
ن . 1 /ن0اإل  اُن. ت  نااش  سنلالن يكنننالنااش  ,اع شعت ناأان تناع   النأا ناَهنالنقكسن(3)ن
ن

ن.6 5ا قنن[0 0/ن   ن نيالن ات ناعطك ع لنن(0)ن
 

 .3 11 ا قننن010/ن32  ن ناالن نا ن(ن5)
 .1550ت قننن1553ا قننن2/321  نلناالنيا نشكاُن(6)
 .61,نن1/61  ن ناعاها ن(ن1)
 .560ا قننن06 اع ن د ن الناعج  ت نلن(1)
 .50 2ا قننن3 3/ن3  كوناالنخهك ُن(1)
 . 56ا قننن361/   ن ناع تك نلنن(4 )
 .3641ا قننن5/311,نش ونا ك  لن1011ا قننن0/015,نن1011ا قننن0/010اع نلناعرا ينن(  )
 .3510ا قننن1/301  كوناالن ا لن(2 )
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نإ ناعثد ت,نن أ نك ك نالن  كلنن( ),نار فناالن ا لا  ساعاعض   نالنك   ن تنن
أالنياالن ات نضا كلنتارا فنااالناعجا  ت نتقا  ناآلجا سن,ن(2)"إد  نضا كلنتكضا  ىناعا ا كتل:"

,ن(5)ك اااااااااااااا نيأاااا لنعااااىنإ ناعشاااال،ناعك نتقاااا  ناااااالنأاااا سن.إاااالناعضاااا   ،ن(0)تاع دكياااا ن(3)تاع اااا ج 
ن.(1),ني  نياتن   ننخ ع عننتق  ن اأسناى(6)"َ نَي   َّسنَت ريننإَّكىَّناََّراَلننعكل"نتراعااااااااا ناالن نا نق  

ن.(1)اى
ن. دات :قلت

 :اإلسلادالحكم على 
 .عيك فعي  لنتا ع   ا  تنك  د نض كلناع  كةنإ ن  فنن 

 :االثير رحمه  قال ابن 
َعَلى ُكلِ  ُحرِ  َوعْبد صاع  »َوِمْلُه َحِديُث َزَكاِة الِرْطر        

 (1)ن«.8
 

 (3 )رقم الحديث
,نَ اَ ثََن نن:اعاخ  سناإل  ننق  نن نَجع َضان  ,نَ اَ ثََن ن نَ َ ا ننا الن ناعَ اَرلَّ نا الَّ ن نَ َ  َّ َك نا لن َ َ ثََن نَك  

نَياَّكااىَّن ,نَأاال  نَناا إَّع  َ ااَ نا االَّ نأن ,نَأاال  نَج   َاا   نا االن ك ن ااَ  أَّ إَّ  
ااَلناَهننَأن عنَ اا ,نقَاا  َن(4 ) َ ااَ نَ ضَّ نأن ناا االَّ :ن,نَأاالَّ

ناهَّن» اات ن ــاَة ننإَااَ َفنَ  ن ــِد َوالُحــر ِ َزَك ، َأْو َصــاًعا ِمــْن َشــِعير  َعَلــى الَعْب ,نالِرْطــِر َصــاًعا ِمــْن َتْمــر 

                                           

ن.013/ن6اعثد تن الن ا لن( )
 

 .235/ن0   كاناالن  كلن (2)
ن

ن. 24/ن3ع  لناع كهالن (3)
 

ن1 2/ن2ناعض   ،ناعراك نعي دكيل ن(0)
 

ن.51 /ن5اعر   نإلنض   ،ناع ج  نن(5)
ن
 

ن.14:ناع ي نت   إُناع ج  نا   نلن(6)
ن

ن.063/ن0حنتاع   ك ن النيالن   نناعج نن(1)
 

َا ُني   ا  نننن(1) ن.ن نَتن َّر ك  نَكَ عني   نكدات ن ,نَتاَّاىَّ َ اقَّل َّ َ َيٌلنإَّكىَّ,نَإدَّكاَ ن ناَتن َّط اٌ نَتثنيناٌةناَّا ع  َّ نتإندعا ،نتاع  ُّن نخ  اعَشا إَّ َّلُّ
َجاا هَّن ن.ناع  َّ طاا  نتثينثاا م,نَيت  َُني   ناعَ اا  نخ  اا ااَ ام,نإكرااتلن َُنتإندعاا ،ناع َّ نَيَخااَانَيانااتنَ نَّك َاا َتقَّكااَ ن نااَتن ط ااالل,نَتاَّااىَّ

ط   َُني   ن[64/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن.َثَ  نََّك
ن.3/215ناع    ناع  امننن(1)ن
ن. تنن إعن تعلناالنأ  نننن(4 )
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نإَّن ناعَنااا سَّ تجَّ ااا ن اااَ نخن ن ناااَ َ ينَقا  كَل,نَتَيَ اااَ ناَّعَااا نَيل  ااايَّ َّ اااَلناع ن   ن َّ نَتاعَراَّكااا َّ ك َّ نَتاانن ثَااا ,نَتاعَ ااايَّ عَااا نَتاعاااَاَر َّ
ن.( )«اعَ اَل َّن

ن

 :ثت ريج الحدي
يكضا نن(3)ت  ايننن(2)يخ جىناعاخا  يناالنااثك نتتق تنأي نع ينق كونعننيقلنأي نع ينن

 .يكض ن لنط كمن  ع نألنن إعناىنان تف
 :السلد رجال دراسة

ن لننُمَحمَّد بن جهضم ني يى نا عخ ا  نل, نتك  ل , ناعَا   َّس  نج    نيات ناعثد ل, نت نَأا  ال
ن,(5),نتثدىناعا ا (0)خ ا  ل,نت رلنياتفناعك   ُ,نت رلن تناعا   

,نن(1)"تمن ناأسناى  :"نيا نه أُنأنىنإد  ناالنيا ن   ننت أ ن(6)تار فناالن ا لنإلناعثد تن
ن.ن(1)"  تم"ن:,نتتاإدىناالن ج نإد  

ن.ثدُن:قلت 
َيانتنأنَاك ,ناعَا   َّس ن:نالن اكوناعد شل,نَيانتنأنَاك ناهَّ,نتكند  نَيْحَيى بن محمد بن السكن ن

ن ن تإ  ناي ا , ن رل ناعن  ا (1)ه254اعاها , نق   ن "ثدُن:"أنى(  )تاعا ا ن(4 ), نَتَق    عونااااااااااااا,

                                           

ناع َّط  ننن( ) َُّ نَ َ َق نَإ  فَّ ن.543 ا قنن34 /ن2  كوناعاخ  سننر  وناعهر  نَا ون
ن

ناع َّط  ننن(2) َُّ نَ َ َق نَإ  فَّ ن.543 ا قنن34 /ن2  كوناعاخ  سننر  وناعهر  نَا ون
ن

ن.116,ن6 ,ن3 ,2   كون  يننر  وناعهر  نا قنننن(3)ن
 

ن.5 /ن25ي   ،ناع ج  ن عاكوناعر   نإلن(ن0)
 

ن.62 /ن2اعر شلن(ن5)
 

ن. 6/ن1اعثد تن الن ا لن(ن6)
 

ن.223/ن1اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن(ن1)
 

ن.012:ن د كوناع عاكونل(ن1)
 

ن.1 5-1 5/ن 3 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ننن(1)
 

ن.43 :ن شكخُناعن  النلن(4 )
ن

ن.310/ن2اعر شلننن(  )
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َا ل"اع  إين ناأسناىن:"لن نَ َ  ناا  سااااااااااااااااااااا ن ن َّ  نع    ناااااااااااَر َلن اتكن:"  اااااااااااااَتقَنن( ),نتار فناالن
ن."  تم:"ق  نإلن دىنن(2)رلناالن ج ااااااااااااا لنجعضنن,نتع

ن. تنثدُنإيننيقلنأي نيسنقت نكنهعىن لناعثدُنن:قلت 
ن

  :االثير رحمه  قال ابن 
يَمانُ َفِإَ ا اْلَ طع ِمن َعَلْيَها َرَجَع »َوِمْلُه اْلَحِديُث          نإتقَّع «نِإَلْيِه اإلِْ ن َّل   .(3)َيس 

 

 (4 )رقم  الحديث
َكنَنن:ق  نياتن اتت ن نَياَّلنَ    ,نَ َ ثََن ناا لن يَّلُّ ناعَ    َتك    ن ن َ  مننا لن َ َ ثََن نإَّ  

َاَ َن نَن إٌَّعنَك  نَّالن(0) ,نَيخ 
,نَق  َن ناع َع  َّن:نَك  نَّلناا َلنَهك    كَ ن(5)َ َ ثَنَّلناا لن ناع َ د انا َّسَن,نَيَلنَ  َّ ك   ا َلنَياَّالنَ ا َّ

َعنَيَاا ن(6) ,نَ َ ثَاىننَيَناىن,نَ ا َّ
ناهَّن:ن,نَكدنت ننننَيَا ن نَ ك َ  َن ات ن َُّ,ن»:ننَق َ نَ  ن نَرا َلنَأَيك اىَّنَر عيُّيَا كَ ا لن ن اىنناإل َّ نَخاَ َجن َّ ا ن إََّاانَهَنا ناعَ جن

يَمانُ   .(7)«َفِإَ ا اْلَ َطَع َرَجَع ِإَلْيِه اإلِْ
 :الحديثت ريج 

,نتيخ جىن(4 ),نتاالن ن فن(1),نتاالناطى(1) لن    نالنن  ناع  تهي نيخ جناع  كةنرن
ج ك عنن لنط كمن  ك نالنيا ن  كنناىناي ينن(2)تاعاكعدلن( )اع  رننتتيخ جىنراع نياتنأا ن

ن.  د  و

                                           

ن.261/نن1اعثد ت,ن( )
 

ن.516:ن د كوناع عاكونلن(2)
 

ن.3/215اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن(نن3)ن
ك نالناع رننالن نَ َ  نالن  عنن,ناع   تلنا النَيالن  كن,ن تإ نأ نن(ن0) ن.ه220 تنَ  َّ

ن

ن.نه31  تإ نا ع  كنُن.كهك نالنَأا ناهَّنا لني   ُنا لناعع  ناعيكثل,نَيانتنَأا ناهَّناع  نل(ن5)
ن

ن215ن-0/210اعثد تن الن ا لن.نن اُنإع ن دا  نر لنك رلنا عد ون نع "ناع دا ي"ن(ن6)
نَتنند َ  نَّىَّنن(ن1) كَ  لَّ نَأَي نهََّك َ  َّناإل َّ ناعَ عَّك َّ َنُ,نَا ون ن0614ا قننن222/ن0 نلنيالن ات نرََّ  وناع ُّ

ن

ن.536ا قنن010/ن   يكننق  ناع ال ن(نن1)
ن

ن.116ا قننن1 1ن/2اإلا نُناعرا ين(ننن1)
ن

ن.1 5ا قننن644/ن2اإلك  لن(ننن4 )
ن
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 : اإلسلاد رجال دراسة
ن ج عىنج ك عننثد تنن

 .(3)بريا تالط سعيد الم 
نن

ن  ني  وتعرلناعا النق  ن، (4)ثدُنإ نينىناخ يطنقا ن ت ىناأ اعن نكل:نالن   اق  ن
 نااااااااااااااااااااىنك اااك نإياااننك  اااااااااااااا يينع  اااااااااااااااايلني ااا انيخاااانأناااىنإااالنا خااا الط,نإااانلنااااالنأككناااُني ااا فنإن

ن.(5)أنى
ن.ننر  نق  ناعا ا عد نإخ يطنإلنآخ نأ  فنتق ن تينعىنيا ُناعر وناع  ُنإد ن  كهنأن  ن:قلت

 :الحكم على اإلسلاد
ن.اع  كةنإ ن  فن  كوننننننن

ن*****************
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

                                                                                                                        

ن.56ا قنن12/ن اع      نأي ناع  ك كلن(ننن )
 

ن.0111ا قننن261/ن1ش وناإلك  لن(نن2)
 

ن.236:ن د كوناع عاكونل(ننن3)
 

ن.31:ناع خ يطكلنعي الالنل(نن0)
ن

ن.04 /ن2 كهالنا أ  ا ن(نن5)
 



 423 

كنَّن:نالثاليلمبحث ا نَ َعناع  َّ ناع َ ك لَّ نَا ون
ن

  :قال ابن اْثير رحمه  
أَرادَت ِعَماد بَْيِت َشَرفه «َزْوِجي َرِفيُع الِعَماد»فِي َحِديِث أُّمِ َزْرع ( هـ()َعِمدَ ) 

( )
. 

 )*(الحديث رقم
,نَق  َن:ناعاخ  سناإل  نق  ن ج    ن ن نا لن ,نَتَأيَّلُّ َ لَّ ناعَ    نَأا  َّ نا لن َيك َ  لن كَ  ن:نَ َ ثََن ن ن َاَ َن نأَّ َيخ 

َت َن اا   نأن َتَ ,نَأاال  اا   نأن ناهَّنا االَّ نَأا اا َّ َتَ ,نَأاال  اا   نأن َشاا نننا االن نكنااتننَس,نَ ااَ ثََن ن َّ َُن(2)ا االن نَأ اََّشاا  ضاالنتنن,نَأاال 
عَّاَلنَشاك ام ,ن:ن,نَق َعت نأنع  َتاجَّ نَيه  َاا  َّ نَيخ  ال  َلن َّ ا ن   نَ نَكر  َلنَيل  َلنَتَ َ  قَا   َ يَ م,نَإَ َ  َ ا   َ َ نا   َ ينَأش  َجَيَسنإَّ  
ُنن...ن َن ناعثَ  َّ َناو ن:نَق َعتَّ نَي   نَ سُّ لناعَ سُّ َناو ن(3)َهت جَّ نَه   ن َّكاون َزْوِجـي َرِفيـُع : ةُ َقاَلـِت التَّاِسـعَ ,ن(0),نَتاعا  َّكون

ن(1).اع  كةن...(6)، َعِظيُم الرََّماد( )الِعَماد، َطِويُل اللِ َجادِ 
ن.(1) امنت نن خ كجناع  كةنت  ا ُن ج عى: قلت 
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

                                           
ن.3/216اعنع كُنإلن  كونا ث ن ))ن
ن.أ ت نالناعهاك نالناع تاننالنختكي ناا  سنياتنأا نتناع  نل2))ن

ن

ينمَّنن3)) ناعخن لَّ نت ن   ناعج نوَّ  .321/ن0اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن.َ َ   ىناَّيَّكلَّ
َنونن 0)) كو:اعَه   ناعط َّ نَين َتا َّ ناع  َّكو.نَنت ٌ ن َّل  كون َ  ال.نَتقَّكَ ن نَتنناٌتنط َّ  . 34/ن2ن ناع  اماع   .َتقَّكَ ن نَتناعهأ 
ناعَ ك لَّن5))ن نط َ ننَّج  نف,ن ن ك نطتَ نق   َّى,نَإنََّنَع نإََّاانَط عَن.نَ َ  اَّ ن ن.1 /ن5ناع    ناع  ام.ت 

ن

ثن نا عَطا ان6))ن ََلناعَ َ  َ نكر  ك لنتاإلط   نهناَّ نااض  نَرثَّك ن ن.262/ن2اع    ناع  امن.َيس 
 

ن.11 5  لناع   ش  ن عناا  ,ن قنن  كوناعاخ  س,نر  وناعنر ح,نا ون1))ن
 

ن(.1 )اني ن  كةن قنن1))ن
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ن

نن:قال ابن اْثير رحمه  
ن«َفُهَو َلـه ولورَثتـه ِمـْن َبْعـد اَل ُتْعِمُروا واَل ُتْرقُبوا، َفمن ُأْعِمَر َشْيً ا َأْو ُأْرِقَبه »َوِفيِه (  ـ) 

ااَ ي:نكندَاا  نن َ    نااىناعاا اَ نأن   نإعااَل,نَتَرااَاانَراا ننتان:نيَأ  اا َّف,نإَاانََّاانَ اا َتنَأاا َ ت  ااَ  نأن   اارننع ن ن نَجَ ي عاا نعَااىننَك   َيس 
قََّااىنإَّال نين   اَ نَشاكا منَيت  نينأ  َّ ي عاننيَلنَ ال  ,نإأا ط نَاعَّاَ نتيأ  َُّ يََّك ننَك  يتلنإَّلناع َج  َّ ال  َ َك  َّاىَّنَإعناَتنعتَ ثَ َّاىن َّ

  ( ) .َا   ف

 (:  )الحديث رقم
ج  ِن اْبِن ُجَريْ أخبرنا ابن عيينة ع :قال الشافعي  

(2)
, أَنَّ َرُسوَل  , َعْن َجابِر  (3), َعْن َعَطاء  

 ِ قِب ه  »: قَالَ   َرُسوَل اَّللَّ ِمر  ش ي ئًا أ و  أ ر  ن  أ ع  قِب وا، ف م  َل  ت ر  وا، و  )«فَُهَو َسبِيُل اْلِميَراثِ  َل  ت ع ِمر 
0). 

 :ت ريج الحديث
,نتراع ناعاكعدلن لنط كمن    نالن(5)اعط  تسنإلن تض كلن لنط كمنكتنسيخ جىن

ناعاكعد (6)ك دتو نراع  نتيخ جى نألنن(1)تاعايتسن(1), نج ك عن ن ن يك  ل, نال ناع اكع نط كم  ل
ن.اعش إ لناىناي ين  د  و

 :السلد رجال دراسة
ن.ثد ت ج عىنج ك عننن
ن.  عكسن  ك ل    ناالنج كجن,ن  عكسنتاتنن,نتإ    نأط ،ن

إالنكضك ناناىنعاننك  ا نأالنجا ا ناا ن ا حنا ع ا   نن(1)ي  ن  قك نإلنإ    نأط ،ن-
ن االني اا  ون اا ا كلقاا  نخ عاا نااالنيااالننااتل,نأاالنأطاا ،ني  رااتن"ناعاا ا قطن ننتيراا ناعاا نقاات ن

                                           
ن.3/211اعنع كُنإلن  كونا ث ن ))
نَأا  َّنن تنَأا  نن2)) نالن ,ناعَ يَّ َّ ل  ناعدنَ شَّ َ كج  نجن نالَّ إل.ناعَ هَّكهَّ   انيتنا    54  نتن
نَياَّلنَ َا حناعد شل,ن ت  نناع رل3)) ن. تنَأَط ،ننا لن

ن

َلناَهننَأن عنَ  نلن0)) نَ ضَّ نَتاعَش إَّ َّل َّ نَ  عَّ   ناخ  َّاَللَّ نرََّ  وَّ ن.1 2:ن  ن ناعش إ لنَت َّل 
ن

 .5165ا قننن0/13ناآلث  ن   نل,نش حن 505ا قننن0/63 ناآلث  ش حن شر نن5))
 .111  ا قننن6/214اع نلناعرا ينن6))
 .2300 ا قننن1/51نتاآلث     إُناع نلنن1))
ن.11 2ا قننن1/212ُننش حناع نن1))
   ااُناع   ااك نإاالناراا ن تا ناع  ا ااك ن,231,جاا  عناع   ااك نل50 اع  ا ااك ن ااالنيااالن اا  ننل:انياا ن1))

ن.221ل
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ن(5),نتااالنخيرا ل(0)ياتنن  ناعاخ  ستنن,(3)أ  ر ,تاالن(2),نتراع نق  ناعاخ  سن( )ن  ت نتن
ن.ت كاااااااا فنينىن  عن لنجااااااااااا ا نن(5)خير ل

إاالناع   اااُنن(1)تكاا عس,نارا فناااالن جاا ن(1),نراا لنك  اا (6)ثدااُني اا نااأاالن:نابــن جــريج-
شا ن:ن,نتقا  ناعا ا قطنل  كةن   اع نإ نا ع  ا كونا ع ا   نكدا اعث عثُن لناع  ع كل,ناع لن ن

عرااالن.(1)اع ااا عكس,ن ااا عكسنااااالنجااا كج,نإنناااىنقااااكوناع ااا عكس,ن نكااا عسنإ نإك ااا ن ااا  ىن ااالن جااا تح
لنر لن  ع  نإنن  ن  د نأن ن اىنإا ن,نتات ن  فن  كونأي نش طع  ن "ا عا ن نق  ن تاالنج كجنتات
لنعااننيقاا ن,نإأناا ن اا   ىن نااىن,نقاا  نأطاا ،ن:نإاانقياات:ن"نإداا ن ااونأنااىنينااىنقاا  ,ن كاا نأطاا ،ن تات

ن"(4 )   تن
عراالن دااا نأن ن ااىن االنأطاا ،نر اا نقاا  نإكن االنأنااىنإاالن ااافناع تاكااُ,ننعااننك اا  حنا ع اا   : قلــت 

,نتاع االنقااا ن(  )أاا فنناااالن جاا نإاالناعطادااُناعث نكااُن االناع  ع ااكل:نبــن عييلــةنُســْرَيان  -.اع اا عكس
ن.عناااااااااااااااع ي  ،ن تاك 

 :الحكم على اإلسلاد
ن.إ ن  فن  كو

ن
ن
ن
ن

                                           
ن. 05/ن2 ت تأُنيقتا نيالناع  لناع ا قطنلنن ))
ن.063/ن6اع   كاناعراك نعياخ  سنن2))
 

ن.366/ن04   كان  شمن النأ  ر ن3) )
ن

ن.2/566,نياتنن  ناعاخ  سناعرالا اس   إُني  ناعثدُنتاع  ا اعع اكُنتاإل ش  نإلنن0))
ن. 26/ن3تإك تنااأك لنن5))

 

ن.363,نل د كوناع عاكون6))
ن. 3 اع  ا ك ,ن النيالن   ن,نلن1))
 . 0طاد تناع  ع كل,نلن1))
 .اع    ناع  امنن  ى1))
ن.53/ن6إ تا،ناعييك نإلن خ كجني   كةن ن  ناع اك نن4 ))

 

ن.32طاد تناع  ع كل,نلن  ))
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 :  قال ابن اْثير رحمه
اْ تَـْر، َفَ ـاَل َلـُه : َألَُّه اشتَرى ِمْن أْعرابي ِحْمل َ َبط، فلمَّا وَجل اْلَبْيـُع َقـاَل َلـهُ »َوِفيِه (ن انن

َْعرَاِبيُّ  َ  "ننَعْمَرَا َ  َبيِ عا: اْْ ك نأن   نكنطَّ ناَهَنَ    َّك  نَتَيل  َأ ن نَي   َيس 
نن( )ن

 (6 )الحديث رقم
,نقَا َ نن:قا  ناااالن  جاى اا ََّك لَّ كَ اا ناع  َّ   نأَّ َ اا ننا الن َكاا ,نَتَي   نَك   ُننا الن َ يَاا َ ااَ ثََن نَأا اا نن:نَ ااَ ثََن نَ   

نااااااااَنيااااااع نقَااا  َناىَّ ااااو  نَت   اااا َّن:نا ااالن َاك  نَياَّااالناعهُّ ,نَأااال  ااااَ ك ج  نجن َاَ نَّاااالناا ااالن َيخ 
,ننأااالنجاااا ا ناااالنأااااا تن,ن(2)

َِّّ ـــــَرسُ نَرىــــــــاْشتَ :َق  َن ، َفَلمَّـا  وُل ا َْعرَاِل ِحْمَل َ ـَبط  َرُسـوُل  قـالاْلَبْيـُع،  َوجـلَ  ِمْن َرُجل  ِمَن اْْ
 َِّّ َْعرَاِبيُّ : ، َفَ الَ « اْ َترْ »:  ا ََّّ َبيِ ًعا: اْْ ن(3)ن.َعْمَرَا ا

 :ت ريج الحديث
 لنط كمن(5) لنط كمنأا نتنالنت وناىنان تف,نتيخ جىناعط  تسن(0)يخ جىناعخط ال

 لنن(1)تاعاكعدلن(1)اع  رننتياتنأا نتن(1)تاع ا قطنلن(6)ط كمناعيكةنالن   ,نتيخ جىناعطا انلن
ن.اىناي ينق كو لنط كمنك ك نالنيكتون,رال   نألنأا ناع ي نالنج كجن

 :السلد رجال دراسة
,نن تن نَ َ  ننا لنن: أبو الزبير- نَ ت َ  نن  س  نَ    نسناَاَ  َّ نا لَّ يَّنَّ  .ن(4 )( ا26 ت) ن  

ن,(5 ),نتاعن  ال(0 ),نتاع جيل(3 ),نتاالن  كل(2 ),نتاالناع  كنل(  )تثدىناالن   
                                           

ن.3/211اعنع كُنإلن  كونا ث ن ))
 . تن    نالن  يننالن   سناعد ش ناا  ي2))
نن3)) َك  َّ ناع خَّ نَاك عَّ ناع  ََّج َ اتنَا ون ن.10 2ا قننن136/ن2 نلناالن  جىنرََّ  ون

 

ن.2/241  كوناع  كةنن0))
 .5214ا قننن2 3/3 ش حن شر ناآلث  نن5))
ن.1466ن1/35,ن6311ا قننن6/214,ن3552ا قننن0/31اع  جنناات طنن6))
ن.2161-2161ا قننن5 3/0اع نلناعرا سنن1))
ن.2346ن-2345ا قننن2/56اع      ن1))
 .4003 -4002 ا قننن5/000اع نلناعرا ينن1))
 .26/042 عاكوناعر   نن4 ))
 . 5/01اعطاد تناعرا ين  ))
 .11  ا تناالنيالنشكاُنع يلنالناع  كنل,نلن2 ) )
 .243,ن11 ,نل-اع  ا ل تاكُن-   كاناالن  كلنن3 ))
 .2/253   إُناعثد تنن0 ))
 .26/041 عاكوناعر   نن5 ))
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ااَ جناااى:ن"- اا  –,نتقاا  ن"عااكسناااىناااأس:ن"(2),نتقاا  ني  اا ( )تاعااا الن َجااُنَي   ,نتاراا فناااالن(3)" ااتن ن
ي ا نشا اُ,نإدا نن.(6)"  تم,نإ نينىنكا عس:ن"تق  ناالن ج نإلنثد  ع  نن(5),نتاالنش  كل(0) ا ل

كااهلنيناىن آفن:ن,نتاعثاا نل(1)ينااىن نك  النك ايل:نإدا ن ا  ن  كثَااى,نتارا نعااع نثالثااُني اا و,ناات 
ني ضاىنإ إ  ينأيكى,نت اتن  ضا :ن,نتاعث عة(1)إلناع كهالن  جوتك  تقا نيجا ونأيكاىن.(1)يلن جالم

اا  منعاانن:ن"أيكااىناااالن ااا لنإداا   نَ االنا ااَ   جونإاالناعااتهلنعن  ااى,نعااننَك   االن االنقاا حنإكااىهنال  كنن  َّ
تقا  ن(  )"أيكاىنرااام نت ن ات،ن  اين-ك نالنشا اُ-تعاننكاار :ن"تق  نااالن جاون(4 )"اعَ    ن َّلنيجيى

ن نياااااتناعهاكاااا ,نت ااااتنياااااتناعهاكاااا ,نااااااااااا,ن  ث-ك ناااالناعَ ااااخ  َّك نل– اااا ثن نيكااااتون:ن" اااا ك لنااااالنأككنااااُ
:نااالن  اا  ,نقاا  اننقاا  ناااالنأككنااُنإكااىن ثاا ناعاااسن تافنأاالنشااكخىنيكااتو,نإ االنننَ ااك نن,نثاا(2 )"إي ااهف

تقاا  نياااتن,ن(3 )"ياااتناعهاكاا ,نت ااتنياااتناعهاكاا ,نيسنرأن ااىنكضاا  ىن اا ثن :ن اا  تناااالنأككنااُ,نكدااات "
كن ا جنا  كثاى؟ن:ن",نت أ ناالنيالن ا  ننياا نه أاُنأناىنإدا  (0 )"كنر ون  كثى,نت نكن  جناى:ن"   ن
ن.(5 )"إن  نكن  جنا  كةناعثد تن:ق  

تار فناالن ج نن,(6 )تخال ُناعدت نإكىنينىنثدُ,نإ نينىنك عس,نت  ىناىناعن  ال:نقلتن
قا  تن راُ,نإجااتنياا ناعهاكا ,ن":ناالن ا  نتقا  ناعيكاة.(1 )إلناعطادُناعث عثُن لنطاد تناع  ع اكل

                                           

 .6 2/2اعر شلنن ))
 .2/014اع ي نت   إُناع ج  نن2))
 .2/513ش حنأي ناع   اسن الن جونن3))
 . 5/35اعثد تنن0))
 .11    كاني   ،ناعثد ت,نلنن5))
 .115 د كوناع عاكو,نلن6))
 .215 /0اعض   ،ناعراك نعي دكيلنن1))
 .210 /0ناع    ناع  امن1))
 . 2/51ش حنأي ناع   اسن:ن,نتاني 215 /0اع    نن  ىنن1))
 .5/352اعثد تنن4 ))
 . 2/51ش حنأي ناع   اسنن  ))
 .ن216 /0اعض   ،ناعراك نعي دكيلنن2 ))
 .1/15اعج حنتاع   ك نن3 ))
 .1/16ناع  اماع    نن0 ))
 .ن  ىاع    نن5 ))
 .23 ار ناع  ع كل,نل6 ) )
 .05طاد تناع  ع كل,نلنن1 ))
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عن اانريىن لنج ا ؟ن َّن َنيَن:نعتنأ ت  ى,نإ أع ىن:إ إعنإعَلنر  اكل,نتاندياتناع  ,نثننقيتنإلنن  ل
يَّاننعالنأيا ن ا ن ا  ت:نإدياتنعاى.ن نىن  ن   ت,نت نىن  ن  ثنا فنأناى:نإد   عالنأيا نننَنيَنإاأأ ن.نيَأ 

تععاااان تقاالنج  أااُن االنااا ااُنأاالنا   جاا جنا اا نعااننكاا تفن":نقاا  ناع الااال.ن( )" ااااناعاااسنأناا س
ن.(3)تار فناالن ج نإلناعث عثُن لنطاد تناع  ع كل,ن(2)"ألنج ا ن,ألنيالناعهاك ن,اعيكة

ن.-ر  ن د ننإلناع خ كج–ناعيكةنالن   تق ن  ا ىن:نقيت
ن:ىيَ حْ يَ  نُ بْ  ةُ لَ مَ رْ حَ -
ااأَّننلَّنا انُننيَا َن  ن َننلَّنا ان َكا  نكَننلننا انُننيَا َن  ن َننن الناع َّنكاَّاجَّنلناع ُّن  اتن َناناالنيَن َن   .نلااااااااااااااوناعش إ ااااااااااااا   ن, س ن  

ن.(0)  تمن. ا203تن
نينىن  تمن(5)  تن  ا  ىن:قلت ننلناالن  كلإنتاعخال ُ نتاع دكيل(6)د  نيأيننن(1), أي نينى

ن.اعن سنا النت و
 :أحمد بن عيسي -

َ  نالنأك  نالن   لناع َّ   َّس,نَيانتنَأا  ناهَّناالنَياالن نني تنننننننن تَ ا ناع  ار سناع  ا تلن  
ا اا جناااىني ااا وناع اا  ح,نتعاانني نعااىن اا كث ن:"نتقاا  ن(1)تثدااىناعااا الن(1)ه203 ااتإ نن اا  س,نا ع نن

  تمن ريننإلنا فن:"ن,نتعرلناالن ج نق  (  )"عكسناىناأس:"نتق  ناعن  الن(4 )" نر انإأت  ف
سن نإعااىنإ نك,نت تينأاالنك كاا نااالن  ااكلن(2 )" اا  أ  ى ,نتأياامن(3 )ينااىنرااااو ااتن ياالنااا هللناعَاااَّ

 ااا ن يكاااتنع ااالن رياااننإكاااىن جاااُن تجاااون ااا  نا   جااا جن"ناعخطكاااوناعايااا ا سنأيااا نقااات نااااالن  اااكل

                                           
 .211 /0ناعض   ،ناعراك ن( )

 .4  لج  عناع   ك نن(2)

 .05نلطاد تناع  ع كلنن(3)

 .1 3/ ,ناعر شلن221 د كوناع عاكونلن(0)
 . 3اني ن  كةنن(5)
 .305/ اعض   ،ناعراك نن(6)
 .2/242 عاكوناع عاكونن(1)
ن.1 0/ن إلني   ،ناع ج  نوناعر   ن عاكن1))

ن

ن.26 /ن  كهالنا أ  ا نن1))
 

ن.31:ن لن ريننإكىنت تن تثمننلن4 ))
ن

ن. 1:ن شكخُناعن  النلن  ))
ن

 .13:ن د كوناع عاكونلنن2 ))
 

ن.054/ن5   كاناي ا نن3 ))
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 اا  ،نقااتنن":نشااع تنيااا نه أااُناراا نأناا فن اا كون  اايننإداا  :ن"تقاا  ن اا ك ناعا اأاال,نن( )"ا  كثااى
.نك تسنألني  ا ناالنأك ا نإالناع ا كو":نتق  ن,ي ا تاناع د ننقا نيتانىنإ  يتانشكا منك  تقتلناى

,نتعااننيقاالنأياا نناالن"شاا  نإعاا نع اا نىنرأنااىنكداات ناعراااو يكااتني اا ن  اا نكشاارتلنإاالنينااىنتين  اا
ن.(2)  ينأي نكشك نإع نيلنيا نه أُن   ناع تاكُنأنىنا  ناأ  اضىن

ن.ي   نالنأك لناع   سن تن  تمن ناأسناى:نقلتنن
 .بن جريجتدليي عبد الملا 

 ااا كةننكداااا إااالناع   ااااُناعث عثاااُن ااالناع  ع اااكل,ناع ااالن ننتارااا فنن(3)ااااالن جااا نإكاااىقااا  ن
ن.   اع نإ نا ع   كونا ع    

ن.إد ن  حناالنج كجنإلن تاكُناعط  تسنتاع ا قطنلنتاعاكعدلنر  ن تنإلناع خ كج:نقلت 
ياااتناعهاكاا نت  عك ااىنر اا نيتضاا ن نينااىنعااننك اا حنا ع اا   نت ااتن االناع   اااُناعث عثااُناع االن ااا نيلن

ن.ا ع    ك  حن
ن:اإلسلادالحكم على 

ن.اع  كةنإ ن  فن  لنتا ع   ا  تنك  دلنعي  كونعيك ف
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
 

 :ابن االثير رحمه  قال 
ا  َّاَ ا« َلَعْمُر ِإَلِهاَ »َوِمْلُه َحِديُث َلِ يط    ناهَّنتَ َتا اى,نَت ناَتن إ اٌعناَّ  َّ ن نَتنَقَ انناََّادَا ،َّ ,نَتاع َخَاا ن َّ،
ناهَّنَقَ  ل : د ك نف  اتٌلن   (4) .َعَ    ن

 (7 )الحديث رقم
نَأيَّال  ن:نق  نياتن ات ن نا الن َ اَ ثََن ناع َ َ الن

ن(5) نا الن اَهَ ,نَ اَ ثََن نَأا ا نناع َ يَّا َّ نَ    كنننا الن ,نَ اَ ثََن نإَّا اَ ا َّ
ن نا االَّ ااَت َّ   َ ناا  نا االَّ نَ ع عَاانَّ ,نَأاال  َن َ اا  َّسُّ ناا  لُّ ناعَ ااَ  َّ ن َ  َّاامَّنَأَكاا ش  ناع  ن نا االَّ نَأاا  َّ َّ نا االَّ ااوَّ نَ  جَّ ناهَّنا االَّ َأا اا َّ
نقَا َ نَ ع عَانٌن نَأا  َّ   نا الَّ نَعدَّاكطَّ اىَّ نَأ  َّ نَياَّكىَّ,نَأال  ,نَأل  يَّل َّ ن:ناع  نَدك  ناهَّ,نَأال  نَأا ا َّ اَت ننا الن   َ ا ناا  َتَ َ ثَنَّكاىَّنَيك ضم

                                           
ن.054/ن5   كاناي ا نن ))

 

ن.64 /ن عض   ،ناالنه أُناع اهسننان2))
ن\
ن

 . 0,نلاع    ناع  امن3))ن
ن.3/211اعنع كُنإلن  كونا ث ن0))ن
ن.هن202تاع  لنالنأيلنالن    ناععاعلنياتنأيلناعخال ناع يتانلناضنناع ع يُن تن5) )ن

ن
ن
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نَعدَّكط ن نا لَّ نَّ ن(2)ن,نَيَلنَعدَّكَطنا اَلنَأا  َّ ( )َأ  َّ َن نَأيَا ن:ن,نقَا َ نَعدَّاكطٌنن,نَخاَ َجنَتاإَّا مانإَّعَا ناعَناَّال َّ َإدَا َّ  
ناهَّن ت َّ نننَ  ن كثم نإَّكىَّ,نَإَد َ ناعَناَّلُّ ن.(3)«َلَعْمُر ِإَلِهاَ »:ننَإَاَرَ نَ  َّ

 :ت ريج الحديث
ن(1)تااالنخهك اُن(6),نتااالنياا نأ  ان(5)تاانىنأاا نتناالني  ا ن,(0)   نالن نا ينىيخ ج

 ااالنننج اااك عن(4 )تااااالنياااا نخكث اااُ,ن(1)اعنك ااا ات ينتاع ااا رننياااا نأاااا نت,نن(1)اعطا انااالتنن(1)خهك اااُ
ن.اىنان تفنألنياكىناا ت ناع دكيلناع دكيلٌننَ ع َعنط كمن
 :السلد رجال دراسة

يلنااااااااااااع ن  ااامناع دكلناااااااااااااا نااااااااااااااوناااالنأ  اااااااااااااااااىَّنا ااالن  جاااااااااَنا ااالنَأاااا ناعي ننَدْلَهـــم  بـــن اْســـود
ن,ن(  ) هساااااااا ج

:"ن,نتااااالن جاااااااااا نقااا  (3 ),نتقاااااااااااااااااا  ناعااااااااااااا النيناااىن نك اااااااااااااااااا ل(2 )ارااا فنااااالن اااا لنإااالناعثاااااداااااااااا ت
ن.(0 )" دااااااااات 

ن.عكلناع  كة: قلت
ــا  ــن عي ــرَّْحَمن ب ــد ال نثاانناع اا  لناع اا نلناااالنأااا س,ناَان ن:ن,نتكنداا  نَعْب عنإاالناااا,نإداا نتق اا  َّس 

قا ن,نتن( )ُنيا ن ات نت ننتات د طن لنأا ناع   لنإع نأا ناع ي نر ا نتضا ىنتارا فناع اهساااااااااااااا تاك
ن.(0)" دات ن:",نتق  ناالن ج (3)تار فناالن ا لن(2)ثدىناعا ا تن

                                           
 .أ  ننالنعدكطنالن ا  نا  وناع ع يُنتر  ناع ت   ناع دكيلنا ع  يك ن تن ))ن

 

نا لنَر  ونا لنَأ  َّ نا لن    ُنَيانتن هكلناع دكيلعدكطنا لنَأ  َّ نا لناع نن َ  َّمنا لنَأ  َّ نا لنأدك ناع   الن 2))ن
ت ناَهنعَنننن ت ناَهنننىنن  اُنتتإ   نَأَي نَ  ن ن.223-225/ن0ي  ناعي اُ.نت تنتاإ نانلناع ن  منإََّع نَ  ن

 

نَ  نَج َ،نإَّلنَك َّكلَّننن3)) ن,َا ون نَتاعنُّانت َّ َك َ  لَّ ن.3266ا قننن226/ن3َر َنتن  ت نتنَ  ننن نلنيالن ات نرََّ  وناا 
ن
ن

 .6246 ا قننن 2 /26اع  ن نن0))
 .1   ا قننن2/215اع نُنع ا نتنالن نا نن5))
 .636ا قننن216/ اع نُن النيا نأ  ننن6))
ثا تن   تناع ون1))  .2/064ناع ت ك نتات
 .011ا قننن  1/2 اع  جنناعراك نن1))
 .1613ا قنننن0/645اع      نن1))
 .ن65 2ا قننن521/ (ن   كاناالنيا نخكث ُن)اع   كاناعراك 4 ) )
 .013/ن1 عاكوناعر   نن  ))
ن. 6/21اعثد تن الن ا لنن2 ))

 

ن.21/ن2 كهالنا أ  ا نن3 ))
 

ن. 24:ن د كوناع عاكونلن0 ))
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ن.ثدُ:نقلت 
ــن حمــزة   ــرَاِ يم ب ااالنَأااا نتنااالناعهاكاا نااالناع ااتانناعد شاالن ونااالن نَ َ اا نااالن  ااه نااالن  ااِإْب

,نتارا فن(6)" اتنثداُن ا تمنإالناع ا كة:"نقا  نااالن ا  ,ن(5)اا ا سناعهاكا س,نيااتنإ ا  مناع ا نل
ينىن:"ن,نتعرلناعن  ا نق  (1)ياتن   نناأنىن  تمنإك  نار فناعا الن,نتق  (1)االن ا لنإلناعثد ت

ن:ن,نتق  ناالن ج (1" اأسناى
ن.(4 )"ينىن  تم"ن
ن.م  تنن:قلتن

َِّّ  داْســو  ,ن(  )ت اااااالناا اااااننا ناااااااا ن ععاااا,نتاع اع دكياانااالن  جااونااالنأاا   نااالناع ن  اامنبــن َعبــد ا
ن,نتقا  ناعاخا  سنتيااااااااااتن   اااان(3 )تق  ناالن ج نأنىن داات نإ ناعثد ت,نن(2 ) فناالن ا لاااااااااااااااااااااااار

ن.(0 )ك اااااااااااا ن لني  ناع ج ه
 .عكلناع  كةنتعننك  اعن:قلت
 : إلسنادالحكم على ا

نتعننك  ا  ,ن,عكن ناع  كةتاانىن ععنننأا نتالنناا ت رالن لننالنإ ن  فنض كلنتاع ن
ناالنتي  أنس ن ث  ناع ي  ، نإعتنا رن نق   ناعاس نج ان:" ج  ن  كو تض  ىنن(5 )"  كة
ن.(6 )ا عا ن 

                                                                                                                        
 .332/ن1  عاكوناعر   ناني نن  ))
 

 .631/ن اعر شلن 2))
 

ن. 1/ن1اعثد تن الن ا لنن3))
 

ن.301:ناع عاكونل د كون 0))
 

ن.16/ن2 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن5))
 

ن.546/ن5اعطاد تناعرا ينن6))
 

ن.12/ن1اعثد تن الن ا لنن1))
 

ن.6  /ن1 ك نيأالنناعناال،ننن1))
 

ن. 6:ن شكخُناعن  النلن1))
 

ن.11:ن د كوناع عاكونلن4 ))
 

ن.221/ن3وناعر   نإلني   ،ناع ج  ن عاكنن  ))
 

ن.32/ن0 الن ا لناعثد تن2 ) )
 

ن.   :ن د كوناع عاكونلن3 ))
 

 .001/ اع   كاناعراك نن0 ))ن
ن.5/51 عاكوناع عاكونن5 ))

 

ن.2:نض كلن نلنيالن ات نلن6 ))
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 :ابن االثير رحمه  قال 
 «إنَّ ِلَهِ ِ  الُبيـوت َعـَواِمَر، َفـِإَ ا رََأْيـُتْم مْلهـا َشـْيً ا فحرِ ُجـوا َعَلْيـِه َثاَلثًـا»َوفِي َحِديِث قَتِْل اْلَحيَّاِت   

يت َعاَواِمر لُطاول : َوقِيالَ . َعااِمر وَعااِمَر : الحيَّات الَّتِاي تَُكاوُن فِاي البُياوت, َواِحادَُها: العََواِمر ُساّمِ

.أَْعَمارها
( )

ن 

 (8 )الحديث رقم
,نَ اَ ثََن نَياَّا:ن  ينناإل  نق  ن نَ  هَّن  نا لَّ نَج َّك َّ نا لن ,نَ َ ثََن نَت  ون نَ اإَّع  نن,(2)لتَ َ ثَنَّلن نَ َ  ننا لن

اااَ َن نَيانااااتن:نقَااا  َننن,(2)لَياَّااا ن  نَت ناااَتنأَّ نعَاااىنناعَ اااا اَّون نكندَااا  ن ااا   نَ جن ,نَأاااال  ,نكنَ ااا  َّةن ااا   َاك  اااَلنأن ااااَ  َ،نا  نَي   َ ااا َّ  تن
اا   َّس َّن:ن,نقَاا  َن(3)اعَ اا اَّوَّن ناع خن ك   ااَتنَ اا َّك َّفَّنننَ َخي َناا نَأيَاا نَياَّاالنَ اا َّ َن نَ    نَ اا َّ   ينااتٌسنإَّا  نجن االن َنَ اا نَن   ,نَإَاك 
ٌُننُم,َ َ رَن َن نَإنََّاانَ َك نتَّن...َإَنَي   ت ن ِلَهِ ِ  اْلُبُيوِت َعَواِمَر، َفِإَ ا رََأْيُتْم َشـْيً ا ِمْلَهـا نِإنَّ »:ننن,نَإَد َ نَ  ن

نَاَ َو,نَتاتََّ نَإ ق  نينتفن,نَإنََّنىننَر إَّ ٌنَثاَلثًاَفَحرِ ُجوا َعَلْيَها  إَّننن»:نَتَق َ نَععنن ن«ن,نَإنَّل  َ انتانَإ    َارنن ناا   .(0)«تانَ   َّ
َارنن ن َّ   َ»(0). 

 :ت ريج الحديث 
  عاا نااالنينااس,نت   اا نااالنيخ جااىناإل اا نن  ااينن تلناعاخاا  سنتيخ جااىنيكضاا ن االنط كاامننن

 (5)ن.اىنان تفنأا نتنالناع  اوألنرال   ن,نأجالل
ن:السند رجال دراسة

ن. ج  ناع ن نثد تنن
ن.اخ الطنج ك نالن  هن

ِريررر بررن حررا م  , ثقااة لكاان فااي حديثااه عاان قتاااد  اااعذ, ولااه أوهااام إذا حاادث ماان  ج 

بعدما اختلط, لكن لم يحدث في حال اختالطه ة472توفي حفظه,
ن.(6)

لن اا ةنأاالني اا  ،نااالنأاكاا ,نتكن االنأنااىنأيااُنا خاا الط,نتأاا فنعااننك اا ةنأاالنق اا   نتعراا: قلــت
ن(ن1)ن.اع الالن لناعطادُنااتعلناعاسن نكض نإخ الطى

ن
ن
ن
ن

                                           
ن.3/211اعنع كُنإلن  كونا ث ن ))
ن.ن تننج ك نالن  هننالنهك نالنأا نتنااه سن2))ن

 

ن. تنياتناع  اوناان   سناع  نلن تع ناالنه   نكد  نا  ىنأا نتنالناع  اون3))
 
 

نَتَ ك  ََّ  نن0)) ناع َ َك تَّ نَق   َّ نَا ون َ اوَّ  .2236ا قنن156 /ن0  كون  يننر  وناآل 
 

ن.اع    ناع  امنن  ىن5))
 .31  د كوناع عاكو,نلن6))
 .13:نا   ا طنا لن  لن لناع تا نا  خ الطنل ن1))
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 :االثير رحمه   ابنقال   
َي ُنت نَ  َ َا ىنَ    ا من(ن ا)  نَ    نا لَّ ن نَ َ  َّ كةَّ َما رََأْيُت َحْربًا َبين رُجلين َقْبَلُهما مثِلهما َقاَم »َتإَّلنَ  َّ

أتَــى  اْلَعِظيَمــُة الَ ديمـة الَِّتــي: ِ ـيَ  .«كـلُّ واِحــد ِمْلُهَمـا ِإَلــى َصـاِحِبِه ِعْلــَد َشـَجرة ُعْمِريَّــة َيلُـو  ِبَهــا
َْلَهارِ . َعَلْيَها ُعْمر َطِويل   ْدر اْلَعِظيِم اللَّابت َعَلى اْْ  .( )ُعْمِريٌّ وُعْبِريٌّ َعَلى التَّعاُقل: َوُيَ اُل للسِ 

 (9 )الحديث رقم
,نَ َ ثََن نَياَّلن:ق  ناإل  نني   ن َ َ ثََن نَك  دنتون

َ  مَن(2) نإَّ   ناا لَّ َإَ َ ثَنَّلنَأا  ننتَّن:ن,نَق  َن(3),نَألَّ
ن نَ ع  َّ َن َ ا  َّس َّناتَّنا لن نتَّناا  نَأا ا َّ نا الَّ نَجا اَّ َّ َُ,نَأل  َث تنَانَّلنَ   َّ ,نَيخن نَ ع    نا لَّ َ لَّ ناعَ    نَأا  َّ ,نننا لَّ

,نَتَكدنت نن:نَق  َن هن َ جَّ اَلَ ىننَك   نَجَ َعن َّ ,نَق   نَّعَّن  ن َّ   ن َّل  سُّ َ ٌوناع َكعنت َّ ن:َخَ َجنَ   
ن نَين َّلنَ   َ ون نَخك َا ن نَأيََّ ت  نَاَطٌ ن نَجَ ونن...نَق   اَلحَّ نَش رَّلناع  َّ

كنم نَيض َك نم نَت َّ نَي   نا نَيط َ لن نَ َيعَناااُّنإََّااناعي...ن َّون نَيق َاَيت  نوننااااااااااااااااكنتةن
َ  نَ نكند  َن َ  َسنعََّي َّ ت ننتَّن:نَت نَتنَكدنت نننوننإََّلن َّ ٌه؟نَإَد َ نَ  ن َا  َّ ن ن نعََّعَاا؟ن:ن"ننَ ل  ـُد "نَ ل  َفَ ـاَل ُمَحمَّ

َْمِي َقالَ : ْبُن َمْسَلَمةَ  َفُ ْم ِإَلْيِه، : " َأَلا َلُه َيا َرُسوَل ِ ، َوَأَلا، َوِ  اْلَمْوُتوُر الثَّاِ ُر، َقَتُلوا َأِ ي ِباْْ
، َفَلمَّا َدَلا َأَحُدُ َما ِمْن َصاِحِبِه، َدَ َلْت َبْيَلُهَما َشَجَرة  ُعْمِريَّة  ِمْن َشَجِر اْلُعَشِر، "َلْيِه اللُهمَّ َأِعْلُه عَ 

اَفَجَعَل َأَحُدُ َما َيُلوُ  ِبَها ِمْن َصاِحِبهِ  نَتا َّ ن ىنناق َ َطَعناََّ ك  َّىَّنَ  ن نتَنىن,نَ َ  نَاَ َهنرن ُّ ن,نرنَيَ  نَ َاناََّع ن َّ   
ن َ اٌونَأيَا ن نَ َ ا   نَ ا نإَّكعَا نإَاَنٌل,نثناَننَ َ اَ نَ    ناع َد اَّنَّ نَاك َنعنَ  نَر عَ جن َّ اَّىَّ,نَتَ  َ ت  ن عنَ  نعََّ   َّ َإَضاَ َاىنن َّ

يَن نَ    َ َر  ىن,نَتَضَ َاىنن نَ َ  ننا لن ناَّىَّ,نَإَأ   ,نَإَتَقَعنَ ك  نىننإَّكَع نَإَ َضت  َُّ َُنَ َ  نَقَ َيىننَإ  ََد َ  ناَّ عَ َ َق ن.(0)َ 
 :ت ريج الحديث

ن. لنط كمنكتنسنالنارك (6)اعاكعدلتراع ,ن(5)أا نتناع  رننتيخ جىنيان
ن

                                           
ن.3/211اعنع كُنإلن  كونا ث ن ))
ن

ن.إا ا كننالن   نالنإا ا كننالنأا ناع   لنالنأتلنياتنإ   مناع  نل 2))
 

َ  منالنك    تن 3)) ن. نَ َ  نالنإَّ  
 

نتَّن,ن  ن ني   ن0)) نَأا  َّ نا لَّ َن ننَج اَّ َّ ن ن   َُّ َلناعَ َ  َا ثَّ َّكَلن َّ َن نناع  نر  ن.30 5 ا قننن331/ن23ن ن  
 

ن.5103ا قننن010/ن3اع      نأي ناع  ك كلن 5))
 

ن.5 2/ن0  ا ناعنات نن 6))
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تيخ جااااىناع اااا  ةنااااالنأااااا نااأياااا ,نن اااالنط كاااامنأااااا نااأياااا ن( )اع ت اااايلنتيخ جااااىنياااااتنك ياااال
ن. لنط كمناع ثن نالنه أُنج ك عننألن    نالنإ   مناىناي ينق كون(2)اعاي ا س
  :اإلسلاد رجال دراسة

االنأاا ناعا   لناالن اع ناالنر اوناالنأا   ناالنأا سناالنجشانناالننعبد   بن سهلن
أاا نتن تين تينأالنجا ا ناالن,نقا  نيااتن ا  نن(3)يااتنعكيا نرنك اىن ج أُنالن   ثُن النااتس

,نارااا فن(0)اااالنك ااا  نتكدااات ن ااا ثنلنأاااا نتناااالن اااع نني ااا نانااالن   ثاااُانإ ااا  مأناااىن   ااا ناااالن
ن.(6),نتار فناالن ا لنإ ناعثد ت(5)اعاخ  سنتق  ن  عن لنأ اشُنينناع   نكل

عااننيقاالنأياا نيقااتا نإاا ناعجاا حنتاع  اا ك ن كاا ناع االناراا تنإكااى,نتعراالناراا فنأناا نيااا ن اا  نن:نقلــت
ن.تاعاخ  سنكت  نعن نينىن   تلنع كعنن,نتعننك  اعنإ ناع  كةنإعتنعكلناع  كة

,نعرناىن ا عسن  الناع ا كةن, ا تم تاعخال اُنيناىن(1) ادتن  ا  ى:ارسَ يَ  نِ بْ  ا َ حَ سْ إِ  نُ بْ  دُ مَّ حَ مُ 
اات ننن, اا تمنكاا عس"ن:تقاا  ناااالن جاا  رثاا ن االناع اا عكس,ن اراا فناااالنن,نتقاا (1)"ا ع شااكعنتاعداا  نلَن َّ

,نعرناااىن ااا حنا ع ااا   نإااا ناع ااا كةنإكن ااالنأناااىنأياااُن(1) جااا نإااالناع اا اااُن ااالنطادااا تناع  ع اااكل
 اع  عكس

 :الحكم على اإلسلاد
ن.تإكىنأا نتنالن ع ن دات نتعننك  اعنض كلاع  كةنإ ن  فن 
ن
ن
ن

ن

 

                                           
ن 16 ا قننن315/ن3ناع  ن ن ))

 

.610ا قننن145/ن2نايكُناعا  ةنألنهتاا ن  ن ناع   ة2))
 

ن.041/ن5اعطاد تناعرا ينن3))
 

 .10/ن5اعج حنتاع   ك ن 0))

ن.11/ن5اع   كاناعراك ننن5))
 

ن.21/ن5اعثد تن الن ا لنن6))
 

 .36اني ن  كةن قننن1))
 .125ل د كوناع عاكونن1))

ن.5لنطاد تناع  ع كلن1) )
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 :ابن اْثير رحمه  قال   
فِيِه   ً »و  الفِها ِكتابرا ائِر ك ل ٍب وأح  اَلن:ناعَ َ ا اَّ  «أ نَّه  ك تب لع م  ,نَت َّ ا َّ نَتاع َر   ج اعننَأَ ا َ  ناَّا ع َ   وَّ

َلناع َدَا اَّ َّن عنع ن:نَإتمناعَاط لن َّ اننيت  :ناعَ َ ا َ  :نَتقَّكا َن.ناعش َّ  و,نثنَنناعَداَّكيُ,نثنَنناعَ َ    ,نثنَنناعَاط ل,نثنَنناعَ خَّ
نر عَ َ اا َ   نَأيَاا نا ااف  ااعَّن  نإَااَ َونإالع  َّ اا لنَا  ضَّ ااكنننكن رَّننااىنا ن  اا ا ناَن   ااى,نَإَ اال  ناع َ يَّ َ   ااُ,ن:ناع االُّ اع َّ

َ  ن َ    ناا  نأَّ .ِض تَ لنرَ  نإألَلناَّعَّنَّ
 ( )

  

 (61)الحديث رقم
ر وننعننيقلنأي ن خ كجنعى,نعرلنار ناالنااثك ن   ونا   ك  ونيلن  ت نتنن

ن.(2)نتاع نخال ن   ك ىنإ ن   ثُنت  لناعريال"نع   ا نريوناعتاإ كلنأيكى
 

 :ابن االثير رحمه  قال   

ـى َ ِشــيُت َعَلــى ُعُمــوِري»َوِفيــِه (  ـــ)   ــواا َحتَـّ اات « َأْوَصــاِلي ِجْبِريــُل بالسِ  َ َن اَّاااتن:ناع ن ن
سنَاك َلنَ ي  َّ ع  ن لنتاعَي ننناَعاَّ نن(3)ن.اا  

 

ن( 6)الحديث رقم
نَأَ اا   ن:ناااالن  جااىنقاا  ن َشاا نننا االن ااَ ك و نن,َ ااَ ثََن ن َّ نشن ث َ اا لنننَ ااَ ثََن ن,َ ااَ ثََن ن نَ َ اا ننا االن نَياَّاالنا االنننأن

, َُّ ااانَّننَأااال نن,َكهَّكااا َننا ااالَّننَأيَّااال َّننَأااال نناع َ   ََّرااا َُننَياَّااالنَأااال ن,ن(0)اع َد  َّ ااات َننَيلَنن,(5)ننينَ  َ ااا ن":قَااا  َننننتنَ  ن
اَتا َننإَانَّلَننَ َ اَترنتا َضا  ٌننعَّي  َانَّننَ ط عَااَ  ٌنناع  َّ ا  َّكا نننَجا َ،نَّلنَ ا ن,عَّيااَ و َّننَ    َ اا نَّلنإَّ َننجَّ اَتا َّننَيت  نَعدَاا  ننَ  َا ناَّ ع  َّ
اكتنن اامَننَيل ننَيَخاا لنننَين َّاالنَتعَاات َ نن,لااااااااينَ  َّننَتَأيَاا نَأيَاالَننكن  ااَ َفننَيل ننَخشَّ اا نىنننينَ  َّاالنَأيَا نَيشن لِ ــين,َععناان ننَعَ َ ض   َواِ 
َْستَااُ  ن.(6)"َفِمي َمَ اِدمَ  ُأْحِريَ  َأنْ  َ ِشيتُ  َلَ دْ  َحتَّى َْ

 
                                           

ن.3/211اعنع كُنإلن  كونا ث ن ))
 .341/ن ا   ك  ونإلن   إُناا   ونن2))
ن299./3اع    ناع  امن3))
ن.ناعد  ننالنأا ناع   لناع  شدل0))

 

ناالنت او,نيااتني   اُناعاا  يل,ن يااتنأيكاىنرنك اى,ن  سناالنأجااللنناضانناع ا  نتإا وناع اكلن تناع   ال5))
راا لنياااتني   ااُنآخاا ن االناداا نا عشاا نن االن:نقَاا َ ن اا ك لنااالنأككنااُنراا لنك اارلن  اال,ن ااتإلن اانُنإ اا ينتث اا نكل

ت ناهَّن ن.304/ن3,اإل  اُن136/ن2ا   ك  ون.ني   ونَ  ن
 

 .ن211ا قننن46 / اعطع   نت ننع ,نا وناع تا , نلناالن  جى,نر  ونن6))
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ن:ت ريج الحديث
تاعطا انااالنإااالنن( )يخ جاااىني  ااا ,ع اااينااااالنا ثكااا نتعرنااا نتق اااتنأيااا نع اااينق كوعاااننيجااا نن

,نتيخ جااىنراااع ناعطا اناالن(2)اعراكاا  اا   كاامنأث اا لنااالنيااالن االنط نن(3) االنط كاامنأاكاا نتنااالنَه  
نري َُّ نن.أي نالنكهك ناىنان تفنع  نألكاع َ   ََّر

 :دراسة رجال اإلسلاد
ناع  شاادلن ااتع نآ نيااالن اا ك لنا االن ,نياااتال اســم بــن َعْبــد الــرَّْحَمِن الشــامين َ لَّ َأا اا ناعااَ   

تك داتون,ن(1)ترااع ناع جيالن(6),نتاع   ااس(5)تثدىنرا ن النااالن  اكلن(0)ن. ا2  تنن  وناانَ تَّس
تاعثدا تن:"ن,تقا  نااالن  اكل(4 )تيااتنإ ا  مناع  االن,(1),نتك داتوناالن ا ك لن(1)تك دتونالنشكاُ

 ا كةناعثدا تنأناىن  ا دكنن ااأسن:"نتقا  نيااتن ا  ن,ن(  )" ك تتلنأنىن افناا   كاةنت نك إ تنعا
ن  نكنر نأنىناعض   ، ر لنخك  انإ ضالني   ني ا كلن لناع ع ج كلن"ن,نتق  ناعجتهج ن (2 )"اىنتات

,نتها ناإل ا نناعاخاا  سن(0 )" تينأنااىنأيا ناالنكهكا نيأ جكاو:"نعرالنااالن ناا نقا  ن.(3 )"تاان ا  
"ن,ني ا نااالن اا لنقا  (5 )"االنكهكا ن نا رك نتاضاط او  عنيا ني   ُنتإ ن  كثىنأالنأيا ن"ناعدت 

تها نن(1 )" انعنن النكضا  ى"ن,نتق  نك داتوناالنشاكاُ(6 )"اع  ضالتنك تينألني   وناعنالن

                                           
ن.642/نن36  ن ني   نن ))
ن.4 2/نن1اع  جنناعراك نن2))
 .224/نن1ناع    ناع  امن3))
ن.313/ن23 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن ن0))

ن

ن.323/ن1 عاكوناع عاكوننن5))
ن

ن.313/ن3 كهالنا أ  ا نن6))
 

ن.311:ن   إُناعثد تنلنن1))
 

ن.23/311 عاكوناعر   نعي هسن(ن1)
ن.اع    ناع  ام(ن1)
ن.1/320 عاكوناع عاكون الن ج ن(ن4 )
ن.323/ن1 عاكوناع عاكونن  ))

ن

 .1/320اع    ناع  امنن2 ))
ن.313/ن3 كهالنا أ  ا ن3 ))
ن

ن.اع    ناع  امن0 ))
ن224/ن اع   كاناات طنن5 ))

ن

ن.313/ن3 كهالنا أ  ا ن6 ))
ن.313/ن3 كهالنا أ  ا ن1 ) )
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 نراا ن":ن(3)تقاا  ناعيالااا .(2)ا اا تمنكياا ونرثكاا منني اا ناااالن جاا نقاا  .ن( )" نراا ناع اا كة"ناعيالااا 
 انعنن,نإ نعنن النكضا لن تاك اىن,نتنن"إكىنق ناخ يلناعن س":ن(0),نتنق  نإلن تضعنآخ "اع  كة

ن. لنكتثدىن
 .  تمنتكي ونرثك ا :قلت
ــــدن- ــــن يزي ــــي ب ,نلاااااااااااااااااااااااااا ناع ياااا ناع  شدااااااااااااااياااااتنأانلاااااااااااااااااااع ع نَّنلنهكاااا  نااَناااااااااااااااااااااااااالنيان:عل

ن.(5)لنااااااااااااااااااااااااااااااض ك
,نتنيااااتن  ااالناع  شااادلناعدااا لن, ااايك  لنااه ستا ااا ىنن:العاتكـــةعثمـــان بـــن أبـــي ن-

ن.(6)نع ع نَّل  تمنض  تفنإلن تاك ىنألنأيلنالنكهك نااَنن ا,55 
ن
ن
ن

ن:اإلسلادالحكم على 
إكاىنأيالناالنكهكا نضا كل,نتأث ا لناالنياالناع   راُنضا  تفنإالن تاك اىن.نإ ن  فنض كلن

إداا نناالناااالن  ااكلنأياا ننتراااع نأي اا نيلنإ اان  فنيت االني اا نك ناعشاا  ككل,نااالنكهكاا ,اأاالنأياالن
,نت  اااالنضاااا  ىن اااالناع ي اااا ،ن(1)ي   كااااةنأياااالنااااالنكهكاااا نأاااالناعد  ااااننأاااالنيااااالني   ااااُضاااا لن
ن.(1),نتااعا نل(1)اعات ك س

 :ابن االثير رحمه  قال   

فِيِه )                ل  ع ل ى ع  »و  ج  لّي الرَّ ي هَل  ب أ س  أ ن  ي ص  ر  اْين فِيَماا فسَّاَرة اْلفُقََهااء« م  ُهَما َطَرفَاا الُكمَّ
 

( 1)
  

 (62)الحديث رقم
ن.عننيقلنأي ن خ كجنعى 
ن

                                           
ن.320/ن1 عاكوناع عاكون ))
 .112 د كوناع عاكونلنن2))
 .23/311 عاكوناعر   ن(3)
 .23/311ناع    ناع  امن(0)
 .141اع  جعناع  امنلن5))
ن.660لنن د كوناع عاكو6) )
 .11 /نن 2 عاكوناعر   نن1))ن
ن.03/نن   ا حناعهج جُن1) )ن
ن.ن31/ ض كلناع   كونتاع   كون1) )ن
ن.3/211لن  كوناع  كةاعنع كُنإن4 ))
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 :ابن االثير رحمه  قال 
ـهُر َلواَصـْلُت ِوَصـااًل يـَدُع الُمَتَعمِ  ُـون َتَعمَُّ ُهـم    َ َ   َّام« ِفيِه َلو َتَمـاَدى ِلـَي الشَّ َاا عَّغن:ناع ن اع ن
َ َش  َّ نإَّكىَّ,إَّلن .الَِّذي يَْطلُُب أْقَصى غايَتِهاا   ناع ن

 ( )
ن 

 (63)الحديث رقم
نَّن:أا نالن  ك ق  نن ناع َد  َّ نننا لن ثن نَ  شَّ

نثَ اَّت ن(2) كَ  َّ,نَأل  ناع  نيَّ نا لن َيك َ  لن ,نثََن ن ن
ن(3) نَيَنس  ,نَأل 

نَق  َن ناهَّن:نَيَنس  ت ن ا نننَر َلنَ  ن اٌ نَإدَا َننَيك ضم نإَّعَا نَجن اَّاىَّنَتَجا َ،نَ جن ,نَإدن  تن ا تن كنَ ي َّلنإَّلنَ َ َض َلنَإجَّ
ن يَااىننَإَ ااَي نننَ  َاا نرنَناا نَ   طماا ,نَإَيَ اا نَيَ ااَسناعَناَّاالُّ نإَّاالنَ اااَل َّىَّنثنااَننَ َخااَ نَ    َيَناا نَخي  َااىننَجَ ااَ نَكَ َجااَتهن

ن َ َن  َن :نَق  َننَ اَل منَ نكنَ ي َّكَع نأَّ َا   كَلنَي   َُ؟نَق  َن:نقني َن نَعىنن َّ َي سنَ َ َينَّالن:نَيَإَطن َتنَعَن ناعَيك  نَاعَّاَ ناعَااَّ َنَ ان 
نقَاا  َن سنَ ااَن  تن ناهَّن:نَأيَاا ناعَاااَّ اات ن نَ  ن اا ن نننَإَأَخااَانكنَتا َّ اال  ,نَإَأَخااَان ََّجاا ٌ ن َّ ناعَشااع  َّ اا َّ َتَاعَّااَ نإَّاالنآخَّ
ينتَل,نإَن نكنَتا َّ َ  اَّىَّ ْهُر َلَواَصـْلُت َوَصـااًل َيـَدُع »:ندَا  َنَي   ِإلَُّكْم َلْسُتْم ِمْثِلي َأَما َوِ  َلْو َتَماَدى ِلي الشَّ
ُ وَن َتَعمَُّ ُهمْ   .(4)«اْلُمَتَعمِ 
ن:ت ريج الحديث
ااىناي ااين االنط كامن  شاانناالناعد  ااننأالن اايك  لناالناع يكاا  نن(6)  اينتنن(5)اعاخاا  سنيخ جاىناإل ا ن

تي  ا نن(1)تيخ جاىنا  ا نن  اين,ن لنط كمن يك  لنالناع يكا  ,نن(1)ي   نالن نا ,نتيخ جىنق كو
االن اي ُ,ن النط كامن  ا  نن(4 ) لنط كمن  ك ناعطتك ,نتراع نيخ جاىني  ا ن(1)تي   نالن نا 

 .اىناي ينق كوناعانَن نَّلُّنعننألنث اتن ثالث
 

                                           
ن.3/211اعنع كُنإلن  كوناع  كة ) )
 .,نياتناعنض ن,نتنعداىنقك  لن  ينناعيكث ن ت  نناعاي ا ي  شننالناعد  ننا2) )

نن3)) ن. تنث اتنالني ينناعانَن نَّلُّ
ن
ن
ن

ن.266 نا قن311:ناع ن خون لن  ن نأا نالن  ك نلن0))
ن

َلناعَيت نن5)) ن َّ نَ  نَكجنتهن ناعَ َ ن  نَا ون ن. 120ا قننن15/ن1  كوناعاخ  سنرََّ  ون
 

نن6)) نَّ نإَّلناعَ ت  َّ   َ ناع تَّ نَألَّ ناعَنع لَّ نَا ون َك نَّ ن.40  ا قنن.ن115/ن2  كون  يننرََّ  وناع  َّ
 

ن.2 34 ا قنن0 3/ن24  ن ني   ن1) )
 

ناعنَنن1)) نَا ون َك نَّ ن  كون  يننرََّ  وناع  َّ نَّ نإَّلناعَ ت  َّ   َ ناع تَّ نَألَّ  .40  ا قننن.115/ن2ع لَّ
ن.ن2201 ا قن210/ن1   ن ني   ن1) )ن
ن

ن.3656 ا قنن204/ن 2ناع    ناع  ام4 ) )
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 :دراسة رجال السلد
ن. ج  ناع ن نج ك عننثد تن

 :الحكم علي االسلاد
ن.إ ن  فن  كون

 :قال ابن االثير رحمه  
نَخك َاَ نن كةَّ اإ  َّ ا  ,نا أ  ََّ ا  «نَدَفع ِإَلْيِهْم أرَضهم َعَلى َأْن َيْعَتِمُلو ـا ِمـْن أْمـوالهم»إَّلنَ  َّ

َلناعَ َ   ,ن:ن َّ  ُ َ اَ  نَت َّ َ اأُنَتَ ي دَّكو  َ    نتهَّ نأَّ نيَنعننَكدنت تلناََّ  نَ     جنإََّعك ىَّن َّل  نَاعَّ َنَيس  تَّ ن.ن( ).َتَن  

 (64)الحديث رقم
و نن:ق  ناإل  نن  ينن ن ن   َ َ ثََن ناا لن

َاَ َن ناعَيك ةنن(2) َ لَّن(3),نَيخ  ناعَ    نَأا  َّ نا لَّ ن نَ َ  َّ ,نَأل 
ن(0) ,نَأال 

نأنَ  َن نتَّنا لَّ نَأا  َّ ,نَأل  نَن إَّع  نتَّننَأل  ت َّ نَ  ن َ ْيَبـَر َلْ ـَل َ ْيَبـَر َدَفـَع ِإَلـى َيُهـوِد َيَناىنن»,نن,نَأل 
ن.(6)«َشْطُر َثَمرَِ ا  ِمْن َأْمَواِلِهْم، َوِلَرُسوِل ِ   ( )َوَأْرَضَها، َعَلى َأْن َيْعَتِمُلوَ ا

 

 :ت ريج الحديث
ت ااالنط كااامنجتك كاااُناااالنن(1)يخ جاااىناعاخااا  سن ااالنط كااامنأاكااا نتناااالنأ ااا ناااالن  ااالن

,نتراااع نيخ جااىن  ااينن االن(1) د  اا نأاالنأااا نت,نتراااع نيخ جااىن االنط كاامن   اا نااالن(1)ي اا  ،
(4 )ن.اىنان تفننألنن إعنننتني   ُنالنهك ناعيكث نج ك عط كمنك ك ناعدط لنتأاك نت

 

 
 

 
                                           

ن.3/344اعنع كُنإلن  كوناع  كة ))
ن

ن.    نالن  ونالناع ع ج نالناع    نالن  عنناع جكا ن ت  نن,نياتنأا نتناع   ين2))
 .الن   ن تناعيكةن3))
ن. تن    نالنأا ناع   لنالنأنجن0))
نن5))  ُ َ اَأ نأَّ    نَتهَّ َلناعَ َ  نَيسنَينعننَكدنت تلناََّ  نكن    جنإَّعكىن َّل  ن.015/ن  ع  لناع  ون.نت ك فاإ  ََّ  ٌ ن َّ

ن

َلن11  /ن3  كون  ينن6) ) ن َّ ه ،  ناَّجن َُّ ناع  نَ  َق  َّ,نَتاع  نَ  َ َي نا قننر  وناع   ق  ,نَا ون نَتاعَه   َّ ن. 55 اعَثَ  َّ
 

 .2321ا قننن45 /3  كوناعاخ  سنر  وناع ها أُ,نا ونإاانعننكش  طناع نكلنإلناع ها أُننن1))
َ أ َجَ نَي  ضم ناع    ناع  ام1)) نإََّاانا   َج َ  َّ,نَا ون ناإلَّ تطَّن2215ا قنن10..ن/نرََّ  ون ناعشُّ ن نَا ون تطَّ ناعشُّ ن /ن3..ن,نرََّ  ون

 .2124ا قنن14 
 
 

ن1)) نَ َعناعَكعنت َّ َُّ ناع نَهاَ َأ نَا ون َُّ َُّن 233ا قن45 /ن3اع    ناع  امنرََّ  وناع نَهاَ َأ ن نَش َ َر نَا ون َُّ ,نرََّ  وناعَش ََّر
ن  .2011ا قنن04 .../ناعا َّ  َّل َّ

 

َلنا11  /ن3  كون  ينن) 4 ) ن َّ ه ،  ناَّجن َُّ ناع  نَ  َق  َّ,نَتاع  نَ  َ َي نا قننر  وناع   ق  ,نَا ون نَتاعَه   َّ ن. 55 عَثَ  َّ
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ن :السلد رجال دراسة

ن
ن

تي جون)نا عيكلناع  ج ى,نتا ضعننار   نا ع كلناع ع يُ,نقيتنغلج ُمَحمَّد ْبن َعْبد الرَّْحَمِن ْبن 
,نتعننيقلنأيلنار فنا ع كلناع ع يُن( ) لنرثك ان لنر وناع  اجننار  ىنا عيكل(ناع  ج ىا عيكلن

ق  نياتن   نن  عوناع  كةن نيأينني  ان تينأنىن ك ناعيكة,نتق  ني   نالنن(2) تسناع هسن
ناعيكة نأنى نك تي ناع  كة ن د  و نشكا نأنى ن نىن(3) نا  َع نتَ  َّ نن إ  , َع نَ  َّ ناعاخ  س نتق   ,

نَن إَّعنان خُن ن   َدَّكَ ُنت تينَأن ىنناعَيك ةنا لن(0)اعيكة ,نتار فناالن ا لنإلناعثد تنتق  نك تسنَأل 
ن.(6),نتعرلناالن ج نق  نينىن دات (5)   
   اا ناالنأااا ناعا   لن اتن اا تمنإياننيقاالنأيا نيسنجاا حنتقا نر نااتن اافناع تاكااُن:قلـت 

 ا ك ن الن ا  أىن الننا إعنتاعيكاةنتقا ن تااعناعت ك  نعل  نن  يننأنىنتق نيثاتنأي  ،ناعجا حنتاع 
 ااناع  كةن لناإل ا نن  ايننترااع ناإل ا نناعاخا  س,نتاااع نكراتلناع ا كةنإ ان  فن  النتك داتسن

ن.نا ع   ا  تنتك  دلنإع ناع  كونعيك ف
  :ابن اْثير رحمه  قال 
أََرادَ بِعيالاه َزْوَجاتِاه, وبعَاِمِلاه الخليفاةَ  «َما َترْكُت َبْعـد َلر ـة ِعَيـالي وَمؤلـة َعـاِمِلي َصـَدقة  »َوفِيِه  

.بَْعدَةُ 
 (7)

  

 ( 6)الحديث رقم
نَاَش   ننَ َ ثََن ن:االن ا لق  ن كنننا لن َنا  َّن(1)َ َ ثََن ن ن  َك لنننإَّا َ ا َّ نَياَّالناعه َّ اَ جَّن(1),نَأال  ناَاأ  ,ن(4 ),نَأالَّ
َ جَّن نَياَّلن نَ ك َ َ ن(4 )اَاأ  تَ ناهَّن:نن,نَأل  كَنا  ما,ن»:نقَا  َننَيَلنَ  ن سن َّ انننَتَ ثَ َّالنَا  ا َّ َمـا َتَرْكـُت َ نَكد  َّ

ن(  )«َبْعَد َلَرَ ِة ِعَياِلي، َوَمُ وَلِة َعاِمِلي َصَدَقة  
                                           

ن,ن .ن020/ن1,ناعثد تن الن ا لن344/ن1,ن عاكوناع عاكون 1 /ن2 ج  ن  كون  يننن ))نن
ن.011/ن6 طات ناع   كاناعراك نعياخ  سنا تاشلناعنننننن

 

ن.1 6/ن25 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن2))
ن.1 3/ن1اعج حنتاع   ك نن3))

 

ن.50 /ن اع   كاناعراك نعياخ  سنن0))
 

ن.020/ن1اعثد تن الن ا لنن5))
 

ن.012:ن د كوناع عاكونلنن6))
 

ن.3/344اعنع كُنإلن  كوناع  كة1))
ن. تن  ك لنالنأككن1ُ))

 

ن. تنأا نتنالنارتالناعد شلنياتنأا ناع   لناع  نلناع   تلناأالناعهن  ن1))
 

ن.ياتن ات ناع  نلن تع ن اك ُنالناع   ةن تنأا ناع   لنالن   هنااأ جن4 ))
ن
 

ن.نن6641ا قنن511/ن0 اإل   لنإلن د كون  كوناالن ا لن  ))
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نن :ت ريج الحديث
ن

نت لنط كمنإ   أك ن, لنط كمنأا نتنالنكت لا  كثكلنن( )اعاخ  ساإل  ننيخ جىنن

ن  ين(2) نتيخ جى نك ك ن(3), نال نك ك  نط كم نينسن ل نال ن  ع  ن ل نر  نيكض  نتيخ جى ن(0),
ن,نألنيالناعهن  ألن  ع نالنينسج ك عننن(1) تياتن اتنن(1)تي   نن(6)تاع  كاااااااااا سن(5)تاعش إاااااااااااا ل

ن.ان تفناى
 :دراسة رجال السلد

ن. ج عىنج ك عننثد تن
ن:الحكم علي االسلاد

ن.إ ن  فن  كونن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

                                                                                                                        
ن

نن21116ااا قنن2 /0 اا كوناعاخ  س,ر اا وناعت اا ك نااا ونن دااُناعدااكننعيتقاالنن )) َُّ نَنَ دَاا ,نَااا ون ناعخن نااسَّ نإَاا  فَّ رَّ َاا ون
ن ناعَناَّل َّ ن.3416ا قنن 1/ننََّ  ،َّ

 

نن2)) ناعَناَّل َّ نَقت  َّ نَا ون ناعَ َ ااَّفَّ ٌُن»:نناع    ناع  ام,نرََّ  ون َن نَ َ َق نَ  نَ َ ر  ن.6121ا قنن54 /ن1«َ نننتَ ةن
 

نن3)) ناعَناَّل َّ نَقت  َّ نَا ون َك َّ نَتاع  َّ َع  َّ ناع جَّ ٌُن»:نن  كون  يننرََّ  ون َن نَإعنَتنَ َ َق نَ  نَ َ ر  ن312 /ن3«َ نننتَ ةن
ن.164 ا قن

 

ن.121ا قنن005 /ن تطأن  ع نن0))
 

ن.323:ن  ن ناعش إ لنل5))
 

ن.61  ا قنن216/ن2  ن ناع  ك سن6))
 

ن.1343ا قننن252/ن2   ن ني   ن1))
 

ن.2110ا قنن00 /ن3 نلنيالن ات ن1))
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 : ابن االثير رحمه قال ن
ْعِدي»َوِمْلُه َحِديُث ُعَمَر   َِّّ : َقاَل الْبن السَّ ُ ْ  َما ُأْعِطيَت َفِإلِ ي َعِمْلُت َعَلى َعْهِد َرُسوِل ا
  َط نَّلنأنَ  َع َّلنتيج  َ نَأَ يَّل«نفَعمََّلِلي نيَأ    ( ) .َيس 

 

 (66)الحديث رقم
,ن:ق  ناإل  نن  ينن ك   نَ  َّ ُننا لن نانَرك ن(2)َ َ ثََن نَعك ةٌنَ َ ثََن نقن َك َا ,ن (3)  ,نَأل  ك   نَ  َّ نا لَّ نان   َّ ,نَأل 

ن نَألَّ , ك   ناع َ  عَّرَّل َّناَ  َّ س َّ ناعَ  أَّ َّ ا لَّ
نَق  َن(0) نَيَنىن نن:, ناع َخَط وَّ نا لن َ   َ َينَّلنأنَ  ن ,ننا   َُّ َأَي ناعَ َ َق

ن َع ,نَتَيَ ك  نَع نإََّعك ىَّ,نَيَ َ نعَّلناَّ نَ  عَن ن َّ َّ,نَتَيج  َّسنَأَي نتَّ,نَإَد  َنَإَيَ  نَإَ   تن نهَّ ي تن نإََّنَ  نَأ َّ ,نَإدني تن  ُ :  ْ ُ
نتَّنَفَعمََّلِلي  َما ُأْعِطيَت، َفِإلِ ي َعِمْلُت َعَلى َعْهِد َرُسوِل ِ   ت ن عََّ ,نَإَد َ نعَّلنَ  ن ث َ نَقت  ن َّ ,نَإدني تن

:« َتْسَأَل، َفُكْل َوَتَصدَّ ْ ِإَ ا ُأْعِطيَت َشْيً ا ِمْن َغْيِر َأْن»( ). 
 :ت ريج الحديث

يخ جىن,نتناىنا ثيىنارك نالنأا نت,نألنا  نالن  ك  لنط كمنن(6)يخ جىناإل  نن  ينن
ناع نَهي لنط كمنن(1)يخ جىناإل  نناعاخ  ستن َونا َلنَأا  َّ َتك طَّ ألناالناع  أ يناىنان تف,نتراع نن ن

ن.ألنياكىناىنان تفن(1)أا نتنالنأ  ن  كة لن
 :دراسة رجال السلد

ن. ج عىنج ك عننثد تن
ني   نألن:"ن,نار فناالنيالن   ننإ ناع  ا ك ,نعرلنيا نه أُنق  ُبْسُر ْبُن َسِعيد  

ن
ن.( )أ  نالناعخط و

                                           
ن.3/344اعنع كُنإلن  كوناع  كةن )ن)
 . تناعيكةنالن   ن2)ن)

نهن24 تنارك نالنأا نتنالنااشجن تع نانلن خهتننياتنأا نتنيتنياتنكت لناع  نلننهك ن   نن ت3)ن)
 

ن.ه51 نُإلنخالإُنأ  نن تإ نتقك نأ  تنالنتق النتا نناع   سنتق ال,نأا ناَهنالناع   ساع   النن0)ن)
ن.11/ن0اإل  اُن

ن

َُّنن  كون  ينننر  وناعهر  ,ن5)ن) نإََّا َ  َ ال نَا ون نَتَ نإَّش   ُ َأَع نَ    نَ ك  َّ َلن َّل  طَّ نينأ  نعََّ ل  اَّ َخ  ن.405 ا قنن123/ن2اا 
 

ن.اع    ناع  امنن  ىن6))
 

يَّكَلنَأَيك َع ن 1)) نَتاعَ   َّ َر نَّ ناع ن مَّ ه  ن َّ نَا ون َر نَّ ناَا   ن.63 1ا قن61/ن1  كوناعاخ  سنرََّ  ون
 

 .60 1اع    ناع  امنحن1))
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ن.كن لنأنىنأيُنا     نإيننك تنألنأ  نالناعخط ونتألناع   اُ:نقلت
ن(2) .اع  ا ك نتعننك  نينىني   نألنارك نالنااشجار نإلن، اللَّْيُث ْبُن َسْعد  

ن
ن
ن
ن
ن

  :ابن االثير رحمه  قال 
َُّّ أعَلـم ِبَمـا َكـاُلوا َعـاِمِلين: ُس ل َعْن َأْواَلِد اْلُمشركين َفَ الَ »َوِفيِه   ن:قَا َ ناع َخطَا اَّلُّن ،(3)«ا

ناع  اَ ن نكن  تَّ نننَيَنىننَعن  نكنت َّ نَ َااناع َراَلنَّ ينناهَّنَ َ  َع ,نَتاتََّنَ  ني  َّ ن َ نإَّلنَاعََّ نإََّع نأَّ ,نتيَنىن َ ناا   َأن عنن 
َااا َكاا ،نَ  َاا نكر  نَادااتاني   نَأيَّااننيَنعااننعاات  ,ناَلناَهَنَ َ اا َع نقَاا   ناَّ،َااا اَّعَّن  َناا فننيَنعاانن ني َ دااتلنإَّاالناع رن  اا َّ تانَ     ن

ينتانَأَ  ناعرنَ    ن.نعَ  َّ نَأَيك ىَّ َلناَهننَأن َع نتَك  ُّ َُنَ ضَّ نَأ اََّش كةن ناع  نش  َّرَّكَل؟نَق  َن:نقني ت»َ  َّ  ننن:نَإَاَ ا َّس 
,نقني ااتنن نآَااا اَّعَّن  اال  يَّكل:ناَّاااَلنَأَ اا ؟نقَاا  َن:ن َّ ياانناََّ اا نَراا ننتانَأاا  َّ َااا َ  َّن.«ناَهننيأ  ناع  ن إَّكااىَّنيَلنرنااَ ن:نَتقَاا َ ناا االن

عاات نإََّنَ اا نكنتعَاا نَأيَاا نإَّط   َّااى ااَلناعَ ااَ  َ  َّنتاعَشااد ت ,نَ ت  عااَ نَأَيك عَاا ن َّ ن اَع َّاالنتن نرن  اا   اال  َتَأيَاا نَ اا نقناا  َّ نعَااىنن َّ
اا نعَّ َّط   ااى,نَتَ اا اٌَّ نإَّاالناع  قَّاااُنإَّعَاا نَ اا نإنطَّ ناع َ َشاا رَّ َّ اا نإَّاالناعاا ُّنك نا عَ َ اا َّ نَأ  َّ اان عنن  ,نإرنااِ ن َّ  نَتاتَّكَ اا ل 

ن.َأَيك ىَّن
 

 (67)الحديث رقم
نَت  و ن(0)َ َ ثََن نَيانتناعَط  َّ َّن:نق  ناإل  نن  ينن َاَ َن ناا لن ا و ن(5),نَيخ  نَياَّلناَّ َاَ نَّلناا لن ,ن(6),نَيخ 

نَياَّلن نَ ك َ  َن(1)َتكنتننسنن نَكهَّكَ ,نَأل  نا لَّ نَأَط ،َّ ,نَأل  َع و  نشَّ ناا لَّ تَ نتَّننن,نَألَّ ُسِ َل ,نن,نَيَلنَ  ن
 .(8)«ُ  َأْعَلُم ِبَما َكاُلوا َعاِمِلينَ »: َعْن َأْواَلِد اْلُمْشِرِكيَن َفَ الَ 

 
 : ريج الحديثت

                                                                                                                        

ن.1 :ن   ننلاع  ا ك ن النيالن ))
 

ن.1 :ناع  ا ك ن النيالن   ننل2))
 

ن.3/344اعنع كُنإلن  كوناع  كةن3))
 ن.ه254تني   نالنأ  تنالنأا نتنالنأ  تنالناع  حننياتناعط   ناع   سن تنن0))
 

ن.هن11 تننأا نتنالنت ونالن  ينناعد شلن ت  ننياتن    ناع   سناع دكىن ت5) )
 

ن.هن51 تن    نالنأا ناع   لنالناع يك  نالناع   ةنالنيالنااوناعد شلنياتناع   ةناع  نلن تن6) )
 

نن.ه51 تنكتنسنالنكهك نالنيالناعنج  نااكيلن تنن1))
 

نكنتَع ننَأَي ناع  َّط َ  َّنن,  كون  يننر  وناع َدَ  َّنن1)) عنت   نَ ت  نَ   َن نرن  َّ ن.2651ا قنن2401/ن0...َا ون
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,نرال   ن(2) لنط كمنش كونالنيا ن  ه ,نت لنط كمنكتنسنالنكهك ن( )يخ جىناعاخ  سن
ناعاخ  سن.رال   نألناالنشع وناىنان تف نالنن(0)ت  ينن(3)تيخ جى  لنط كمن    نألن   ن

ن.ان تفننن لنط كمنيا ن  عونألنيا ن  ك  ن(5)  ينان تف,نتنننن ناىنألنيا ن  ك  
 :السلد رجال دراسة

ن. ج عىنج ك عننثد تن
نتدليي عبد   بن و ل بن مسلم ناعاسن: ناع  ع كل ن ل نااتعل ناع   اُ نإل ن ج  ناال ار ف

ن.(6) كض ن  عك ى
نُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي ِ ْ ل   ن: نإ  ن   ن نيال ناال نألنار ف نك    نعن نعرنى اع  ا ك 

ن.(1)اعه ااااااااااااااااااااااااااااااااا س
ار فناالن ج نإلناعطادُناعث عثُن لناع  ع كلناع لن نكدا ن  كثعننإ نن:محمد بن شهال الز ري

ن.(1)ا ع   كونا ع    
ن ن لن(نيخا نل)  حنإكع نا ع    نا كيُنن(1)تق تنأيلن تاكُنأن ناالن ا لن:قلت أيُن راا

ن.  عكسناعه  س
ن
ن
ن
ن

ن

 :ابن االثير رحمه  قال 
                                           

ناع نش  َّرَّكلَن ) ) نَ  نقَّكَ نإَّلنَيت َ  َّ ,نَا ون ناعَجَن اَّهَّ ن.310 ا قنن44 /ن2  كوناعاخ  سنرََّ  ون
 

يَّكلَنن2)) َيننناََّ  نَر ننتانَأ  َّ ناعَدَ  ,نَا وناَهننيَأ  ن.6511ا قننن23 /ن1اع    ناع  امنرََّ  ون
 

نَ  نقَّكَ نإَّلنَيت ن3))ن ,نَا ون ناعَجَن اَّهَّ ناع نش  َّرَّكلَن  كوناعاخ  سنرََّ  ون  .310 ا قنن44 /ن2َ  َّ
نكنتَع ننَأَي ناع  َّط َ  َّنن0))ن عنت   نَ ت  نَ   َن نرن  َّ ,نَا ون  .2651ا قنن2401/ن0...  كون  يننر  وناع َدَ  َّ
 .اع    ناع  امنن  ى5))ن
ن.22:نطاد تناع  ع كلنلن6))

 

ن16 :ناني ناع  ا ك ن النيالن   ننلنن1))
 

ن05:نلطاد تناع  ع كلنن1))
ن

ن. 3 ا قنن304/ن اإل   لنإلن د كون  كوناالن ا لنن1))
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ك اِة    ِديِث الزَّ فِي ح  ء  »و  اِمل ش ي  َجْمُع َعاِملَة, َوِهَي الَّتِي : العََواِمل ِمَن البَقَر« لي س فِي الع و 

«يُستقى َعلَْيَها َويُْحَرُث َوتُْستَْعَمُل فِي اأْلَْشغَالِ 
( )

. 

 (68)الحديث رقم
,نَ َ ثََن نهنَ ك  ٌن: ق  نياتن اتن  يَّلُّ ناعنَُّ ك  ن نَ َ    نا لن َ  مَن (2)َ َ ثََن نَأا  نناهَّ ن(3),نَ َ ثََن نَيانتنإَّ   ,نَأل 

ن نَأيَّل   ,نَأل  َت َّ َأ  ناا  ناع َ   َّةَّ َ َ ,نَتَألَّ نَض   نا لَّ نَّ نَأ  َّ ننَق َ نهنَ ك  ٌنن-,ننَأل  ناعَناَّل َّ َ انىننَألَّ ن-َي  
َْرَبِعيَن ُمِسلَّة  (4)َوِفي اْلَبَ ِر ِفي ُكلِ  َثاَلِثيَن َتِبيع  »: َقالَ ...َ اُتوا ُرْبَع اْلُعُشورِ »:نَيَنىنَق  َن ,ن، َوِفي اْْ

ن.(5)اع  كة…«نَوَلْيَي َعَلى اْلَعَواِمِل َشْي   
 :ت ريج الحديث

اىنان تف,ن,ن لنط كمنه ك نالن   تكُن (1)تاعاكعدلن، (1)ل,نتاع ا قطن (6)يخ جىناالنخهك ُن
 لنط كمنأا نتنالنأا سنألنأي نالنيا نط عوناىنان تف,نن (1)ان تف,نتيخ جىناع ا قطنل

ن نأا س نال نت نأا  ن  كة ن ل نش    نتعي  كة ناع ا قطن ن ن ل نر  نيخ جى ن (4 )تق 
ن.ن(  )تاعطا انل
 :السلد رجال دراسة

 :عاصم بن ضمرة
,ن (2 )ه10  تإ ننتنالنض   إنىنيختنَأا ن:ن,نقك لالنض   ناع يتعلناعرتإن  ن تنأننن

ن, (0 )لاااااااااااااااااااناااااالناع  كاااااااااااااااااااااالنااااااااااااااااااااااااااااأي,نتن (3 )تثدىننك كاااااااااااا نالن  كااااااااااااااااااااااااال

                                           
ن. 3/34اعنع كُنإلن  كوناع  كة ))
ن.ه10 تنه ك نالن   تكُنالنياتنخكث ُنثدُنثاتنإ نيلن   أىنألنيالنإ   مناأخ  نن تن2))
ن

 

 . تنأ  تنالنأا نتنالنأاك ناع اك  ناعع اان ن ن3))
ُ ناعَ اَّكعنَتع ناعَاد  ن 0))  .11 /ن اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن.يَتَ نَ َن
نن,رََّ  وناعَهَر  ن نلنيالن ات  5)) َُّ ن.512 ا قنن11/ن2َا ونإَّلنَهَر  َّناعَ  اََّ 
 

ن.2214ا قننن0/24  كوناالنخهك ُنن6))
 .104 ا قننن2/013 نلناع ا قطن ننن1))
ن.14  ,نن11  ا قننن2/01اع نلناع يك ن.ن1313,ن1312ا قننن15 /0اع نلناعرا سننن1))

ن

ن

ن.141 ا قننن2/016 نلناع ا قطن ننن1))
 .131 ا قننن2/012اع  جعناع  امننن4 ))ن
 .4110 ا قننن04/    جنناعطا انلناعراك نن  ))ن
 .016/ن3  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ننن2 ))ن

 

ن.316/ن6إلنض   ،ناع ج  نناني ناعر   ننن3 ))ن
ن

ن.305/ن6اعج حنتاع   ك ننن0 ))ن
ن
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ن"ن:الن   اتق  نن (2)"عكسناىناأس"ن:تق  ناعن  الن( ) تاع جين نتعرلن (3)"ي   كةر لنثدُنتعى ,
ن"اعاها ن ت طنتق   نتاالن ج نإد   (0)"  عوناع  كة: ن, ناالن ا لنا عغنإ ن (5)"  تم:" ني   ,

 .(6)اعدت ناأنىن  مناع  ينإ  شناعخطأ

 تنثدُنتاع نعرث  نيقتا نأي  ،ناعج حنتاع   ك نا تثكدىنتعننيقلنأي ن ج كون تينقت ناالنن:قلت
ن. ا ل

 .اعع  انلنإ   مناخ الطنيالن
ننبن عبد   بن عبيد عمرو و ن ,نتأ ن لن(1)ه21 تنثدُن رث نأ ا ناخ يطناأخ  

ن( 1) .اعطادُناعث عثُن لناع  ع كلناع لن نا نيلنك  حنا ع    
ي  ن.الكض ناخ الطعنإنإ ناعد نناات ن لناع خ يطكلنن كض نإخ الطىنإد نأ فناع الالن:قلت

ن. تاكُن  حنإكع نا ع    ا عن اُنع  عك ىنعننيقلنأيلن
 :سلادالحكم على اإل

ن:إ ن  فنض كلنا  كلن
ن(1) .ض لن  كةناع   ةنااأت .ن 
ن.أ نن   كونيالنإ   منا ع    .ن2
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

                                           
ن. 20:ناعثد تنلنن ))ن

ن

ن.1 5/ن اعر شلنعيا الننن2))ن
 

ن.205/ن6اعطاد تناعرا يننن3))ن
ن

ن.05/ن5 عاكوناع عاكوننن0))ن
 

ن.215:ن د كوناع عاكونلنن5))ن
ن

ن.25 /ن2اع ج ت كلننن6))ن
ن

 .023:ن د كوناع عاكونلن1))ن
ن.02:نطاد تناع  ع كلنل ن1))ن

 

 .06 :ن د كوناع عاكونلن1))
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 :ابن االثير رحمه  قال 
ــــل الَمِطــــيُّ »َوِفيــــِه             ــــِة َمَســــاِجدَ  ( )اَل ُتْعَم ــــى َثاَلَث ن« إالَّ ِإَل نَ ن نَ ااااةُّ :نكندَاااا  نن.نت ن اااا مَيس 

َ ي تنن   .(2)«يَأ 
 

 (69)الحديث رقم
ناع َك  َّن:ق  نَ  عَّ ن ناع َ ا  َّةَّ كَننا الَّ نإَّا اَ ا َّ نا الَّ ن نَ َ ا َّ نَأال  ناع عَا  َّ ناهَّنا الَّ نَأا ا َّ نَكهَّكاَ نا الَّ ,نااااااااااااااااااَأال  ل َّ
ناااااااااااااااااااااااااااااااااأَن نَأا ا َّ َُنا الَّ نَياَّلنَ اَيَ  ل نل  نَأات  نا الَّ َ لَّ اعاَ   

نَياَّالن نَ ك اَ َ ن(3) نإَّعَا ن:ن,نَيَناىننقَا  َنن,نَأال  اتن َخَ ج 
ناهَّن ات َّ نَ  ن َ ا َّ,نَتَ َ ث  ناىننَأال  ناع َات  نَ َ ىن,نَإَ َ ثَنَّلنَألَّ تن نَإَجَي   َا  َّ   َ نَر  َوناا  نَإَيدَّكتن ,نَإَرا َلنناعطُّت َّ

نقني تنن ناهَّنقَن:نإَّكَ  نَ َ ث  نىن,نَيل  ت ن َُّن»:ن َ نَ  ن َ ا ننناع جن ن ,نَكات  نَأَيك اىَّناعَشا  سن نَطَيَ ات  ن  نَكات  ..ن.«ن....َخك ا ن
نَإَد  َن اتَ ناهَّن:ناعطُّت َّ نَ  ن اَت,نَ ا َّ  تن ا نَجنإََّعك اىَّ,نَ ا نَخَ ج  نَ خ  اَ نَيل  َ ر  نَ نَقا  نَي   اَل ُتْعَمـُل " :نَكدنات ننننَعت 

ن:نَثِة َمَساِجدَ اْلَمِطيُّ ِإالَّ ِإَلى َثاَل  نَاك اتَّ نإَّكيََّكا َ،نَيت  اجَّ َّ سنَ َاا,نَتاتَّعَا نَ    جَّ َّ ,نَتاتََّع نَ    ناع َ َ انَّ جَّ َّ إََّع ناع َ   
ن.(0)"ناع  كة...اع َ د  َّسَّن

 

 :الحديث ت ريج
ناع  ك سن ن نا ن,(5)يخ جى نال ن(1)تاع  رعلن،(6)تي    نأ  ن, نيا  ن(1)تاال ,ن(1)تاعن  ال,

,نج ك عنن لنط كمنكهك نالناعع  نألن(2 )تاعاكعدلن,ن(  ) ا لتاالن,ن(4 )تاعط  تي,ن(1)تاعن  ال
ناع َك  َّل َّن ناع َ   َّةَّ كَننا لَّ نإَّا َ ا َّ نا لَّ  لنط كمن (3 )اىنان تف,نتيخ جىناعاخ  سنإ ناع   كاناعراك ن نَ َ  َّ

نن.ن  ك ناع دا سنألنيا ن  ك  ن

                                           
لُّنن )) ُنناَع َّلنكنن:ناعَ طَّ َلناعن ق ,نَت َّ  ُ َك عننَ طَّ نَ َط   َج   َرون نَيع  ن  :ن   ن.304/ن0كُنإلن  كوناع  كةنتااث ناعنع .َيس 

ن

ن. 34/اع    ناع  ام2) )ن
ن.605:ن د كوناع عاكونلنه40  تنياتن ي ُنالنأا ناع   لنالنأتلناعه  سناع  نلنتنن3))ن

ن

َُّنن0))ن ناع جن نَ  نَّ ناَع َّلنإَّلنَكت  َُّ نَ  نَج َ،نإَّلناعَ  َأ ,َا ون َُّ ناع جن نَ  ن.6 ا قنن41 /ن  تطأن  ع ,نرََّ  ون
 

 

 .110ا قننن 1 /2اع  ن نن5))ن
 .23101ا قننن31/261  ن نالن نا نن6))ن
 .243 ا قنن2/14يخا  ن رُنن1))ن
ن. 44 ا قننن2/201اآل   نتاع ث ن نن1))ن
 .034 ا قننن3  /3,ن166 ا قننن2/213 نلناعن  ا نن1))ن
ن.513, 514,51ا قننن2/50ش حن شر ناآلث  ن4 ) )ن
ن.2112ا قننن1/1  كوناالن ا لن  ) )ن
ن.062إض ا نااتق تنلن2 ))ن
 .ن23 /3اع   كاناعراك نن3 ))ن
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 :السلد رجال دراسة
ن. ج عىنج ك عننثد تن

 :الحكم على اإلسلاد
ن.إ ن  فن  كونن

 :ابن اْثير رحمه  قال 
ن َ رااتن«نفَعِمَلــْت بأُ َليهــا»َوِمْلــُه َحــِديُث اإلْســرَا  والُبــرا    اا أت  ََنعَاا نإََّااني   اا أت,ناَّ ني   َيس 

  ( )«.يانَنكع نعَّشَّ   ناعَ ك 
 

 (71)الحديث رقم
ناالن   ن ن:ق   َي َّلُّ ناَا   نأنَ َ  نا لن ن نَ َ  ن َاَ َن  نَق  َنَيخ  ن: نَأل  ناعَيك ثَّلُّ نَهك    نا لن ُن نينَ  َ  َ َ ثَنَّل

فَّن نَج  َّ نَأل  نَياَّكىَّ نَأل  َ ك و  نشن نا لَّ ت نَق  َنن(2)َأ   َّ ن: نَأل  نَياَّكىَّ نَأل  لُّ ناعَه   َّ نَك  دنتَو َتَ َ ثَنَّلن نتَ  نا لن
فَّن نَ َيَ َُنن(3)َج  َّ نينن َّ َت َّن:نَق َ ن نتَ  .نَأل  نَأ اََّشَُنن(0)َتَ َ ثَنَّلنَيانتناَا   َتَ نَأل  نأن   .ن ضلنتنأنع نَأل 

نأنَ  َن ن:َق َ ن نَ َ  ننا لن َ  من ناَتَ َ ثَنَّلنإَّ   نَأل  َع نَأدَّك   نَياَّلن نَ َ نَ ت  نَرك َ  َلنَأل  نا لَّ نَت  وَّ نَأل  نَ  هَّن  ا لن
نَياَّلنَط عَّو ن َُّ ناا َن نَ  نَّئَّ نَج   َن.نينن َّ َُنَتَ َ ثَنَّلنَأا  نناهَّنا لن َيك َر نَياَّلن ن ناا لَّ تنَألَّ نَأ     نألنهر ك ،نا لَّ   (5) 

نَأَا س ن ناا لَّ نَألَّ نَ َ ثَنَّل. نَق   نَيك ضم  ن  نَتَ ك  َّ َّ نَا  ف ن. كةَّ نإَّلنَ  َّ عَّن  نَا  ضَّ كةن نَ  َّ نَ َخَ  ين   ََّسن:َق عنتا.
ن ناهَّ ت َّ نقَنناََّ  ن ناَاَت َّ نَ اَّكع  نَشع  َّ َ َ ن َّل  َُنَ ا َعنَأش  َي ُ نَعك  َ  َّناََّ َن نإََّع ن.نا َ ناع عَّج  نَياَّلنَط عَّو  نشَّ  وَّ  َّل 
َاك َع ن:ننن  ت نتنق  .ناكتناع د س نإَّلنَإخ  َُّ َي نَتَاك َلناع َاي  َّ   َ نَاك َض َ،نَاك َلناع  َّ  ُ نَأَي نَ اَا ي تن  ن َّ

َيك َع  ناَّعََّ  ن َّج  نَ    َّهن َرَاَع ن.نَجَن َ  لَّ نَا   تن نَكَ فننَأَي نَ    ََّإ ََّع نثنَننَق  َنن6َشَ َ ت نَإَيَ  نَ َنت  ا  َّك ن :نَإَتَضَعنجَّ
نَق  َن نَأَي ناهَّن: َ نن نَير  ن نَ َ    نأا نتنَقا َ  نَ رََّونَأَيك  َّ نَ   كَل؟َتاهَّ َن َّ نَ      َ ن َّ نانَ امن نَك  كَّكَل    َ نَي نَ   

                                           
ن. 3/34اعنع كُنإلن  كوناع  كة ))
أ  تنالنش كو,نألنياكى,نألنجا فهنأ اا نإعا نشا كو,ن ن:نتاعض ك ناع    ناج فنإلنقتععن:"ق  ناع الال 2))

تنالنأ  ت,نتش كون يك نإر يىنج ف,نت  عننإع نأ  ت,نت    نتاع نش كون  تنإلن ك  نياكىنأا 
ش كونك تينألناع   النأاا ناَهناالنأ ا تن.16 ج  عناع   ك نإلني ر نناع  ا ك نل"ن نىنرثك ا

 .65 /ن0اني ناإل  اُنإلن  ككهناع   اُن.نالناع  ل
ن.321:ن د كوناع عاكونل.أا نتنالنت ونالنه  ُنالناا ت ناالناع طيون تن3))
 

ن.013:ن    نالنأا ناع   لنالننتإ نالنختكي ناا  سنياتناا ت ناع  نلن د كوناع عاكونل تن 0))
 

ن.  تنأا نتنالنأاك نتنالنأا نتنالنيالن يكرُن,ن ادتن  ج  ىناني نحن قننن5))
ىَّنن6)) ن.43 /ن2اع خ لن.َشَ َانا ي َّ
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ن ىنن نَق َن!ن َّ نثنَن نَأَ قم  َإَضت  نَ َ  نا   َكت     َ نَإ    نَ َ  نَ رَّا  نَع  َفنَ َ  ننَفَعِمَلْت ِبُأُ َلْيَهات  ناَا   َتَقَاَضتَّ
َُناانانَنك لَّن كَي نَطتَّ َُناعَيع  َّ كَي نَطتَّ َإَع نَتَر َنت  نَ  إَّ ََّ  نَط ن ن نَك نت ننَّلن.نَر َلن نن َ َع نَتق عَّ ا  َّك ن َلنجَّ َتَخَ َجنَ  َّ

ناع َ د  َّسَّنَت نَيإنت نىننَ َ  نان َ َع ناَّلنإََّع ناَن سنَر َلنَكدَّلنن.نك تَّ قَّ َّىَّناَعاَّ ن( ) .َإ ن َ َع ناع انَ امننإََّع نَ ت 
 :ت ريج الحديث

ن.إلنار ناع  كةن    ناىناالن   ن
 :السلد رجال دراسة
 :محمد بن عمر االسلمى -
النتاق ناا ي لناعتاق سناع  نلناعد ضلننهك ناي ا ن   ت ن عن  ُنأي ىن    نالنأ  ن تن
ن.(2)نُن اعنت  ا كلنتعىنث  لنت ا تل   تن
 :لِ يْ عَ شُ  نُ و بْ رُ مْ عَ  -
اااأَن ااانلننتنا ااا نن   اااَ ااا َن نننلَّنا ااانوَّنك ن َنشن ااان َّنا اااأَننلَّن نا  اااأَننلَّنتنا  إ َّلن.ن لاعَ ااانلَّنتنا ااا َّن   تثداااىنااااالن.(3)ن اااا1   ناااتن

إاان تينأناىناعثدا تنإعاتنثداُن:"نقا  نك كا ناالن ا ك ناعدطا ل,نتن(6),نتاعن ا ال(5)اع جيالتنن,(0)  كل
إاانرا لناعا اتسنأاالنأ ا تناالنشاا كونأالنياكاىنأاالن:"نتقاا  نإ ا  مناالن ا تكااىن.(1)"ك ا جنااىثداُن

 يكاتني  ا ناالن ناا ,نتأيالن:"نتقا  ناعاخا  سن.(1)"االنأ ا اإعاتنراأكتونأالننا إعنأالننهج فنثدُ
الناع  كنل,نتات   مناالن ا تكاى,نتياا نأاكا ,نتأ  اُني ا  ان نك  جاتلنا ا كةنأ ا تناالنشا كون

تقاا  ن,ن(1)"!؟لناعناا سنا اا  نَ اا:ن اا ن  رااىني اا ن االناع  ااي كل,نقاا  ناعاخاا  سنأاالنياكااىنأاالنجاا ف,
 ا نيأيانني ا مان ا  ن ا كةنأ ا تناالنشا كونأالن:"نتق  ناإل ا نني  ا .(4 )"عكسناىناأس":نلاعن  ا

                                           

ناهَّنن )) ت َّ نين   ََّسناََّ  ن َُّ َي نَعك  ر  ن ناع د سن-ننن–اعطاد تناعرا يناَّ ن.66 /ن إََّع نَاك تَّ
 

ن.011:ن د كوناع عاكونلن2))ن
 

 .131لنن  ىاع  جعنن3))ن

 .22/14 عاكوناعر   نن0))ن

ن.11 /2اعثد تنن   إُنن5))ن
 .22/12 عاكوناعر   نن6))ن

ن.22/61ناع  جعنن  ى1))ن
 .22/12ن عاكوناعر   ن1))ن

 .22/61ناع  جعنن  ىن1))ن

 .22/12ناع  جعنن  ىن4 ))ن
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,ن( )" ني  س:نكن  جنا  كةنأ  تنالنش كون  نرا لنأالن كا نياكاى؟نقا  :نياكىنألنج ف,نقك نعى
ااننش ،تاكةنإااني   وناع  :"يكضم تق  ن ا  جتانا  كةنأ  تنالنش كونألنياكاىنأالنجا ف,نتات
ن.(3)"(2)  رتفنش ،تا

 ااا نيقاات نإكااى؟ن تينأناااىن:ن ااأعتنك كاا نااالن  اااكلنأنااى؟نإيضااونتقاا  :"نتقاا  نياااتن اا  نناعااا اهس
ن.(5)"كر ون  كثى:"ناالن  كلن   نتق  ,ن(0)"ااا ُ
إاان اا ةنأ اا تنااالنشاا كونأاالنياكااىنأاالنن: اا  تنك كاا نكداات :"اع ااا سنااالن   اا ناعاا ت سنتقاا  

ن:ت اتنكدات ن, تنأ  تنالنش كونالن    نالنأا نتنالنأ  تنالناع  لن,(6)ج فنإعتنر  و
يتنن ااتن اااان االناعرااالننق عااىن-إ االن اا ن ناا نجاا ،نضاا  ىنن,نيااالنأاالنجاا سنأاالناعنااالنن:كداات 
أاالنإااناان اا ةنأ اا تنااالنشاا كونأاالن اا ك نااالناع  ااكونيتنأاالن اايك  لنااالنك اا  نيتنن,-ك كاا 
ن.(1)"-يتنق كون لن ااناعرالننق عىنك ك -إعتنثدُنألن   ،ننهأ ت 

ن  نينرا تانأيكاىنرثا  ن تاك اىنأالنياكاىنأالنجا ف,نتقا عتا:"تق  نياتنه أُ إن ا ن:ن تينأنىناعثد ت,نتات
 اا عني   كااةنك ااك  ,نتيخااان اا ك ُنر نااتنأناا فنإ تا اا ,نت اا نيقاا ن اا نن ااكونأنااىن  اا ن تينأاالن

ينأنااىنإن اا ن االنأاالناع ثناا نااالن تَنراا ,نتأ  ااُن ااافناع ناا رك ناع االن ناا كاا نياكااىنأاالنجاا فن االناع ن
ن.(1)"ننإكىنا اونر  ونأن في َّنرنناع ا حنتاالنععك ُنتاعض   ،,نت تنثدُنإلنن  ىنإن  ن نن

تقا  نك كا ناالن,ن(1)"ينأنىناعثد تنإكاار ناىتَنت  ن َنن,ر ون  كثىكننن,عكسنادتس:"إد  ن   ننتياي  ن
راا لنإن اا نك اا ةنأاالنياكااىنأاالن:",نتقاا  ن اا ك لنااالنأككنااُ(4 )"أناا ن نتا اال  كثااىن:"ناعدطاا لن اا ك 

                                           
 . 23  ا تنيالن ات نعل  نني   نلن ))ن

ناعنااال،ن اك نيأاالن.ن"ينعننك    تلنإلنا   ج جناى,ن نينعننك  يتلناع نأي ناع شاعل اان   ت نأي ن"ن:اعا النق  ن2))ن
5/ 61. 

 .234  ا تنيالن ات نعل  نني   نلن3))ن

 6/231اعج حنتاع   ك نن0))ن

 .22/14 عاكوناعر   نن5))ن

.نن,ناع االنر اعاا نأااا نتنااالنأ اا تنااالناع اا لن ضاالنتنأنع اا ن  اا ن اا  ىن االناعنااالنع اا ك ُناع اا  قُا6))ن
 .ن262/ 3اني ن   كان  شمن

 .0/062ن( تاكُناع ت س)   كاناالن  كلنن1))ن

 .6/231اعج حنتاع   ك نن1))ن

 .اع  جعنن  ىن1))ن

ن.22/61,ن عاكوناعر   ن6/231اعج حنتاع   ك نن4 ))ن



 434 

أ اا تنااالنشاا كونعااىنيشااك ،ن:"ااالن نااا ن,نتقاا  ني  اا ( )"تراا لن  كثااىنأناا ناعناا سنإكااىنشاال،ن,جاا ف
ن  نكنن قكا ن"ن:,نتقا  نيااتنأاكا ناآلجا س(2)"  اا نااى,نإأ ا نيلنكراتلن جاُنإاالر ون  كثىنكنن ن رك ,نتات

ن.(3)" ,نت نن لن جُ:نألنياكىنألنج فن جُنأن  ؟نق  أ  تنالنش كون:ناالن ات 
 ,نتتثداىناعج عات ,نتضا لنا ضاعنن تاك اىنأ  تنالنش كونض  ىنن سن طيدما"ن:االن ج تق  ن

إأ اا نن, نإ   اات نأياا ن تاك ااىنأاالنياكااىنأاالنجاا فت االنضاا  ىن طيدماانن,أاالنياكااى,نأاالنجاا فن  ااو
نإاال,نإااالن كااونليااان اا ثنل:نناانقاا  أاال,نإاا:ناع اا ك ُناي ااينإاال تاك ااىنأاالنياكااىنإ ا اا ن عااسن اا ن
اعاا ناعجاا ننله أااُناع  داا ن,نتي اا ن تاكااُنياكااىنأاالنجاا فنإنن اا نك ناانل اا  ع نر اا نكد ضااكىنرااالننيااا

نإااالتننااأياا نأااا نتنااالنأ اا تن ن   اا نااالنأااا نت,نتقاا ن اا حنشاا كونا اا  أىن االنأااا 
حنااااألناعجاا ن اااتنت ااافنقط اااُن االنج ياااُني   كااةن  اا ن"ن:ثاااننقاا  ...ن"ي اا رل,نت ااون ااا  أىن نااى

 اا ك ُ؟نناعااا قلتنااالنأ اا ت,نعراالن اا ن اا عن نااىنج كااعن اا ن تينأنااى,نينن اا عنا ضااع نتننأااا 
ناعاا اتس,نت ااتناعجاا  عن خاا اللنااقااتا نإكااى,نتي اا ناشاا  اطنا ضااعننيلنكرااتلنأناا سييعاا نناعثاا نل

ن.(0)"ج كعناع تا ن نكخ لناىنأ  تنإلأنىنثدُ,نإعااناعش طن   ا ن
تر  اىن  كو,نإ نيلن  كثىننه نألن  اُنا   ج جناع طيمناىنانىن تن  تم,نن:قلت 

ن. تين لناعر  وني   كةنتج   ,ن تلن    ,نتع يىنعاع نينر نأيكىنااا ُنا فناا   كة
تاإداىنن(6) ا تمنثااتن ا  أىن النجا فن,(5)ايالَعـ نِ و ْبـرِ ْمـعَ  نِ   بْ  دِ بْ عَ  نِ بْ  دِ مَّ حَ مُ  نُ بْ  لُ يْ عَ شُ -

ن.(1),نتار فناالن ا لنإ ناعثد ت(1)اعا ا نإ ناعدت ناأنىن  تم
ن.  تمن:قلت
 :ُموَسى ْبُن َيْعُ وَل الزَّْمِعيُّ -

                                           

 .6/231اعج حنتاع   ك نن ))ن

ن. 3/11عي دكيلنناعراك ناعض   ،ن2))ن
ن. 22/1 عاكوناعر   نن3))ن
ن. 1/5 عاكوناع عاكونن0))ن
ن.530/ن2  عاكوناعر   نن5))ن
 .031 د كوناع عاكونلن6))ن
 .011/ن اعر شلنن1))ن
 .351/ن0اعثد تن الن ا لنن1))ن
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ن,( )َيانتن نَ َ  ناع  نل,ن نتَ  نالنَك  دنتَونالنَأا ناَهنا لنت ونالنه  ُنالناا ت  تنن
ن  كل ناال ناعدط لن(2)ق   نال ن(3)ت ن ات  نيات نتق   ن", ن  عو ت ناالنأ ينن(0)" ناأسناىن"تق    

,ن(1)ن"ض كلناع  كةن نر ن"ق  أيلنالناع  كنلننعرلتن,ن(6)تار فناالن ا لنإ ناعثد تن(5)"تا تاك  ى
 ن",نتراع نق  ناع ا قطن ن(1)"نَعك َسناَّ ع َدتَّس ن"تق  ناعن  ا نن.(1)" نك جانلن  كثى"ق  ني   ن,نتن(1)
ن.(  ) ل،ناع  ي  تمن,ني  ناالن ج نق  ن(4 )" نك  جناى"
ن.  عونإ نن  ىنض كلناع  كةن كئناع  ينن:قلت 

 :الحكم علي اإلسلاد
ن.إ ن  فنض كلنج انا اونتجت ناعتاق سنت ت لناعه  لنإ ناع ن نن

 :ابن اْثير رحمه  قال 
لََّها َلَلْ ل  ُعمٌّ »ِفي َحِديِث الَغْصل (  ـ)  ٌُنإَّلنطنتعََّع نتاع  َّ  إَّع ,ن« َواِ  نَ  َ    (2 ).تا َّ  نع َيس 
 

 ( 7)الحديث رقم
ن

,نَ َ ثََن نَأا اَ  نن:ق  نياتن ات   ناعَ  َّس َّ َ َ ثََن نَ َن  ننا لن
ن(3 ) اَ  َم,نَأال  نَك  نَّالناا اَلنإَّ   ن نَ َ ا   ,نَأال 

نَياَّكااىَّن َتَ ,نَأاال  اا   نأن َكاا نا االَّ َك  
ااتَ ناهَّننن(0 ) ااَلنعَااىنن»:ن,نقَاا  َنن,نَيَلنَ  ن ُمنَإعَّ اا نَ ك  َاا ضم َكاا نَي   نَي   «نَ اال 

ث َيىن,نقَا  َن ناهَّن:نَتَاَرَ ن َّ ات َّ َ َ اَ  نإَّعَا نَ  ن ناخ  يَاك لَّ كَةنَيَلنَ جن سنَ اَ ثَنَّلنَ اَااناع َ ا َّ نَخَاَ نَّالناعَااَّ ,ننَإَيدَا  
                                           

ن. 1 /ن21 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ننن ))ن
 

ن.51 /ن3 تاكُناع ت سنن-   كاناالن  كلننن2))ن
ن

ن.311/ن4  عاكوناع عاكوننن3))ن
 

 .اع    ناع  امنن0))ن
ن.51/ن1اعر   نإلنض   ،ناع ج  ننن5))ن

ن

ن.051/ن1اعثد تن الن ا لننن6))ن
ن

ن.311/ن4  عاكوناع عاكوننن1))ن
 

ن.اع    ناع  امنن1))ن
ن.15:نعض   ،نتاع   ترتلنعين  النلانن1))ن

ن

ن.2  /ن5أي ناع ا قطنلنن4 ))ن
 

ن.550:ن د كوناع عاكونلنن  ))ن
 

ن. 3/34اعنع كُنإلن  كوناع  كةنن2 ))ن
ن.361:ن د كوناع عاكونل11 رتإلنكد  نا  ىنأا ناع   لنتن تنأا  نالن يك  لناعرالالنياتن    ناعنن3 ))ن

ن

اك نالناع ت اننن0 ))ن ن.051/ن2اإل  اُنإلن  ككهناع   اُن.النختكي ن تناعه 
ن
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نا ,نَإَدَضا نعََّ ا  َّوَّ َخ َّ ناآل  نإَّلنَي  فَّ الم نَ َ َسنَيَ  ن نَ  نَنخ  نَيل  ا َّ َوناعَنخ  اىَّ,نَتَيَ اَ نَ ا  َّ ناََّأ  ضَّ َ  فَّ ا 
ن َع ,نَق  َن َيىنن َّ ,ن:نكنخ  ََّجنَنخ  تعنَع ناَّ ع  ن نتسَّ نين ن َ ون نَ َيك  نَع نَتاتََّنَع نَع نض  لََّها َلَلْ ل  ُعمٌّ َإَيَد   نَواِ  ,نَ َ  نينخ  ََّجت 

ن َع  ن.ن( ) َّ
 :ت ريج الحديث
أخرجه البيهقى
(0
 
)
, والبغوي 

(3)
ويحيى بن آدم 

(1)
 عان يحياى بان عارو  من طريق دمحم بن إسحا  

 .بنحوةبه  عرو 

 :السلد رجال دراسة
 ا تم,ن  النا ت اعنتاعخال اُنإكاىن(ن 6)  تن  ا  ىنإ ن ا كةن:ن    نالنإ   منالنك   

ن. رث ن لناع  عكستنن لناعطادُناع اا ُ,ناع  كةنعرنىن  عس
 :الحكم على اإلسلاد

ن.  نالنإ   منتعننك  حنا ع   ح  عكسن  ض كل,نتإكىناع  كةنإ ن  فنن

 :ابن اْثير رحمه  قال 
َك ن              ناع ُّ   كةن ن ىننَ  َّ نَتاإَّكُناعَنا تنَطتكَي َّى« فأتْيلا َعَلى َرْوضة  ُمْعَتمَّة»َت َّ  ن( )«.َيس 

 (72)الحديث رقم
ناعاخ  سنن كنَنن:ق  ناإل  ن نإَّا َ ا َّ نا لن ك ن َ  أَّ نإَّ   نَ َ ثََن  , نَيانتن ََّش ن  َش ن  ن َّ نا لن َ َ ثَنَّلن نَ َ  ن

,ن(6)
لٌن َ َ ثََن نَأت 
,نَ َ ثََن نَيانتنَ َج ، ن(1)

ن  نو ن(1) نجن ,نَ َ ثََن نَ  نَ  ننا لن
ناهَّن:ن,نَق  َننن(1) ت ن َ  نننَر َلنَ  ن َّ 

َ  اَّىَّن   َ نَكدنتَ ناَّ نَيل  ثَّ ن َ  نكنر  َك »:ن َّ ن ن   ن َّل  ن رنن  نَ َيينَيَ ٌ ن َّ ن:نَق  َن«نَ    نَش َ،ناَهننَيل  نَ ل  نَأَيك ىَّ َإَكدنلُّ
                                           

ناع َ َتاتَّنن ))ن َك ،َّ ,نَا ٌونإَّلنإَّ   َّ، َ  َ  َّنَتاع َ ل  نَتاإل َّ ن.3410.ا قنن11 /ن3 نلنيالن ات نرََّ  وناع َخَ اجَّ
 

ن.34 2ا قننن2 3/ن2اع نلناع يك ن,ن116  ا قننن236/ن6,ن504  ن531  ا قننن60 /ن6اع نلناعرا ين2))ن
ن

ن

ن.234/ن1ش حناع نُنن3))ن
ن

ن.ن210ا قننن13:ناعخ اجننلنن0))
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ن.3/342اعنع كُنإلن  كوناع  كة5) ن)
ن. تنإ   أك نالنإا ا كننالن د نناا  سن ت  ننياتناش ناعا  سناع   تلنا النأيكُنن6)ن)

 

ن. تنأتلنالنيالنج كيُنا  وناعجكننااأ االناع ا سناعا  سن  تن نُن تنيتن اعنتي ا كلنن1)ن)
 

نهن45  تنأ  النالن ي  لنار  ناع كننت رتلناعالننا    ن ع يُنتكد  ناالن كننياتن ج ،ناع ط   سنتنن1)ن)
 

ناإل ا اُ.إالنيت ن انُن ا كلن,نتقكا ه51ي  ناع   اُن,نقك ن  تن انُن,ن,نكرن  نيا ن يك  لَ  نَ  نالنجن و 1))
ن.11 /3

ن
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,نَتاتََّنعنَ  ناا َ َ ثَ نَّل,نَتاتََّنعن َن»:نَكدنَل,نَتاتََّنىننَق َ نَااَتنَ َ ا  ن َُنآ ََّك لَّ َي ,نَتاتَّن َّلنإََّنىننَي َ نَّلناعَيك   نَق َ نعَّلنان َطيَّم 
نَ َ عنَ  ,ن نَفَأَتْيَلا َعَلى َرْوَضة  ُمْعَتمَّة  ن...ان َطَيد تن َُّ َض ناعَ ت  ,نَتاتََّاانَاك َلنَيع َ سَّ ناعَ اَّكعَّ لَّ نَعت  نرن  َّ ,نإَّكَع ن َّل 

َ ناع ,نَتاتََّاانَ ت  نإَّلناعَ َ  ،َّ نَيَ ينَ ي َ ىننطنت م كٌ ,نَ نَيَر  ن ٌ نَطتَّ نَقطُّنَ جن نَ َيك  نعنن  ع َ ال  نتَّ َث َّ نَير  ن َّل  "نَ جن َّ
نَععنَ  :ن"نَق  َن ؟ن:نقني تن ن:نَق َ نعَّل:ن"نَق  َن"نَ  نَ َاانَ  نَ  نَ ،َّ َإ ن َطَيد َن نَإ ن َ َعك َن نإََّع ن»:نَق  َن"نان َطيَّمَّنان َطيَّم 

نتَن ن َع  ن َّ َيَن نيَأ  نَقطُّ ُم َض نَ ت  نَيَ  نَعن  ,  ُ كَ  نَأيَّ  ُ َض َ لَنَ ت  نَي   نَ  نَق  َن« ن" نعَّل: نَق َ  ن: نإَّكَع  َم نا   :نَق  َن"
ك» ,نَإَأ َك َن نَا َوناعَ  َّ  ُ نإََّض نَتَعاَّلَّ نَاَ و  ناََّياَّلَّ  ُ نَ ا نََّك  ُ كَن َ َدك َن نإَّكَع ,نَإ ن َ َعك َن نإََّع نَ  َّ َن نَإ ن ََّونَإ       َ   َ نَإ    َُّ َن

نَ  نَين َتنَ ا،نَعَن نَإَ َخي َن َ  ,نَإَ َيَد َن نإَّكَع  ,نَتَشط ٌ نَرَأق َاوَّ نَ  نَين َتنَ ا،  َ لَّ نَرَأ   نَخي دَّعَّن  ن ََّج ٌ نَشط ٌ ن َّل 
ن.( )"«تار ناع  كةناطتعى...ن

 :ت ريج الحديث
أخرجه البخاري
(2)

 , ومسلم مختصًرا جدًا من طريق جرير بن حازم عن أبي رجاء اْلعَُطاِرِدي به

بنحوة به
(3)

. 

 :السلد رجال دراسة
ن. ج عىنثد تج كعننن

  :ابن اْثير رحمه  قال 
ِتـي بَسـَلة  بَعامَّـة»َوِفيِه   اطنَأا ن نَك نانُّنَج اك عن«نسألُت َربِ ـي َأْن اَل ُيْهِلـا أمَّ ناََّد   َتاع َاا ،نن.نَيس 

ن(ن1.)َهااََّ  ٌن«ناَ  َ ُ»إَّلن
 

 (73)الحديث رقم
ن

ن:نق  ناإل  نن  يننن نا لن نَ َ ثََن نَيانتنَار  َّ ,نحنَتَ اَ ثََن ناا الن نننَ ك ا   َُ,نَ اَ ثََن نَأا ا ننتَّنا الن َياَّلنَشك َا
نَ رَّاااكن نن-َتاعَي  ااايننعَاااىننن-(5)ننَ ك ااا  نا ااالن ث َ ااا لن ن(6)َ اااَ ثََن نَياَّااال,نَ اااَ ثََن نأن ,نَأااال  نَ ااا     نا ااالن َاَ نَّااالنَأااا  َّ ن ,نَيخ 

                                           

 .ن1401 قننان1/00 ال ناع او,ن  كوناعاخ  س,نر  وناع  اك ,نا ون  اك ناع  ك نا  نن )ن)
ن.ن316  قننا44 /2,نر  وناعجن اه,نا ون  نقك نإلنيت  ناع ش ركل,ناع    ناع  امن2)ن)
 .2215نن 11 /0  كون  ين,ر  وناع  ك ,نا ون  ك ناعنالن ي نتنأيكىنت ين,ن قنن3)ن)
ن.3/342اعنع كُنإلن  كوناع  كة0) ن)
ن.[عداىن   ناع  ام]اعع  انلنا رتلناع كنناعرتإلنياتنأا ناع   لن    نالنأا نتنالنن ك ن تن5))ن

 

ن.أث  لنالن ركننالنأا  نالن نكلنا ع ع يُنتاعنتلن  ي ناان   سنياتن ع ناع  نل تن6))ن
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( )َياَّكىَّن
اتَ نتَّنن َُنَ َخاَ ننن,نَيَلنَ  ن َكا نَانَّالن نَ  تَّ اجَّ َّ ,نَ  َا نإََّاانَ اَ ناََّ    َُّ اَلناع َ  عََّكا ن َّ ن  َيق َااَ نَااَتنَكات 

َناا ,نَإدَاا َ ن ,نثنااَننان َ ااَ َلنإََّعك  كالم ,نَتَ ااَيك َن نَ َ ااىن,نَتَ َأاا نَ َاااىننَطااتَّ َ  َااك لَّ نَ ا َّاالن:ن"ننَإَ َرااَعنإَّكااىَّنَ ر  َ ااَأع تن
َط نَّلنثَّن ن اَ  منَثاَلثم ,نَإَأأ  نَتَ َنَ نَّلنَتا َّ ـَلِة َفَأْعَطاِليَهـا،: ، َسأَْلُت َربِ يَ ك لَّ ِتـي ِبالسَّ َتَ اَأع  نىنننَأْن اَل ُيْهِلَا ُأمَّ

نَإَ َنَ نَّكَع ن نَاك َنعنن  َ َ نَاأ َ عنن  نَ نَكج  َط نَّكَع ,نَتَ َأع  نىننَيل  نَ نكنع يََّ نينَ  َّلناَّ ع َيَ مَّنَإَأأ  ن.(2)"َيل 
 :ديثت ريج الح

ن.(3)ان تفنط كمن  تالنالن   تكُنألنأث  لنالن ركنناىيخ جىناإل  نن  ينن لنن
 

 :السلد رجال دراسة
ن. ت ج عىنج ك عننثدن

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

  :ابن اْثير رحمه  قال 
ـَة أَحـِدكم َوَأْمـَر »َوِمْلُه اْلَحـِديُث   َْعَمـاِل ِسـتَّا، َكـَ ا َوَكـَ ا وُ َوْيصَّ َيَ اَ ن« (4)الَعامَّـةبـاِدُروا ِباْْ

تَّن َُ,ناَنع نَ  ننُّناعَن َسناَّ ع َ ت  رننتاعدَّك َ ُ:نا عَ  َ ُناع دََّك َ  َتنيَ  َّ نَ ت  تانا اأ   َّ نا   ن   ( ).َيس 
 

 (74)الحديث رقم
نن:ق  ناإل  نن  ينن ُن,نَأل  ,نَ َ ثََن نشن  َا َ ك ع  نهن ,نَ َ ثََن نَكهَّك ننا لن لُّ َط َنناع َ ك شَّ ناَّ   ُننا لن َ َ ثََن نينَ َك

ناع َ َ لَّن(6)َقَ  َ  َن نَياَّلن نَ ك َ  َن(1),نَألَّ ,نَأل  ن ََّك ح  نا لَّ نهََّك  َّ ننن,نَأل  ناعَناَّل َّ ن:,نَق  َنن,نَألَّ
نن َْعَماِل " ْمِي ِمْن َمْغِرِبَها، َوَأْمَر : ِستًّاَباِدُروا ِباْْ َْرِض، َوُطُلوَع الشَّ اَل، َوالدَُّ اَن، َوَدابََّة اْْ الدَّجَّ

َة َأَحِدكُ ـــــــاْلَعامَّ  ن.(1)"نمْ ـــــــــــِة، َوُ َوْيصَّ
ن

 

                                           
ن. تناع   الناعجيك ناع   تلن   نالنيا نتق لن ))ن

 

نت 2))ن ناعَ  َأُن  كون  يننر  وناع  ََّ لَّ َ اطَّ َيش  ننََ َا ون ناََّا  ف نََّ عَّن  نَا  ضَّ َُّ نَ  فَّناا  نَ اَّ ن.2114ا قننن6 22/نَ اَل َّ
 

ن.2111اع    ناع  امنحن قننن3))ن
ن َّ   ََّد  ََّ ا نإَّالنَجن ان0) )ن َ ت  ي َّ نَخ َ ُ,نت ن ك ن يَّ ,نَت ََّلنَ    نرنَ نإَّن َ  ل  َُناعَ تتناَع َّلنَ خنلُّ َث اَ َ  نختك ُنكن ا ناع ن   َّ نَ ا نَا   وَّ

نَاعَّا َنناعَا  ةَّن ََّلن نَتَ ك  َّ َ  وَّ َ ا  َّن.نتاعَ   فنَتاع  َّ َأ  َُّن.نَتَ   َنا ن نا َ   َّعا ناَّ ا  ناعَ ا عََّ  َ ا  َّ َأ  نإَّالناا  اَ ن.ناإلن رََّ ا شن تا    ا نناََّعا نَقا 
َع  قنتأَّ تنإش َ ٌ نإَّن.نتن ناع  َّ نتَ تاف نَتإَّلنَ أ نَّكةَّ ن.31/ن2ث ن كُنإلن  كوناع  كةنتاااعنع.َع نَيَنَع نَ َ  اَّون

 

ن.3/342اع    ناع  ام5) )ن
ن. 0 تنق    نالن أ  ُناع  ت ل,ن امن  ج  ىنحن قنن6) )ن
ن.اع   تلناإل  ن تناع  لناعا  سن1) )ن
ن1) )ن ناعَ َج  َّ كةَّ نَيَ   َّ ُ ن َّل  ,نَا ٌونإَّلنَادََّك َُّ ناعَ  َأ َ اطَّ نَتَيش  ن.2101ا قننن2261/ن0  كون  ين,نر  وناع  ََّ لَّ
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 :ت ريج الحديث
ك يخ جىن  يننيكض ن لنط كمنن َ  أَّ ناع َ اَل،َّن ن َنا َلنَج  ننإَّ   النك داتوننلالنأا ناع   نَألَّ

نَياَّكىَّن ن.( )ََننناَّلن نَ ك َ  ينَأل ننَأل 
 .السلد رجال دراسة
،بـــن ِبْســـَطاَم اْلَعْيِشــــ ُأَميَّـــةُ  -  اااا,نتثدااااىنن 23تناااالنأااااننكهكااا ناااالنه كاااعايااااتنارااا ناعا ااا سنني 

:ن,نتقا  نااالن جا ن(0)"  ياىناع ا م"ن:,نتقا  نيااتن ا  ن(3) فناالن ا لنإالناعثدا تاااااااااتار(2)اعا ال
ن.(5)"  تم":ن
ن.اع اتسنثدُ:نقلت

ن.  عكسنتات    ناع  لناعا  س
انتراااا لنك  اااا نرثكاااا منن,ثدااااُنإدكااااىنإ ضاااا ن شااااعت ن,ي  رِ ْصــــالبَ  نِ َســــي الحَ ِبــــأَ  نُ ْبــــ نُ َســــالحَ ن-

تَكااىننياااتناراا تقاا نقاا  نن.(1)ن االنطاداا تناع  ع ااكلن,نتاراا فناااالن جاا نإاالناعث نكااُ(6)تكاا عس ااالنَ ن جن
نج   ا نأ ع ا نأ عكا ن,نتق نق  نااالن ا  ن(1) حنإَّلناع  ََّ لكَتهََّك  نالن َن تيناع  لنألن َتَرا َلناع َ َ الن

كال ك م نَج َّ نَإ َّ ي نَّ رم نَراَّكَ ناع  َّ ُمنَ أ  نتنم نَأ اَّ مانَن  َّ  إك  نإدكع نثََّد
ن.ن(1)

ارا فناع  الناعا ا ي,نإدا ن اننن النأناىنأياُناإل  ا  ,نتقا ننيثاتناالن نجتكىنينىن تينأل:نقلت
االن ج نإ ناع   اُناعث نكُن لناع  ع كلناعاين كض ن  عك عن,نتق نيخ جناإل ا نن  اينناع ا كةن

ن. لنط كمناع ال،ناالنأا ناع   لنر  ن تن تضونإ ناع خ كج

                                           
ن ) )ن ناعَ َج  َّ كةَّ نَيَ   َّ ُ ن َّل  ,نَا ٌونإَّلنَادََّك َُّ ناعَ  َأ َ اطَّ نَتَيش  ن.2101ا قننن2261/ن0  كون  ين,نر  وناع  ََّ لَّ

 

 .255/نن اعر شلنن2) )ن
 .23 /نن1اعثد تنن3) )ن
 .343/نن2اعج حنتاع   ك ن0) )ن
 .52  د كوناع عاكونلن5) )ن
 .52  د كوناع عاكونلن6) )ن
 .21اع  ع كلنلطاد تن1) )ن
ن.21 /ن  ج  ن  كون  ينن1) )ن

 

ن.5  /ن1اعطاد تناعرا ين1) )ن
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دوِســـي   ,ن ج اااٌعنأيااا ن تثكداااىن,نإ نيناااىنا عاااننا ع ااا عكس,نت ااا ىنن( )قتـــادة بـــن ِدَعامـــة الس 
اع ااالن نكداااا ن ااا كثع نإ نا ع  ااا كونن(3)اااااع ,نتارااا فنااااالن جااا نإااالناع   ااااُناعث عثاااُن(2)اعن ااا ال
ن.ا ع    
 تاااعنق ااا   نإااا ن اا كون  اااينن ااالنط كااامنإ اا  أك ناااالنج  ااا نأاالناع اااال،ناااالنأاااا ن:نقلـــت
ن.تيلن تاكُناعشكخ لنألناع  ع كلن   تعُنأي ناع    ن(0)اع   ل,

ن
ن

 :ْثير رحمه  ل ابن ااق
جـز   ، وُجـز ا ْ ْلـه، وُجـز ا : َكاَن ِإَ ا َأَوى ِإَلى َمْلزله جز أ د ولـه ثالثـة أجـزا »َوِفيِه  

ـة ن« لَلْرسه، ُثمَّ َجزَّأ ُجْزَ   َبْيَلُه َوَبْيَن اللَّاِي، َفيـرَد َ ِلـَا َعَلـى الَعامَّـة بال اصَّ ي اَ نَيَلناعَ  َ اُنَر َنات 
َ ا ناع تااَّا نَ نَ  َّ نإََّعك ىَّنإَّلنَ َاانا ن اىن,نَإَرَأَناىننيت  ناعَ  َ اُناََّ ا نَ ا َّ تن َّ اَّا ن ناعخ َ اُن نخ  عتق ت,نَإَر َنتَّ
َُّن   ( ).إََّع ناعَ  َ ُناَّ ع َخ َ 

 

 ( 7)الحديث رقم
َ كع  ثن ن  ك لنالنتركعن  ثن نن:ق  ناع   اسن يناأنا ننالنأ  نالنأا ناع   لناع جيالنجن

ألنااالنياالنكرن نيا نأا نتنن ض نتنأنع ,نهتجنخ كجُيالن  عُن ج ن لنانلن  كنن لنتع ن
ألن يكاُنن,نتر لنت  إ ننن(1) ن نالنيالن  عُ أعتنخ علننق  نن(6)ألناع  لنالنأيلن  عُ

 إخ ا ن  خ  ا ,ننر لن  ت نتن:ن,نتين نيش علنيلنك لنعلن نع نشكا نإد  نن يكُن  ت نت

,نثننع ناع  كلنه  ن من   ننإرَنن:عا  ,نإار ناع  كةناطتعىننق  ناع  لك ألانتجعىن ألع ناعد  نعكيُنا
إ اأعىنأ ا ن اأع ىنأناى,نتتج  اىنقا ن اأ نياا فنأالن  خياىنت خ جاىن.ن   ث ىنإتج  ىنق ن ادنلنإعكاى

كان إ ا أوى : ف ال,ننإ أعتنيالنألن خت ن  ات نتن:نق  ناع  كل.تشريىنإيننك  ن نىنشكا 
ثم جـز أ جـزأ  بيلـه وبـين . إلى ملزله جز أ د وله ثالثة أجزا  جز ا هلل وجز ا ْ له، وجز ا للرسه

                                           
ل ن( ) اضنناعا ا ناع ع ياُنتاعاتاتنااكلناع اكنكلناع ع ي اكلنيت   ا ن   ت اُ,ن اافناعن ااُنإعا نج  أاُنقا اا ,ن:ناعَ  نت َّ

االنأيالن  تسنالنشكا لنت تنإلن اك ُ,نت اتن ا تسناالنا ا ناالنث يااُناالنأر ااُناالن ا ون:ن نع 
عكع نكن  ونق      .3/235اان  ونعي    نلن.نالنار نالنتاا ,نتات

 .01 قننن01,ناع  ع كلناالنه أُنلن 2 ار ناع  ع كلنعين  النلن(ن2)
 .12 قننن03طاد تناع  ع كلنلن(3)
ناع َن0) )ن كةَّ نَيَ   َّ ن َّل   ُ ,نَا ٌونإَّلنَادََّك َُّ ناعَ  َأ َ اطَّ نَتَيش  ن  كون  ين,نر  وناع  ََّ لَّ ن.2101ا قننن2261/ن0َج  َّ

 

ن.3/343اعنع كُنإلن  كوناع  كة5) )ن
ن.64/ن2اإل  اُنن تناع  لنالنأيلنالنيا نط عون اطن  ت نتن6) )ن

 

ن تناع   الن1) )ن نن ن نالنيالن  عاُناع  ك الن اكاوناعن اال  اىنخ كجاُنهتجناعناال  .نن تينأالناعناالن.ن,ني  
ن  ُناعنالن ن.036/ن6اإل  اُنإلن  ككهناع   اُن. تينأنىناع  لنالنأيل 

ن



 438 

ت نكا  خ نأانعننشاكا ,نترا لن الن اك  ىنإالنجاه،ناا  اُنالل اي فيـرد   لـا بال اصـة علـى العامـة، 
اع  جاااُ,نت ااانعنناتنناناناااى,نتق ااا ىنأيااا نقااا  نإضااايعننإااالناعااا كل,نإ ااانعنناتناع ضااا  إكثااا  ني ااا 

ن.( )اع  كة....اع  ج كل,نت نعنناتناع تااج
 :ت ريج الحديث

َ كعألنن لنط كمن  ك لنالنتركعن(3)اعطا انلتنن,ن(2)اك ناآلج سيخ جىنياتنأننن النأ  ننجن
,نتيخ جىناعاكعد ن لنط كمن(0) اع نلن لنط كمن  ع نالنإ   أك أ  ن,نتيخ جىنياتنن كنناا

َ كعألنثالث عننن(5)ط كمنإ   أك ناعنع ي ن.النأ  ناىنان تفنجن
ن:دراسة رجال السلد

 :سريان بن وكيع-
 ااتن اا ك لنااالنتركااعنااالناعجاا احنياااتن   اا ناع  ا االناعرااتإلنراا لن اا تق نإ نينااىناا ياالنن

ن.ن(6) ونإيننكدا نإ دطن  كثىات اقىنإأ خ نأيكىن  نعكسن لن  كثىنإننن
 :بن عمير ُجَميع -
باان عبااد الاارحمن العجلااي أبااو بكاار الكااوفي اااعيذ ُجَميااع بالتصااغير باان عمياار هااو  

رافضي
(1)

.  

ن:يالن  عُنهتجنخ كجُنكرن نيا نأا نتتع ن-
كهكا ن:نَيانتنَأا ناَهناع  ك ل,ن لنتع نَياَّلن  عُناعنا شنا لنه ا  ,نهتجنخ كجُنانتنختكي ,نا  ىننن
ن.(  )تاالنأ سن(4 )تاالن ا لن(1)ق  نياتن   نن(1)ا لنأنَ  ا
ن

                                           
ن.1 3ا قنن12 :نلنا ون  نج ،نإلن تاضعن  ت نتنن,اعش  ا ناع    كُن ) )ن

ن

 .422 ا قننن541 /3اعش ك ُن2) )ن
 .ن21ا قننن205اا   كةناعطتا نلن3) )ن
 .565ا قننن621  ا ناعنات نلنن0) )ن
 .362 ا قننن3/20ش وناإلك  لنن5) )ن
ن.205:ن د كوناع عاكونلن6) )ن

 

ن.02 :ناع    ناع  امنلن1) )ن
 

ن.23/ن30 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن1) )ن
 

ن.214/ن1اعج حنتاع   ك ن النيالن   ننن1) )ن
ن

ن.626/ن1اعثد تن الن ا لنن4 ) )ن
ن

ن.32 /ن6اعر   نإلنض   ،ناع ج  نن  ) )ن
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ن.(2),نتق  ناعا الن نك  ل( )تاالن ج ن جعت ن
ن. جعت ن:قلت

 :الحكم على اإلسلاد
ن:تاع نا   ني ا ونج اناع  كةنإ ن  فنض كلن
ن. دتطن  كةن  ك لنالنتركعنتإكىنينىنن ونإيننكدا ناعن و . 
 . كعنالنأ ك ن اإضلنض كلجنن .2
 .جع عُنيا نأا نتناع  ك   .3

كةناا االنَياَّاالن  عاانتيااات اانعننني اا ،اع نتي اا أنسنااا ع رننأياا ناإل اان  ناااأقتا  :ن,نَإدَاا  َنَُ اتن ناراا نَ اا َّ
ن.(0)  كةناالنيا ن  عُتك ري تلنإلنإ ن  نتراع ناعاخ  سنق  نن(3)"نيخش نَيلنكرتلن تضتأم "

ن.(0)  عُ

 :ْثير رحمه  ل ابن ااق
َتُكم اللَّ َلة»َوِفيِه   ُمنعي نش َريُنإَّالنَيَنعَا «نأْكِرموا َعمَّ اع نَكاََّ ات,نَرَ ا ننَ َ    نَأَ  اعن ي ن إََّاانقنطَّ

نَ  تَن ن َ  لَّ ناإل َّ عن يسن كَنُنآَ َننَأَيك ىَّناعَ اَلننن:نَتقَّك َن.نإََّاانقنطَّ يُنطَّ نإض  يَّمن َّل  .اَلناعَنخَ نخن
( )  

 

ن(76)الحديث رقم
,نَ ااَ ثََن نَأا اا ننن:قاا  نياااتنك ياا ناع ت اايلن االُّ ك َّ ناعَ  َّ ك   نَ اا َّ نا االن ت ن اا ن ,نَ ااَ ثََن نَ    َ ااَ ثََن نَشااك َا لن

نَياَّالنَط عَّاو ن نا الَّ نَأيَّال َّ ,نَأال  َتك ان  ن ن َتَ نا لَّ نأن   ,نَأل  لُّ َهاأَّ َت  ناا  َ لَّ ناهَّن:ن,نقَا  َننناعَ    ات ن :ننقَا َ نَ  ن
ــَتُكُم اللَّْ َلــةَ » ــوا َعمَّ ن,نإَنَأْكِرُم نكني دَااون ااَلناعَشااَج َّ ن ااىننآَ نن,نَتعَااك َسن َّ يَّااَمن َّ سنخن ناعَاااَّ ااكلَّ ااَلناعط َّ ن َّ يَّدَاات  نََّنعَاا نخن

ناهَّن«نَ ك  نَ   ت ن ,نَتعَاك َسن»:نن,نَتَق َ نَ  ن َطاٌونإَا عَ    ن ن ن نَكرنال  نعَان  َعَ ناع َُّطَو,نإَانَّل  َيط  َّ نتاننََّ  َ،رنننناع تن
َ نننَأيَن نَير  َلناعَشَج َّ َ الَن َّ نأَّ   َكننناَّن تن َ َع نَ    نَ    نَشَجَ   نَنَهَعت  ن(6)« ناهَّن َّل 

 
                                           

ن.650:ناع عاكونل د كون ) )ن
 

ن.511/ن0 كهالنا أ  ا نن2) )ن
 

ن.21 :ن  ا تنيالنأاك ناآلج سناا ن ات نلن3) )ن
 

ن.31 :ناني ناعض   ،ناع يك نعياخ  سنل0) )ن
 

ن.3/343اعنع كُنإلن  كوناع  كة5) )ن
ن6) )ن نَياَّلنَط عَّو  نا لَّ َن ننَأيَّل َّ ن.055ا قنن353/ن نن  ن نيالنك ي ناع ت يل,ن ن  
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 :ت ريج الحديث

 النن(3) لنط كمنشكا لنالنإ تخننتيخ جىنااالنأا ين(2)تاالنيا ن   نن( )يخ جىناع دكيلن
ن.ط كمن ن لنرال   نألن   ت نالن  ك ناع  ك ل

 :السلد رجال دراسة
َتك ااانننن ن ن َتَ نا ااالَّ ااا   ,ن اااتإ ن ااانُن ا تر ناااتنعاااىنا  شااامنناعيخ ااال,نيااااتناعد  ااانناعشااا  لناا  نااالنأن

 ااأسنااى,نن:"قا  ن(1)تاعا ا قطنلن(6),نتتثداىناعن ا ال(5),نتثدىنياتن   ننتت ا ىنا ع   ا (0)ه35 
ن.(1)ا"  تمنك   نرثك ن:",ني  ناالن ج نإد  (1)"اى,نتار فناالن ا لنإ ناعثد ت

ننن اا  ناع اان ناكنااىنتاااكلناإل اا ننأياا نااالنيااا نط عااوتعااننكثاااتنعااىنا ن(4 ) ااتنثدااُن   اا نن:قلــت
ن.(  )ن"تأ ت نا لن تكننألنأيلنعكسنا ع    ن:"تق نير ناعدت ناالنأ ينع  ن تيناع  كةنق  

ك ن كا ن  ا تلنعانني ا عنااار فنإَ ن:"ق  ناالنأا ين:مسرور ْبن َسِعيد التميمي-   ا ت نا النَ ا َّ
كةَن,نت تنإَّلن ااناع  كة ن.(2 )" نر ناع َ  َّ

 . نر ناع  كة :قلت
 :شيبان بن فروخ-

نن(0 ),نتثدىناالن نا (3 )ه235 تإ ن نُنياتن نَ َ  ُنت تنشكا لنا لنَيالنَشك اَنشكا لنالنإ تخن تن
ن

                                           
ن.0/265اعض   ،ناعراك ن ) )ن
ن.1/2046   ك ناالنيا ن   ننن2) )ن
 . 1 /1اعر   ن3) )ن
ن.1/ن24 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن0) )ن

 

ن.316/ن6اعج حنتاع   ك نن5) )ن
ن
ن

ن.11 /ن1 عاكوناع عاكونن6) )ن
 

ن.001/ن2 ت تأُنيقتا نيالناع  لناع ا قطنلنن1) )ن
 

ن.11 /ن5اعثد تن الن ا لنن1) )ن
 

ن.311:ن د كوناع عاكونلن1) )ن
ن

ن.236:نج  عناع   ك نلن4 ) )ن
ن

ن. 1 /ن1اعر   نإلنض   ،ناع ج  نن  ) )ن
 

ن. 1 اع    ناع  امنن2 ) )ن
 

ن.511/ن2  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ننن3 ) )ن
ن

ن.66 /ن2 ت تأُنيقتا ناإل  نني   نالن نا ن0 ) )ن
ن
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ن
اعد  نتاضط ننر لنك ي:ن",نتق  نياتن   ن(2)"ن  تمنكعننرثك ا:ن",نتعرلنيا نه أُنق  ( )تاعا ال

ن.(0)ن"ت  لنا عد  ن  تمنكعن" :تق  ناالن ج .(3)"تاضط ناعن سنإعكى
ن. تن  تمن  لنا عد  ن:قلت

 :الحكم على اإلسلاد
ن:اع  كةنإ ن  فنض كلنتاع نا ا ونأ  ن
ن.   ت ناع  ك  ن نر ناع  كة.ن 
ن.أ ننا    ناع ن ناكلنأ ت نالن تكننتأي نالنيا نط عونإ ع  كةن ندطعناع ن .2
ن.شكا لنالنإ تخن  تمنت  لنا عد  .ن3

نألن ج  ناع ن ن:"اعاسنق  ن(5)ي  ،نإ ناع رننأي ناع  كةنت نعنناالن ا لتي  أنسناأقتا ناع 
َهاأَّنااااااااااالنكااااااالن  ك ناعَ  َّك َّنا   ت ن َت  ناع َ َن رَّك ناَع َّنااااااااااا تسنَألناا  تهنا َّ   ََّج جناَّ لنااااااالنَ نكجاااااال 
كعَن تَّ ن نر نتأ ت نا لن تكننألنأيلنعكاع"ن:ق  ن(6)أ يلناااااااا ناااااااااااا,ني " ااااااااَك   ل  هاأَّ سن  كةنألناَات 

ك ن ك عك ,نتق  ناالن"   تلنعنني  عناار فنإَ نإَّلن ااناع  كةنسنا ع    نت   ت نا لنَ  َّ
ناهَّن"ن(1):اعجتهي ت َّ نَ  ن نَأل  وُّ كٌةنَ نَك َّ نَ   ن."نَ َاانَ  َّ نَإَ َ َ َ ناَّىَّ نَأيَّل   كةن ت ٌنَيَ  نَ  َّ ,نتق  ناالن ن
كٌةن نن رَن:"ن(1)االنرثك  نَشك َا َلناَّىَّناااااااا وانَتَ َتافننَيانناااااااااااااااااٌ نجَّناااااا َاانَ  َّ َي نَأل  ن:ق  ن(1)ي  ناالن ج .ن"تنَك  

ن."تإلن ن فنض لنتاندط  "ن:ق  
ن
ن
ن

ن
ن

                                           
ن.215/ن2 كهالنا أ  ا نن ) )ن

 

ن.  5/ن2اعض   ،ناالنه أُناع اهسنن2) )ن
ن

ن.351/ن0اعج حنتاع   ك نن3) )ن
 

ن.261:ن د كوناع عاكونلن0) )ن
 

ن.00/ن3اع ج ت كلن الن ا لننن5) )ن
 

ن. 1 /ن1اعر   نإلنض   ،ناع ج  ن 6) )ن
 

ن.13 /ن اع تضتأ تن1) )ن
 

ن.11 /ن5   ك ناالنرثك نن1) )ن
 

ن.635/ن0اإل  اُنإلن  ككهناع   اُن1) )ن
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ن

 :ْثير رحمه  ل ابن ااق
اْ ـَ ِلي : ِفـي ُدُ ـوِل َأِبـي اْلُ َعـْيِي َعَلْيَهـا، َفَ ـالَ   اْستَأَ َلِت اللَِّبيَّ »َوِفي َحِديِث َعاِ َشَة   

َلناع َكَ لَّن«نَلُه َفِإلَُّه َعمُّجِ  ن َّ ن  َلنعنَيُنَقت  ك  م,نَت َّ َلناعَ ض أُ,نإأا   نَر َلناعخَّط ونجَّ ن َّ .كن ك نَأ ُّ َّ
( )  

.اع َكَ لَّن
( )  

 

ن(77)الحديث رقم
َ َ ثََن نَيانتناعَكَ  لَّنن:اإل  نناعاخ  سق  نن

َ ك وٌن(2) َاَ َن نشن ن(3),نَيخ  َت ننا لن ,نَ َ ثَنَّلنأن   ناعهُّ   َّس َّ ,نَألَّ
ااَلناَهننَأن عَاا ,نَق عَاات ن َُنَ ضَّ ,نَيَلنَأ اََّشاا َاك اا َّ ناعهُّ ااَ َ  نينن ااهََّ ن:نا االن نَا   ااتنَياَّاالناعدنَ ااك سَّ نَيخن ااَ أ َاَلنَأيَااَلنَيإ يَااون ا  

,نَإدني تنن َج ون ناعَناَّاَلن:ناع َّ َلنإَّكىَّ َ أ اَّ نَعىننَ َ  نَي   َضاَ نَّل,ن,نإَاَ نآَالن نعَاك َسن ناَتنَي   نََّلنَيَخا فننَيَاا ناعدنَ اك سَّ
,ن َ يَ ننَياَّلناعدنَ اك سَّ َضَ   نَّلنا   نَي   َِّّ ِإنَّ َأْفَلـَح َأَ ـا : ، َفُ ْلُت َلـهُ  َفَدَ َل َعَليَّ اللَِّبيُّ َتَعرَّل  َيـا َرُسـوَل ا

َوَمـا َمَلَعـِا َأْن تَـْأَ ِلي »:  ى َأْسـتَْأِ َلَا، َفَ ـاَل اللَِّبـيُّ َأِبي الُ َعْيِي اْستَْأَ َن َفَأَبْيُت َأْن آَ َن َلُه َحتَـّ
َِّّ ِإنَّ الرَُّجَل َلْيَي ُ َو َأْرَضَعِلي، َوَلِكْن َأْرَضَعْتِلي اْمـرََأُة َأِبـي الُ َعـْيِي، : ، ُقْلتُ « َعمُِّا  َيا َرُسوَل ا
ُمـوا ِمـَن »: َفِلـَ ِلَا َكاَلـْت َعاِ َشـُة َت ُـولُ : َقـاَل ُعـْرَوةُ « َيِميُلاِ اْ َ ِلي َلُه َفِإلَُّه َعمُِّا َتِرَبْت »: َفَ الَ  َحرِ 

 .(4)«الرََّضاَعِة َما ُتَحرِ ُموَن ِمَن اللََّسلِ 
 ن:ت ريج الحديث

ن(1) االنط كاامناعه اا سناااىناي ااينق كااو,نتيخ جااىنا  اا نن  ااينن(6)ت  ااينن(5)اعاخاا  سناإل اا ننيخ جااى
ن.يكض ن لنط كمن ش ننالنأ ت نتأط ،نالنيا ن ا حنألنأ ت ناىناي ين  د  و

 :دراسة رجال السلد

                                           
ن.3/343اعنع كُنإلن  كوناع  كة ) )ن

ن

ن.ه222 تناع رننالنن إعناعاع انلنا  وناع ت   نياتناعك  لناع   لن شعت نارنك ىننتن2) )ن
ن

َ ك ٌونالنيالن  ه ناا تسن ت  ننتا ننياكىن كن  نياتناش ناع   لنتنن3) )ن ن.ه62  تنشن
 

عَّىَّنن0) )ن نَقت  ,نَا ون ناعدن  آلَّ ك َّ نَ    َّ نَأيَّك م }:ن  كوناعاخ  سنرََّ  ون  ، نَشل  ن نخ  نتفننَإنََّلناَهَنَر َلناَّرن  َّ ن نا  نتانَشك ام نَيت  {نإَّل 
ن.0116ا قنن24 /ن6
ن

نن اا كوناعاخاا  سن5) )ن اا َّ ناعَ    ن  اات نتن43 5ااا قن4 /ن1رَّ َاا وناعن ََّراا ح,نَااا ونعَااَالَّ نقَاات  َّ نَااا ون ناَاَ وَّ ,نرَّ َاا ون
كنن َّن نَك َّ  .56 6ا قننن31/ن1«ن..نَ  ََّات 

ن

ناع َ    َّن6) )ن نَ  ،َّ ن َّل  َُّ ناعَ َض َأ نَ    َّكنَّ ن.005 ا قننن461 /ن2  كون  يننر  وناع ض  نَا ون
ن

ن.005 ا قننن414 /2اع    ناع  امنن1) )ن
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ن.ثد تنج ك عنن ج عىن

 :ْثير رحمه  قال ابن ا
ــاِبر     ــِديِث َج ــي َح ــَا »َوِف ــمَّ َ ِل اايى« فَع نَراا َل؟نتي    ، نَشاال  نيس َّ نعَّااَننَإ ي  ااى,نَتَأاال  َأاالنَ اا ,ن:نَيس 

نَ  ن نإَّلناع كن,نردتعىن   ع نَأَننَكَ   َ،عنتلَنإَ َدَطتنيعَّلن َ تناعنُّتلن .تي   َّ
( )  

 

ن(78)الحديث رقم
ن:ن  ينناإل  نق  نن نَأَا    ,نَت نَ َ  ننا لن تل  نَ    ن نا لن تلن ,نن-َ َ ثََن نَ   ن كةَّ ناع َ  َّ َتَ َد َ َا نإَّلنَع  يَّ

تَلن َك مننعََّع  ن َاا َ َ ن:نَق َ نن-َتاع  َّ نأن َ َ ,نَأال  نَياَّالنَ اه  ا   ن نَج  َّ نَك  دنتَونا الَّ كَ ,نَأل  َ  أَّ نإَّ   َ َ ثََن نَ   َّنننا لن
نأنن نا لَّ ناع َتعَّك َّ ,نَق  َنا لَّ ناعَ   َّتَّ ,ن:نَا َ َ نا لَّ َن َ ا  َّ اَلناا  ن َّ ي َننإَّلنَ اَااناع َ ال َّ ناع  َّ نَيَن نَتَياَّلنَنط ينون تن َخَ ج 

نتَّن اات َّ َونَ  ن ,نَ اا  َّ نَعدَّكَناا نَيَااا ناع َكَ اا َّ نَ اال  نَكع يَّرنااتا,نَإَراا َلنَيَت ن ااَ نَيل  َقــْد َفَعْلــُت، َيــا :نَإدني ااتننن....نَقا 
ِإلِ ي َمَرْرُت ِبَ ْبَرْيِن ُيَع ََّباِن، َفَأْحَبْبُت، ِبَشَراَعِتي، َأْن ُيَرفََّه َعْلُهَمـا، َمـا »:ن؟نَق  َنَعمَّ َ ااَ َرُسوَل ِ  فَ 

ن.(2)«َداَم اْلُغْصَلاِن َرْطَبْينِ 
 :ت ريج الحديث

 .    ناىناإل  نن  يننإ ناع  كوناعافناع تاكُنن 
  :السلد رجال دراسة

,نيات  ه ناع  نلناعد ل,ن تع نانلن خهتن,نرنك ىنَيانتنكت ل,نتياتناعد شلك دتونالن ج   ن
نعدو نيشع ن. ه   ناع  نت ت ناعهاس نت رتل ناع ع يُ نتا  و ن  كل(3)ه01 , ناال نتثدى ,ن(0),

ن(1),نتار فناالن ا لنإ ناعثد ت(6)تتثدىناعا ا نيكض ن(5)" ناأسناىن:"تنه أُااق  نياتنناعن  التن
ن.(1)"  تم"ني  ناالن ج نق  ن(1)اعثد ت

                                           
ن.3/343اعنع كُنإلن  كوناع  كة ) )ن

ن

نَياَّلناع َكَ  َّن 2) )ن َُّ نَتقََّ  ك َّ ناعَطتَّ نَج اَّ   كةَّ نَ  َّ نَا ون نَتاعَ َق اَّمَّ ناعهُّ   َّ ن.2 34ا قن240 /0  كون  يننرََّ  ون
ن

ن. 36/ن32 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن3) )ن
 

ن.12 ن/3 تاكُناع ت سنن-   كاناالن  كلن 0) )ن
 

ن.315/ن   عاكوناع عاكون 5) )ن
 

ن.315/ن2اعر شلن 6) )ن
 

ن.604/ن1اعثد تن الن ا لنن1) )ن
 

ن.641:نكوناع عاكونل د ن1) )ن
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ن. تنثدُن:قلت
 :حاتم بن ِإْسَماِعيل

كَ ناع اا نل,نَيانااتنإ اا  أك ن االناناالناع اا  ةنا االنر ااون ااَ  أَّ ني اايىن االناعرتإااُن اا  ننااالنإَّ  
,ن(0) تاع جيان(3) لناالن  كل,نتثدىنر ن(2)"ثدُن أ تنم نرثك ناع  كة:"ن,نق  ناالن   ( )ه11 ت

ن:",ني  ناالن جا نقا  (1),نتار فناالن ا لنإ ناعثد ت(6)"عكسناىناأس":نَتَق  ناعَنَ  ال,ن(5)تاعا ال
ن.(1)"  تمنكعنن  كوناعر  و

ن.ثدُنت تن  كوناعر  و:نقلت
 :ُمَحمَّد بن عباد-
قاا  نياااتن,ن(1)ه230 اانُننا قاا لناع راال,ن اارلناياا ا ,نت اا تناعاا  نَ َ اا نااالنأااا  نااالناعهننن

.نن اااان:نتااااااااااااااااااااااااااااااااااع  اااا ناعاااااسنكنااااه ناع كاااا ال؟نقي:ن" ااااأعتنك كاااا نااااالن  ااااكلنأنااااى؟نإداااا  ن:"ه أااااُ
 ن إدانى أعتنيال,نأنا:ن(يسناالن نا )ق  نأا نتنالني   ,نتن(4 )"أسناىااااااااااااااااااااااااا نا:ن  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااق
كداعنإالنقياالن":نتَ  َّ  نىنن ا  نارا فنإدا  ,نتي جتني نكرتلناىناأسن  كثىن  كةني  ناع  م,:نعل

,نتاراا فناااالن(2 )"راا لنثدااُن:"ااالنقاا نعاتقاا  ن,ن" ناااأسناااىن:"تقاا  ن اا عونجااه  ,نن(  )"ينااىن اا تم
ن.( )"  تمنكعنن:"عرلناالن ج نق  ,ن(3 ) ا لنإ ناعثد ت

                                                                                                                        
 

ن.11 /ن5وناعر   نإلني   ،ناع ج  ن عاكن ) )ن
ن
ن.013/ن5اعطاد تناعرا ين2) )ن
ن

ن.251/ن3حنتاع   ك ن النيالن   نناعج نن3) )ن
ن

ن. 4 :نعي جيلنل   إُناعثد تنن0) )ن
 

ن.344/ن اعر شلن5) )ن
ن

ن.ن14 /ن5وناعر   نإلني   ،ناع ج  ن عاك6) )ن
ن

ن.4 2/ن1الن ا لناعثد تن ن1) )ن
 

ن.00 :ن د كوناع عاكونلنن1) )ن
 

ن.035/ن25اع    ناع  امنن1) )ن
 

ن. 13/ن3يجتا ىنأي ني ايُناعا األناعض   ،ناالنه أُناع اهسنإلنن4 ) )ن
ن

ن.211/ن3نا نإلن ج  ناع  كةنتأييىنيقتا ناإل  نني   نالن  ت تأُن  ) )ن
ن

ن.200/ن1 عاكوناع عاكون2 ) )ن
ن

ن.14/ن1 الن ا لناعثد تنن3 ) )ن
ن
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 . تنثدُ: قلت 

 (َعِمنَ ) :ْثير رحمه  قال ابن ا

كنَّن« (2)َعْرُضه ِمْن َمَ امي ِإَلى َعمَّان»َحِديِث الَحوض ِفي (  ـ) ناع  َّ ك َّ نَتَ ش  َّ ناع َ ك لَّ َلناََّ   وَّ ٌُن:ن َّ كَن َّ  َ
ااٌ نإَّاالن ر  اا ك ل,نَتعَااىنناَّ ن ااَ ناعَا   ااد عنأَّ نتاعَ خ كاالنَإعنااَتن ن ناعَاي داا ،,نإأَ اا نا عَضاان َّ ني  فَّ اال  ن َّ َق ك ااُناَّ عَشاا نَّ

كةَّن .اع َ  َّ
(3)

  

ن(79)الحديث رقم
ن  يننن ناإل  ن لُّن:ق   َّ  َ ناع  َّ   نَ َ  َل نَيانت َ َ ثََن 

ن(0) نَاَش    نَتاا لن ناع  نثََن , نا لن نَت نَ َ  ن ن-,
ٌُن ن ن ََد  ََّا ,نَ َ ثَنَّلنَياَّل:نَق عنتان-َتَيع َ  ينعنن  َش ن  ن َّ َ َ ثََن ن نَ  ٌانَت نَتناا لن

نَقَ  َ  َن(5) ن(6),نَأل  نا لَّ نَ  عَّنَّ ,نَأل 
َا لَن نَثت  ,نَأل  ناع َك  َ  َّس َّ َُ نَياَّلنَطي َ  نا لَّ نَ   َ اَل ,نَأل  نننَياَّلناع َج   َّ نَناََّلنتَّ نَيَل ,نَق  َننن إَّن َّلن»:

َإَفنَأَيك عَّن ن ناََّ َ  َسنَ َ  نَك   نَيض  َّون ناع َكَ لَّ َّ   َ لنَيانت نناعَن َسناَّ ضَّ نَ ت  َفُسِ َل َعْن َعْرِضِه .ن«نَعاَّ ند  َّ
نَإَد  َنن«ِمْن َمَ اِمي ِإَلى َعمَّانَ »: الَ َف َ  نَشَ ااَّىَّ نَأل  اََّ  نَت ن ن ََّلن»: َي  نَتَي   , ناعَيَالَّ َل ن َّ نَاَك ضم  َيَش ُّ

نَت َّم ن ن َّل  َخ ن ,نَتاآل  نَاَ و  ,نَيَ  ن نَ  ن َّل  َُّ َلناع َجَن نَك نَ انَّىَّن َّ كَهاَا لَّ نإَّكىَّن َّ ,نَكينتُّ ن.(1)«اع َ َ  َّ
 :ت ريج الحديث

ن لنط كمنش اُنتراع ن لنط كمنشكا لنالنإ تخنألن(1)    ناىناإل  نن  يننتيخ جىن
ن.ق    نالن أ  ُناىنا ثيىنننن
 :السلد رجال دراسة
 :معا  بن  شام-

نتا  ىن نن تن اع   تاالناعَا   َّس ,ن رلنن  كُن لناعك لن   نننا    انالن ش ننالنَيالنَأا ناَه,َّ
نإََّع ناعا   نت  تن ,ن(1)َ  نتمنَعك َسناَّ َجُن:"ق  نك ك نالن  كلن.(9)ه244 نُننناع ثننأ  

                                                                                                                        
ن.016:ن د كوناع عاكونلن ) )ن

 

 . 5 /ن0  جنناعاي الناني نن.,نت لنأ   ُناا  لاي نإلنط لناعش ننتر نتنق اُني فناعايد ، لن:نأ  ل2)  )ن
ن.3/340اعنع كُنإلن  كوناع  كة3)  )ن
ن.هن234  سنت تن  ع نالنأا ناعتا  نياتن   لناع    لناعان0) )ن

ن

ن.نه50 كلناع ع ي كلنتإ وناع ثن  نت تن ش ننالنيالنأا نتناع   تاالنا  وناع ا نت رتلناع ن5) )ن
 

ن.تاضعنأش  ن اننه44 خط وناعا  سنت تنق    نالن أ  ُناع  ت لنياتناع6) )ن
ن

نَناَّك ََّن نن1) )ن نَ ت فَّ نإَّث َا تَّ نَا ون َ   َّىَّننن  كون  ين,نر  وناع َ َض اَّ َّ ن. 234ا قننن111 /ن0َت َّ
ن

ن.2344ا قننن144 -111 /0اع    ناع  امنن1) )ن
ن.04 /ن21اعر   نإلني   ،ناع ج  نن عاكون1) )ن
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اع  كةنعل ن  نعكسنأن ناعثد تنني   و  ونإكىننإن  إيننكرلنا عثدُن"نتق  نإ ن تضعنآخ 
اََّ نتنن(3),ن"عكسنااا ناعدتسن:"تق  نيكض ن,(2)"افناا   كةااااااااااعاكلن  ثتانألن ش نن   ات ننيات ن

َك ن "ت نشكام اااااااااااالنيقير فنيَنن":ُ؟نَق  َنأن َ ن نجَنينىنأن َك نننىيي"ن:َق َ ناآلج سنك ض فن,نَر َلنَك   َك  
ن(4)"اع َدَط ل نأ س ناااااااااال نتق   ن  تم, نَيَنىن ن ج (5)ي جت ناال نتتاإم نينىنن(7)تاعا الن(6), اعدت 

,ن(8ن)"ثدُن أ تل:ن"ق  االنق نعنتها ناعا النينىن   ون  كةنت   إُ,نعرلن"ن  تم"  
(9) ا لنإ ناعثد تننتار فناال  

. تن  تم: قلت  
نا لنَيالنَساِلم بن َأبي الجعد إرسال  نهََّك   نيخت , ناع رنتإَّل  نااشج لن ت  ن نَ اإَّع نتا  ى ,

,نتق  ناع نياتنن(  ),ن تنثدُنر  نق  ناالن ج نتعرلناع يُنينىنك   نرثك انن(4 )ه44 تناعج  
,نتعرلناالنيا ن   ننند نألنياكىنتألني   نالن نا نينىنعننكي مناثتا لنن(2 )   ننإ ناع  ا ك 

ن.(3 )تاكنع  ن   ال
ن.تق نر لنإ ن افناع تاكُن   الناكلنثتا لنت  عننإكن لنأنىنأيُناإل    نإلناع  كة:نقلت

                                                                                                                        
 

ن.263/ن0 ت سن تاكُناعن-   كاناالن  كلننن ) )ن
ن
ن.1  /ن  تاكُناالن   هنن-   كاناالن  كلن2) )ن
ن

ن.240/ن3اع   كاناعراك نن3) )ن
 

ن.263:نآلج سنيا ن ات ناع ج   نلنل  ا تنيالنأاك نان0) )ن
ن

ن.15 /ن1اعر   نإلنض   ،ناع ج  نن5) )ن
 

ن.536:ن د كوناع عاكونلن6) )ن
ن
 .33 /ن0 كهالنا أ  ا نن1) )ن

 

ن.11 /ن4  عاكوناع عاكونن1) )ن
 

ن.16 /ن1اعثد تن الن ا لن 1) )ن
 

ن.34 /ن4 اعر   نإلني   ،ناع ج  نن عاكو4 ) )ن
 

ن.226:ن د كوناع عاكونلن  ) )ن
 

ن.14:ناع  ا ك ن النيالن   ننل2 ) )ن
 

 .14,11اع    ناع  امنلن3 ) )ن
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رسال  ن(4),ن ج ٌعنأي ن تثكدىن,نإ نينىنا عننا ع  عكس,نت  ىناعن  القتادة بن ِدَعامة تدليي وا 
ناعث عثُن(4)اعن  ال ناع   اُ نإل ن ج  ناال نتار ف نكااااااااااااع ن(0)ااع , ن  ن  كثعاااااااااااااااااااااادال نإ نااااااااااااااااا   

ن  ااااااااااااا ع   كونا ع  
ن(3)عااننك اا حنا ع اا   ,نعراالن اانناعا ااةنإاالنر ااوناع  ا ااك نتاع  ع ااكلنت االناااالنيااالن اا  نن:قلــت

,نت  يااتننيلن تاكاُناع ا عسنا ع ن نااُنإا ناع ا ك كلنيتني اا    ن(5)اال,نتاع ال(0)تياته أاُناع  اقال
ن.   تعُنأي ناع    

كـ لا الحــديث إســلاد  حســن ل اتـه وفيــه معــا  بــن  شـام صــدو  وبالمتابعــات يرت ــى للصــحيح 
ن.لغير 

ن(َأَ  )ن:قال ابن اْثير رحمه  
، : َقالَ »ِفي َحِديِث َأِبي َرِزين    َّ أْين َكاَن ربُّلا َعزَّ وَجلَّ َقْبَل َأْن َيْ لُـ  َ ْلَ ـه  َيا َرُسوَل ا

نَتاع َ   َّن« َكاَن ِفي َعَما ، َتْحَته َ َوا   وَفوَقه  وا   : َفَ الَ  َاك ا  ن.ناعَ   و:ناعَ َ  ،ناَّ ع َ   وَّ َ ن:نقَا َ نَياناتنأن
ن (6).كن   سنَرك َلنَر َلنَاعََّ ناعَ َ  ،

 

ن(81)الحديث رقم
ننن نَق  َن:اع   اسق   نَ نَّكع  نا لن َ  ن نَي   نَ َ ثََن  نَق  َن: تَل نَ   ن نا لن نَكهَّك ن نَ َ ثََن  ن: نا لن نَ َ   ن َاَ َن  َيخ 

نَياَّلنَ هَّكل ن ىَّ نَأ  َّ ىَّ نَأ  َّ ,نَأل  ن ن نس  نا لَّ نَترَّكعَّ نَأَط ، ,نَأل  َي نا لَّ نَك   َُ,نَأل  َ َيَ 
(1)

َك ن:نقني تنن:ن,نَق  َنن
تَ ناهَّ,ن َكاَن ِفي َعَما   َما َتْحَتُه َ َوا   َوَما َفْوَقُه »: ْيَن َكاَن َربَُّلا َقْبَل َأْن َيْ ُلَ  َ ْلَ ُه  َقالَ أَ َك نَ  ن

,ن«َ َوا  ، َوَ َلَ  َعْرَشُه َعَلى الَما ِ  نَ نَّكع  نا لن َ  ن تلَن:نَق َ نَي   نَ   ن نا لن نَعك َسن:ناعَ َ  ،نن:ن"نَق َ نَكهَّك ن َيس 
ٌ،ن َُن".نَ َ ىننَشل  نَ َيَ  نَ َ   ننا لن َُنَت نَشك نٌن:نَ َرَاانَكدنت ن ُننَتَيانتنَأَتاَن نشن  َا ,نَتَكدنت ن ن ن نس  َترَّكعنن:نَترَّكعننا لن
نأن نس ن نا   نىنن:نا لن ,نَتَيانتنَ هَّكل  نَأ  َّ  ن:نَت نَتنَيَ وُّ كٌةنَ َ لٌن.نَعدَّكطننا لن ن.(1)َتَ َاانَ  َّ

 :ت ريج الحديث

                                           
 .01 قننن01,ناع  ع كلناالنه أُنلن 2 ار ناع  ع كلنعين  النلنن( )
 .12 قننن03طاد تناع  ع كلنلنن(2)

 .61 :ناع  ا ك ن النيالن   ننل (3)
 .262:ن   ُناع   ك نإلنار ن تا ناع  ا ك نل(0)ن

 .41 :نج  عناع   ك نل (5)ن

ن3/340اعنع كُنإلن  كوناع  كة6) )
 اامن  ج  ااىن) ااتناع ا  النعداكطناالنأا   ناالن ااا  ناالنأاا نتناالناع ن  امن,نتن ااتنيااتن هكالناع دكيا ن1) )
ن(.51ح
ن

ن1) ) ن نت   تَ  َّ ن ن نَتَ َين,َنَت َّل  نَأَيك ىَّ ناَهن نَ َي  ناهَّ ت َّ نَ  ن نَأل  ناع دن  آلَّ ك َّ نَ    َّ نَيا َتاون ناع   اس ن5 نل ن211/
ن.41 3ا قن

ن
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الني   نالننتأا نت,ن(3)االن  جُ,نتن(2)ي   نالن نا تنن,( )ع  يخ جىنياتن ات ناعطك ن
ن(0) نا  ألنن    نالن ي ُن لنط كمج ك عننن(1)تاعطا انلن(6)تاالن ا ل,ن(5)تاالنيا نأ  ن,

ن.اىنان تفنألنك يلنالنأط ،
 :السلدرجال دراسة 

اا نس  ن ن نا االَّ تقكاا نا ع اا ،نيتنااا ع كلننا   عاا ,:ناعاا ا ,نتقكاا نسناضاان َنَأاااااالن:ن,نتكنداا  َترَّكااعَّ
اناتن  ا وناع دكيالناعطا ا ل,ني(1)تاع تاونا ع ا ،نتتنيأيان اع  ج ى

ن(4 )"تثام:"ن,نقا  ناعاا ال(1)
ااالناتقاا  ن,ن(2 )تاراا فنياااتن اا  ننتعااننكااار نإكااىنج  اا نت ن  اا كالن(  )تاراا فناااالن ااا لنإاا ناعثداا ت

ن.(0 )" جعت ناع   "ن:الناعدط لاتق  نن,(3 )" ك ن   تل"ن:ق كاُ
ن.,نتعننك  اعنإعتنعكلناع  كة(5 )" دات نر  نق  ناالن ج :ن"قلت

 .ا تالط حماد بن سلمة
أ ا نيثاتناعن سنإلنث اتنت يك ن  ياىننثدُالن كن  ناعا  سنياتن ي ُن    نالن ي ُنن

 كلناع  ينيا ُا  نن:"ينىنق  ناعاكعد ألننتند ناالن ج ,ن(6 ) اعنت  كل  اُنتناأخ  ن  تن نُن
ان  رىناعاخا  سنتي ا ن  ايننإ ج عا نتيخا جن الن  كثاىنأالنث ااتن ا نارا ن  ،ن  يىنإيإ نينىنع  ن

                                           
ن.11  ا قننن1 0/ن2  ن نيالن ات ناعطك ع  ن ) )
ن

ن6244 ا قن1  /ن26  ن ني   ن2) )
 

ُنن نلناالن  جى,نإلناإلك  لنتإض ا ناع  3) ) َك ناع َجع  َّ ن12 ا قنن60/ن  اُنتاع يننَا ٌونإَّكَ  نَين َرَ تَّ
ن

نن054ا قننن205/ن اع نُنع ا نتنالني   نن0) )
ن

ن.ن2 6ا قنن 21/ن اع نُن النيالنأ  نن5) )
 

ن.1/ن0   كوناالن ا لنن6) )
ن
ن.ن061ا قن241/ن1 اع  جنناعراك نعيطا انلن1) )
 

ن.244 ش  ك نأي  ،ناا    نل(ن1)
ن.010/ن34 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن1) )
 

ن.354/ن2اعر شلن4 ) )
 

ن.016/ن5اعثد تن الن ا لن  ) )
 

ن.36/ن1اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن2 ) )
 

 .222 أتك ن خ يلناع  كةنل(ن3 )
ن. 3 /ن   عاكوناع عاكونن0 ) )

 

ن. 51:ن د كوناع عاكونلن5 ) )
ن

ن.11 :نلناع    ناع  ام6 ) )
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 ,( )"  عن نىنقا ن يك فنت  ن تين  كثىنألنث اتن نكايغناثنلنأش ن ا كث نيخ جعا نإالناعشاتا  
ن(2)ن".يثاتني   ونث اتن    ن:"تق  ناالناع  كنل

ن.اخ الطىنته  لنا خ الط تنثدُنإ نث اتناعان ن نتعرلنإ ن ك فنعننك  كهن: قلت
 :الحكم على اإلسلاد

تركعنالنأ سنعكلننإ ن  فنض كلنع  نن  كهناخ الطن    نالن ي ُنت  ا ناع  كةنأي ن    ,
ن.اع  كة

ن
ن
ن
ن
ن
ن

  :ْثير رحمه  قال ابن ا
ــــوم              ــــَي َعَلــــْيُكمْ »َوِمْلــــُه َحــــِديُث الصَّ ,نقَّكاااا َنَ َرااااَاانَجاااا َ،نإَّاااالن« َفــــِإْن ُعمِ   ُ َتاَكاااا ااااَلن:ن َّ  نااااَتن َّ
ن ن ك َّى:ناعَ   وناعَ قكم:اعَ َ  ، نَ  َ ن نتنىنَ  نيأ  لنااا   َ نَأل  َيس 

ن (3)
 

ن( 8)الحديث رقم
ا ننن:ق  نإ   مناالن ا تكاىن َاَ َنا ناعَنض  ,نقَا  َن(0)َيخ  َكا    نهَّ ُن,ننا ن نَ َ ا ننا الن َا ا   نَيَاا ن:ن,ننا نشن َ ا َّ  تن

ناهَّن:ن,نَكدناات نننن نَ ك ااَ  َن اات ن نقَااا  َن":ننقَااا َ نَ  ن ,نَيت  ناع عَّاااَل َّ َُّ َكااا تانعَّ ن   اا ن نَتَيإ طَّ ناع عَّاااَل َّ َُّ َكااا اات نتانعَّ ن   :ن ن
تانإََّاانَ َيك  ن نتفن,ن كَلنَ َ ت فننَتَيإ طَّ ن ت نتان َّ َي َعَلْيُكمْ  ن ن.(5)"َإ ن ُّتانَثاَلثَّكلَننَفِإْن ُعمِ 

 :ت ريج الحديث
تعي اا كةنيع اا ين   اا   نأناا ناعشااكخكلنن, تكااىناعااااناعي ااينإاا ناع اا كة  اا  نإ اا  منااالن انن

ن."ننأيكرنإنلن نن"ت نع نن(1)ت  ينن(6)اعاخ  س
 :السلد رجال دراسة

نثد تننج ك عنن ج عىنننننننن

                                           
ن.5 /ن3 عاكوناع عاكون ) )
 

ن.6 /ن3ناع    ناع  ام 2) )
 

ن.3/340اعنع كُنإلن  كوناع  كة3) )ن
ن

نن.ه240تناعنض نالنش ك ناع  هنلنياتناع  لناعن تسناعا  سن تن0) )ن
 

ن.50ا قنن 3 /ن   ن نإ   منالن ا تكىن5) )ن
 

نَاا وٌن6) )ن نَّ ناعَ ات  ن:ن  كوناعاخا  سنرَّ َا ون نَ َ َضا لن نكندَا  ن ا م َ ا   نَ َيينرنيَاىننَتا َّ نَ َ َضا َل,نَتَ ال  نَشاع  ن اا قننن26/ن3َيت 
ن.144 

 

َك نَّن1) )ن نَ َ َض َلنن  كون  يننرََّ  وناع  َّ نَّ نَ ت  نتنجنتوَّ ن.414 ا قنن151/ن2...َا ون
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نن:الحكم على اإلسلاد
 .اع  كةنإ ن  فن  كون
 

  :ْثير رحمه  قال ابن ا.ننننننن
َينَّ َعَلى َمن ورَاِ ي»َوِفي َحِديِث اْلِهْجَرِة    َكُنتاإلخ   ،نتاعَ ي اكس,نَ  َا نَ نك  َاَ ر ا ن« َُْعمِ  َلناعَ    َّ َّ 
  ( ).يَ  

 

ن(82)الحديث رقم
نأنَ َ ,نحنَتَ َ ثََن فننإَّن:نق  ناإل  نن  يننن نا لن ,نَ َ ثََن نأنث َ  لن و  نَ    نا لن نتَ َ ثَنَّكىَّنهنَ ك  ن َ  مننا لن   

َ ااَّك َن نإَّ   ,نرَّاَل نَ  نَأل  َ ك    نشن نا لن َاَ َن ناعَنض  ن كَن,نَيخ  َ  مَن(2)إَّا َ ا َّ نَياَّلنإَّ   ناع َااَ ا،َّن(3),نَأل  ,ننن(0),نَأالَّ
,ن:ن,نَق  َن نهنَ ك ا   كةَّ َنا نَ ا َّ كَة,ناََّ    ا ,نَتَ ا َمناع َ ا َّ َُنَأَشاَ ن َّ  َ  م ناََّثاَلثَا االم نَياَّالنَ    ال  ن َّ ا   َ َ ينَيانتنَار  اش 
ن نَأل 

ااَ   نَياَّاالنإَّ   كثَّااىَّ َ اا َنَمنتقَاا َ نإَّاالنَ  َّ نأن ث َ اا َلنا االَّ نأن َُّ َتاَكاا ن َّ اال  اات ننتَّن:ن,ن َّ ,ننَإَيَ اا نَ َناا نَ َأاا نَأَيك ااىَّنَ  ن
نإَّعَا نَاط نَّاىَّ,نَتَتثَاَونَأن اىن,نَتقَا  َن َ  فَّ اىننإَّالناا  نَيَلنَ اَاانَأَ يناَ ,نإَا    نن:نَإَ  َخنَإَ  ن اتن نَأيَّ   َكا ن نَ َ ا ننقَا  

َ  نَيَن نإَّكىَّ,نَتَعَ نَأَيَلن نكنَخي ََّ نَّلن َّ َينَّ َعَلى َمْن َورَاِ يَتنَيل  َُعمِ  اا نَْ فَّنرََّنا َن َّل,نَإخن ن عَا ,نن,نَتَ اَّ َ اع  م ن َّ
ن عَاا نَ  َج َااَ ,نقَاا  َن ن َّ ااا  نَرااَاانَتَرااَاا,نَإخن ي َ اا نَّلناََّ َراا لَّ نَأيَاا نإَّاَّيَّاالنَت َّ َُنعَّاالنإَّاالن»:نَإنََّنااَ نَ ااَ  ن ُّ َ نَ  َجاا

ت ننتَّن«نإَّاَّيَّ َن نَأَيك ىَّنَ  ن نَكن هَّ ن ,نَإَ َن َهأنتانَيكُّعنن  َُنَعك الم كَن َن ناع َ  َّ ,ن»ن:,نَإَد  َننَإَد َّ   نَأَي نَانَّلناعَنَج  َّ َين هَّ ن
ناَّااَاعَّ َن اا َّ نعنن  ,نينر  ناع  نَطيَّااوَّ نَأا اا َّ ااَتا َّ نَتاع َخااَ ننن«نَيخ  ي َ اا لن ,نَتَ  َااَ َمناع يَّ َمناع انكنااتتَّ نَتاعن ََّ اا ،ننإَاات  َ ناع  ََّجاا  ن َإَ اا َّ

تَ نتَّنَك ن نَ َ  ننَك ن:نإَّلناعطُّ نمَّ,نكنَن  نتلَن تَ نتَّنَك ن نَ َ  ننَك نَ  ن ن(5)ن.َ  ن
 :ت ريج الحديث

                                           
ن.3/340اعنع كُنإلن  كوناع  كةن ) )ن
 . تنإ  ااك نالنكتنسنن2) )ن
ن.اعع اان أ  تنالنأا نتنالنأاك نن تن3) )ن
ن. تناع   الناع شعت ناعا ا،نالنأ هون0) )ن
نن5) )ن ناَّ ع َ  ،َّ ناعَ    َّ كةن نَعىننَ  َّ َ  َّنَتكنَد  ن ناع عَّج  كةَّ نَا ونإَّلنَ  َّ نَتاعَ َق اَّمَّ ا قننن4 23/ن0  كون  يننرََّ  وناعهُّ   َّ

ن.2441
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    ناإل  نن  ينناعااناعي ينتعي  كةنش   نيخ جاىناإل ا نناعاخا  سن الن ا كةنأ اشاُنينننن
(2)تراع ن  كةناعا ا،نالنأ هونن( )اع   نكل

ن.ن
 :السلد رجال دراسة

ن.ج كعن ج  ناع ن نثد تن
ن
ن

 :ْثير رحمه  قال ابن ا
يَّــة فِ ْتَلُتــُه َجاِ ِليَّــة  »َوِفيــِه       ااَلنا:نقَّكاا َن«نَمــْن ُقِتــل َتحــت رَايــِة ِعمِ  كيااُ,ن َّ اعَضااالعُ,ن:عَ َ اا ، نااَتنإَّ  َّ

نإَّكَع نَضَنناع َ ك لَّن.ناعَ َ اََّكُنتاا   تا،نر عدَّ   نإَّل عنن  ن (3).َتَ َر نَا  ضن
 

ن(83)الحديث رقم
ن

ا ن:ق  ناإل  نن  يننن يَا ,نَ اَ ثََن ناع  ن  َ  َّ َأ  ناا  نَأا ا َّ َ َ ثََن ن نَ ك نننا الن
نَياَّال:ن,نقَا  َن(0) ,ن(5)َ ا َّ  تن

يَااه ن نَياَّاالن َّج  نَأاال  كنَ اا  َّةن
نتَّناع َاَجيَّاال َّن(6) نَأا اا َّ نا االَّ ن ااَ وَّ نجن اات ننتَّن:ن,نقَاا  َننن,نَأاال  َمــْن »:ننقَاا َ نَ  ن
يَّة ، َيدْ   .(7)«ُعو َعَصِبيًَّة، َأْو َيْلُصُر َعَصِبيًَّة، َفِ ْتَلة  َجاِ ِليَّة  ُقِتَل َتْحَت رَاَية  ِعمِ 

ن

 :ت ريج الحديث
ن.نن(1)ان تفنن    ناىناإل  نن  يننتيخ جىنيكض ن لنط كمنهك  نالن ك حنألنيا ن  ك  ننن

 :السلد رجال دراسة
ن.ج كعن ج  ناع ن نثد تن

                                           

نن ) )ن َ  َّناعَناَّل َّ ن َّج  نَا ون ناعَ َن قَّوَّ َُّننن  كوناعاخ  سنرََّ  ون كَن نإََّع ناعَ  َّ َ  اَّىَّ ن.3146ا قننن64/ن5َتَي  
 

اَلنَّن2) )ن ناعنُّانَت َّنإَّلناإلَّ   نَأاَلَ  تَّ نن.ن5 36ا قننن 24/ن0اع    ناع  ام,نَا ون
 

ن.3/340اعنع كُنإلن  كوناع  كة3) )
ن

ن.هن11 تناع ك لنياتن    ناعا  سنكيدوناعط ك      نالن يك  لن تن0) )
 

ن.ه03 تنالنط خ لناع ك لنياتناع     ن يك  ل تن 5) )
 

ن.ه41 تنن شعت نارنك ىن  منالن  ك نالن  ك ناعا  سنياتن جيه تن6) )
 

نت  اااك ناعاا أ  نإعاا ناعر اا نن, اا كون  ااين 1) ) ناع  َّااَ لَّ ن ااَ نينعناات َّ نأَّ َُّ ناع َجَ  َأاا تنَّ ناَّينااهن اا َّ   َ ناا  َ اا َ  َّنَااا ون ناإل َّ /ن3رَّ َاا ون
ن.154 ا قنن011 

 

ن.101 ا قننن011 -016 /ن3نناع    ناع  ام1) )
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:نا عن اُنع  عك ى(03 )  تن نُن.نثدُنأ ا ,ناعَا   َّس نياتناع     نن:سليمان بن َطْرَ ان التَّْيِميُّ نننن
    ىنإل لنا    نااا ُن  عك ىنتيخ جتانعىنإلناع  كونن,ار فناالن ج ن لناع   اُناعث نكُ

ن.( )تقيُن  عك ى
,نترااع نارا فنااالن(2)نارا فنااالن جا ن الناع   ااُنااتعالناعااكلن كضا ن  عك اعن:الح  بن حميـد

ن.تينىني   نألناع   اُنأ  نت اك ُن ضلنتنأنع  ن(3)   ننإلناع  ا ك يالن
ن.اع  عكسنتاإل    نإعتنإلناع   اُنااتعلنتعننك   نألنجن ونالنجن   نكن  نأنىنأي  ن:قلت

 :ْثير رحمه  قال ابن ا
يَّا ِفـي َرْمـي  َيُكـوُن َبْيـَلُهْم َفُهـَو َ طـأ»َوِمْلُه اْلَحِديُث    ِفـي »َوِفـي ِرَواَيـة  « َمْن ُقِتل ِفي ِعمِ 

يَّا تكـوُن َبْيـَلُهْم بالحَجـارة َفُهـَو َ طـأ يَّة ِفي ِرمِ  ا « ِعمِ  نتاعد   ك َّ ا َّ نَتاعَ ش  ا َّ َكا ناَّ ع َر   اَلن:ناع َّ  َّ كيَا ,ن َّ إَّ  َّ
ااَلنَ  اا  َّ نناعَ َ اا ,نر ع  َّ  َّن ااكل,نَت َّ ااَلناعَ خ  َّ كَ اال,ن َّ اال,نتاعخَّ  َّ ااَلناعَ    نكنتَجاا ن.نَكاا ,ن َّ َناا نَيل  َتاع َ   

نقَ ك نَك  َ  ني  نفنَتَ نَك اَكلنق  َّينىنن   (4).َاك َنعنن 
 

ن(84)الحديث رقم
َاك اا :ن قا  نياااتن اتننن نأن َ ااَ ثََن ن نَ َ اا ننا االن

ناعَ اا  حَّن,نحن(6),نَ اَ ثََن نَ َ اا  ٌن(5) تَ ااَ ثََن ناا االن
,نَ ااَ ثََن ن(1)

ت(1)َ َ ثََن ن ن  َك لنن نَأ     كثنىننَأل  ,نَتَ َاانَ  َّ
نَطا تنتس ن(1) ,نَأل 

َاك ا  ن:ن,نقَا  َن(4 ) نأن نقن َّاَ نَتقَا َ ناا الن قَا َ ن:نَ ال 
ناهَّن ات ن يَّا ِفي َرْمي  َيُكوُن َبْيَلُهْم ِبِحَجاَرة ، َأْو بِ »:ننَ  ن ـَياِط، َأْو َضـْرل  ِبَعًصـا َمْن ُقِتَل ِفي ِعمِ  السِ 
ناع َخطَنَفُهَو َ َطأ   نقن ََّ نَأ   مانَإعنَتنَقَت ٌنأ,نَتَأد ينىننَأد  ن ن(  ).«,نَتَ ل 

 :ت ريج الحديث

                                           
 .33طاد تناع  ع كلن ) )

ن.21:نلناع    ناع  ام 2) )
 

ن.233:ناع  ا ك ن النيالن   ننل3) )
 

ن.3/345اعنع كُنإلن  كوناع  كة0))
ن. تن    نالنأاك ن   وناعيا سن5))
ن. تن    نالنهك نالن   ن6))
ن. تني   نالنأ  تنالناع  حن1))
ن. تن  ك لنالنأككن1ُ))
 . تنأ  تنالن كن  1))
ن. تن    نالنرك  لن4 ))
ن.0531ا قننن13 /ن0 نلنيالن ات نر  وناع ك تنا ون لنق  نإ نأ ك ،ن  ) )ن

ن
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 النط كامن   ا ناالنن( )يخ جاىنااالن  جاىيخ جىنيات ات ن لنط كمن  ك نالن يك  ل,نتننن
ن(2),نتيخ جاااىنأاااا ناعااا هاماي اااين  دااا  و(نأ كاااُ) ااايك  لناااالنرثكااا نااااىناي ياااُننرال  ااا نأااالنرثكااا ن

 ااالنط كااامنااااالنأككناااُنتيخ جاااىنن(0) ااالنط كااامناع  ااالناااالنأ ااا   نتيخ جاااىناعن ااا الن(3)تاعطا انااال
تيخ جااىنيكضاا ن االنط كاامن  اا  نااالنهكاا ني ا اا عننأاالنأ اا تنااالن كناا  ناااىنان ااتف,نن(5)اعاا ا قطن 
ن لنط كمنن(6)اعن  ال

 االنن(1)اعطا اناا نيخ جااى االنط كاامنإااا ا كننااالنيااا ن ات ,نن(1) تسيخ جااىناعط ااال،,ن ااال نااالناع اا
 النن(4 )تيخ جاىناعاكعدا , لنط كمني   ناالنك ك ن(1)اع ا قطن يخ جىنط كمن    نالناع ض ,ن

ن.اع ت سنج ك عننألنأ  تنالن كن  ناىنان تفط كمنأا سن
ن

 :دراسة رجال السلد
ن.ج كعن ج  ناع ن نثد تن

ن:اإلسلادالحكم علي 
ن.ناع  كةنإ ن  فن  كونن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

                                           

ن ) )ن َُّ َك ناع  َّ نَيتَّ نَتَاك َلناع َدَت َّ ناع َ د  نت َّ نَ  َ نَاك َلنَتعَّل َّ نَ ل  نَا ون َك تَّ ناع  َّ ن.2635ا قننن2/114 نلناالن  جىنرََّ  ون
 

ن.1423 ا قننن1/211  نلنأا ناع هامناع ن  نلن2) )ن
ن.4101 ا قننن6/    جنناعطا انلنن3) )ن
ن. 512 ا قننن 6/35 نلناعن  الن0) )ن
 .32 3ا قننن0/14 نلناع ا قطن ن5) )ن
ن.0111ا قننن31/ن1 نلناعن  الن6) )ن
 .0144ا قننن5 2/0 ناآلث  ش حن شر ن1) )ن
 .4101 ا قننن6/  ناعطا انل نلن1) )ن
ن.31 3ا قننن0/12ن اع ا قطن نلن1) )ن
ن. 211ا قننن1 3/2 اع نلناع يك نعياكعد ن 4 ) )
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ن
ن
ن
ن
ن

 :ْثير رحمه  ال ابن اق
ر     خ  ِديث  اْل  ِمن ه  ال ح  ين ة»و  ِِ ر ي اء فِي غ ي ِر ض  و الشيطان  ب ي ن  النَّاِس ف ي ك ون  د ما فِي ع م  « ي ن ز 

.تَأْنِيُث األَْعَمى, يُريد بَِها الضَّاللة َواْلَجَهالَةَ : والعَْميَاء. أَْي فِي َغْيِر َجهالة ِمْن َغْيِر ِحْقد َوَعداو 
( )

  

.َواْلَجَهالَةَ 
( )

  
ن( 8)الحديث رقم

,نن:ق  نياتن ات ن يَّلُّ ناع َ ا  َّ ناَّااَل   نا الَّ نَاَرا  َّ ,نَ َ ثََن ن نَ َ  ننا لن نَإ  َّس  َك نا لَّ نَك   َ َ ثََن ن نَ َ  ننا لن
اَ ك و ن نشن تنا الَّ نَأ   َّ َيك َ  َلنَك  نَّلناا َلن نتَ  ,نَأل  ن ن ,نَأل  َاَ َن ن نَ َ ٌ نَك  نَّلناا َلنَ اشَّ   َيخ 
نَياَّكاىَّ,ن(2) ,نَأال 

فَّن نَج  َّ « َعْ ُل ِشْبِه اْلَعْمِد ُمَغلَّظ  ِمْثُل َعْ ِل اْلَعْمِد، َواَل ُيْ َتُل َصاِحُبهُ »: َقالَ   َأنَّ اللَِّبيَّ ,ن(3)ننَأل 
، : َقالَ « َصاِحُبهُ  ْيَطاُن َبْيَن اللَّـاِي، َفَتُكـوُن ِدَمـا   »َوزَاَدَلا َ ِليل ، َعِن اْبِن رَاِشد  َوَ ِلَا َأْن َيْلُزَو الشَّ

يَّا ِفي َغْيِر َضِغيَلة ، َواَل حَ  ن.(0)«ْمِل ِساَلح  ِفي ِعمِ 
 :ت ريج الحديث

ن,اااالن ت ااالنااااىناي اااينق كاااو ااالنط كااامن ااايك  لنن(6)تاعاكعدااالن(5)ي  ااا ناااالن ناااا يخ جاااىنن
تعي ااا كةن.ن,نرال  ااا نأااالنشااا كونااااىنان اااتفن(1)تيخ جاااىناعن ااا الن ااالنط كااامنأ ااا تناااالنشااا كو

ن.(1)يخ جىناعاكعد نإ ن تض كلننش  ااااااااااااا ن لن  كةنأااااا ناعياااااااااىناالنأا سن

                                           
ن.3/345اعنع كُنإلن  كوناع  كة ) )ن
ن.تخال ُناعدت نإكعنن  تمن12 امن  ج ُنأ  تنتياكىنا ت عن,ن اجعن  كةن2) )ن
ن.205/ن3ي  ناعي اُن.ه55 تإ ي يننقا نَياَّكىَّ,نَأا  ناَهنا لنَأ   تنا لناع  لن تناع   الن3) )
 

َض ،َّن0) )ن َأ  ناا  َك تَّ ن َّ نَا ون َك تَّ ن.0565ا قننن14 /ن0 نلنيالن ات نرََّ  وناع  َّ
ن

ن.1 61ا قننن321/ن    ن ني   ن5) )ن
 

ن.5111 ا قنن16/ن2 ,ن   إُناع نلنتاآلث  نن21 6 ا قنن23 /ن1اع نلناعرا ينعياكعد ن6) )ن
 

ن.0102,ن 010ا قنن55/ن1 نلناعن  النن1) )ن
 

ن.2112ا قنن1 2/ن3,ناع نلناع يك ن6443 ا قنن[ 1/ن1اع    ناع  امن1) )ن
ن
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 :السلد رجال دراسة
َ لَّن,ن( )َ َ  نالنار  نالناال ناع   يل نن ,نياتبن بالل العاملي َبكَّارِ ُمَحمَّد بن - ا الننَق  نَأا ا ناعاَ   

نن(2)"  تمن:"  ااااااااااااااااااااااااااا نأنىنإدر ونأنىنَياَّلنا رُن نُنخ سنأش  نت ا كل,نت نن":نَيالنَ   َّن
َا لنإَّل"ن  تم:"ناعدت نينىن(0)تاعا الن(3)تتاإااااااااامناالن ج  ن َّ نن(5)تاعثد نتار فناالن

ن.  تمن:قلت
ي  ولِ حُ كْ المَ  د  اشِ رَ  نُ بْ  دُ مَّ حَ مُ ن-

إ َّلن.نل ندَّنش ن َناع  َّننل ناأَّنهَناعخننن(6) ن.(1)ن ا64 نا   نتن
ن,ثدااااُ:ن"تقاااا  ني  ااا نااااالن ناااا ,ن(  ),نتاعن ااا ال(4 ),نت  اااكن(1),نتااااالناع اااا كنل(1)تثداااىنااااالن  ااااكل

شا اُنن الرناتنيتنن:تقا  نيااتناعنضا ن,"عاكسنااىنااأسن, اتنثداُ"ن:,نتق  نإلن تضعنآخ (2 )"ثدُ
تعرناىنشاك لنن,ي ا نإناىن ا تمن!؟  نر اتنأنىن:إد  نش اُن,إ خ ن    نالن اش ن اان,  إُا ع ُّن

ن.(3 )"يتنق  س
را لن شا  النأيا ن":ن,نتقا  ناعجتهجا نل(0 )"ر لنكار نا عد  نإ نينىن   دكنناع  كة:ن" كنتق  ن نن

 ن  لنر لن  تقمن:ن",نتق  نياتن   ن(5 )" ناع  منإلن  كثىتر لنإك  ن   تن    كمنن, ك نا أُ

                                           

ن.523/ن20 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن ) )
 

ن.2 2/ن1اعج حنتاع   ك ن النيالن   ننن2) )
ن
ن.061:ن د كوناع عاكونل3) )

 

ن.51 /ن2اعر شلن0) )
 

ن. 6/ن1اعثد تن الن ا لن 5) )ن
 

 .5/310اان  ونعي    نلن.ن   ونيالنأا نتن ر ت ناععاعلنانىلنا ع ر تعلن َّنأنن6) )

 .100ل د كوناع عاكون1) )

 .1/253اعج حنتاع   ك ن1) )

 .04 /1 عاكوناع عاكون1) )

 .اع  جعنن  ى4 ) )

 .14 /25 عاكوناعر   ن  ) )

 . 6/24اعر   نإلنض   ،ناع ج  ن2 ) )

 .2/540اع ي نت   إُناع ج  ن3 ) )

 .2/315اع   إُنتاع   كان0 ) )

 .211لي تا ناع ج  ن5 ) )
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:نااالنأا سن,نتقا  (2)"  تم,نإن  ن ري تانإكىنع تضاعناعدا  ن ن كا ":ن,نتق  ناع  جل( )"اع  كة
ن.(3)"إاان  ةنأنىنثدُنإ  كثىن   دكنن,تعكسنا تاك  ىناأس:ن"أ س

لنتثدىنر  ن دا ننإدا ن رياننإكاىنإدا   را لن الن:ن",نتقا  نااالن اا ل(0)"عاكسناا عدتس:ن"عرلناعن  النتات
أي ناع  ا لنتك ا ةننل،إر لنكأ لنا عشن,فه  ناع  كةن لناَنتعنن رلن ن أُنن,ي  ناعت  نتاعن  

 اا تمن:ن"جاا ,نتقاا  ناااالن "إ  اا  من اا  نا   جاا جناااىنهن,نإرثاا ناع ناا رك نإاالن تاك ااى ُّنتَنأياا ناع َاا
ن.(5)"ت  لنا عد  ن,كعن
ن.اع شكع,نتاعدت نا عد   تنثدُنإلناع  كة,ناج  عنإكىنيرث ن لنا أُن نع ن:نقلت

ن.تي  نرالنناعن  النتاالن ا لنإكىنإ  يتنن ش     ,نأي نيلناعن  النثاتنأنىن تثكدىنيكضم 
ُْ سَ وْ مُ  نُ بْ  انُ مَ يْ لَ سُ ن-ن ل ندَّنش ن َناع  َّنن,ن ننَ نت ن َنني  وِ مَ ى ا

ن.(6)
ن,ثداُ:ن"تقا  نك كا ناالن  اكل,ن(1)" ر ات ني ا  ون اتنيتثام:ن",نتها (1),نت  اكن(1)تثدىنااالن ا  

,نتارا فنااالن اا لن(  )" الناعثدا تناع  ا ي اتن:ن",نتق  ناع ا قطنل(4 )"ت  كثىن  كونأن ن ن,ثدُ"
ن.(2 )إلناعثد ت

تق ن تين,نت تني ا نأي ا ،ني ا ناعشا , ا ةنأناىناعثدا تن الناعنا س, تنإدكىن ات ن:ن"تق  ناالنأ س
ن.(3 )"ت تنأن سنثاتن  تم,ني   كةنكن   ناع ن نك تكع ن ك ف
ن؟قياتنعك كا ناالن  اكلن ا ن ا  ن ايك  لناالن ت ا نإالناعه ا س"ن:لتق  نأث ا لناالن ا ك ناعا ا  

                                           

 .1/253اعج حنتاع   ك ن ) )

 . 0 /1 عاكوناع عاكون2) )

 .6/242اعر   نإلنض   ،ناع ج  ن3) )

 .235لاعض   ،نتاع   تركلن0) )ن

 .100ل د كوناع عاكون5) )ن

 .0 0لناع  جعنن  ى6) )ن

 .1/051اعطاد تناعرا ين1) )ن

 .2/15  عاكوناعر   نن1) )ن

 . 0 /0اعج حنتاع   ك ن1) )ن

 .11 /0 عاكوناع عاكونن4 ) )ن

 .0 /5 اع ي نن  ) )ن

 .6/311اعثد تن2 ) )ن

 .3/261اعر   نإلنض   ،ناع ج  ن3 ) )ن
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ان الن ا منيأياننينت نن,تإا ن  كثاىنا افنا ضاط اون,  ياىناع ا م:ن",نتق  نياتن   ن( )"ثدُن:إد  
ن.(2)"ثاتن نىيت نن,إدىن نىي ر ت نني   و

تق  ن,ن(0)"اع  كةنلي  ناع دع ،,نتعكسنا عدتينإ:ن",نتق  ناعن  ال(3)"أن فن ن رك ":نتق  ناعاخ  س
راا لن االنرااا  ن":نل,نأاالناااالناع اا كنلتاراا ناع دكياا.(5)"إاالن  كثااىنشاال،"ن:تقاا  نإاالن تضااعنآخاا 

إاالن  كثااىنن, اا تمنإدكااى":نتقاا  ناااالن جاا .(6)"ي اا  ون ر اات ,نتراا لنخااتعطنقااا ن ت ااىناك ااك 
ن.(1)"تختعطنقا ن ت ىناديك ن,ا فنعكل

ن. تنثدُنإلناعه  س,نت لنيتثمناعن سنإلن ر ت ,نت تن  تمنعىنيت  ن,نإلن ك    ن:قلت
 :الحكم على اإلسلاد

ن.ناع  كةنإ ن  فن  لن

 :ْثير رحمه  قال ابن ا
َْْعَمَيـْينِ »َوِمْنهُ اْلَحِديُث ( هـ)  َِّّ ِمـَن ا ُهَماا السَّايل َواْلَحِرياُق, ِلَماا يُِصايب َمان « تَعـو  وا ِبـا

يُِصاايبانِه ِمااَن الَحْياار  فِااي أْماارة, أَْو ألنَّهمااا إِذَا ّحاادَثا وَوقَعااا اَل يُْبِقيااان َمْواااعا َواَل يَتَجنَّبااان َشااْي ًا, 

  (8).كاألَْعَمى الَِّذي اَل يَْدري أَْيَن يَْسلُك, فَُهَو يَْمشي َحْيُث أدَّتْه رْجلُه

ن(86)يث رقمالحد
ناع ن:قااااا  ناعطا انااااالن َ ااااا لَّ ناعنُّ   ااااالن َ ااااا ننا  ,نثنااااا نَي   اااااَ  َّسُّ اااااَ  َمناع ُّ   نإَّ   ااااالن نا  َ اااااك لن َ ا،نن َاااااَ اااااَ ثََن ناع  ن

,نثن االُّ ك َّ َُنااااااااااااااع  َّ  َّ نقنَ اَ اا َُناَّن ااتَّ ااىَّنَأ اََّشاا نين  َّ نَياَّكااىَّ,نَأاال  ,نَأاال  اَّلُّ ث َ اا َلناع َ اا طَّ نأن نا االن َ لَّ ن َأا  نناعااَ    ا االَّ
اااتَ نتَّن:ن,نَق عَااات ن ضااالنتنأنعااا ن(1)َ ي  ناااتل ن نَ  ن ـــرِ  »:ننَ ااا َّ  تن ـــْن َش ـــَا ِم ـــوُ  ِب ـــي َأُع ـــمَّ ِإلِ  اللُه
َْعَمَيْينِ  ؟نَق  َن:نقَّك َنن«اْْ َ ك لَّ َأ  تَ نتَّ,نَتَ  ناا  ناعَ  نت نن»:نَك نَ  ن ك ن ,نَتاع َا َّ اعَ ك  ن

ن.(2)«( )
                                           

 .1  ل(ن تاكُناع ا  ل)   كاناالن  كلن ) )ن

 .02 /0اعج حنتاع   ك ن2) )ن

 .0/31ع   كاناعراك نا3) )ن

 .16 لاعض   ،نتاع   تركلن0) )ن

 .2/11  عاكوناعر   ن5) )ن

 .11 /0 عاكوناع عاكون6) )ن

 .0 0ل د كوناع عاكون1) )ن

ن.3/345اعنع كُنإلن  كوناع  كة1) )ن
ت  ن لناع ا ك  ت,ن  ا ننأ اشُنانتنق ا ُ,ناالن اكونالنت ونالن ااإُنناعد شكُناعج  كُ لناع   اكُن1) )ن

ن.236/ن1اإل  اُنإلن  ككهناع   اُنن.إا ا كننالن    نالن  طوتنت هتجاع  كنُ,نن   ن لني  ن
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  :ت ريج الحديث
ا  ااااع ن ن ااالنط كااامن ااايك  لناااالني  ااا نأااالناع  اااكلناع  ااا  ينااااىننيخ جاااىنيااااتننن اااكنن

,نتعننيقلنأي نع ياُن(0),نتعي  كةنش   نيخ جىناع ا ع  هين لن  كةنأا نتنالنأ  (3)اي يى
ن.االنااثك 

ن
ن

 :دراسة رجال السلد
 :عثمان الحاطبي

االننأث  لنالنإا ا كننالن    نالن  طونالناع   ةنالن    نالن اكونالنت او تنن
ي ايىن الننالنع سنياتن    ناعج  الناع ا طالن ااإُنالنج وناالنأ  نالن  كلنالنر و

لنااااااااااا ناع   اااااااااااااااااااىنأااااااااااااااااااأنااااىناانني تن:"نناااااااااااااا  اااااااا  نياااااتن اااااااااااااااااااااااتقن(5)ُااااااااااااااااااااالناعرتإاااااااااااع  كنااااُنت ر
ن,  ااااااااااااا نرنةااااااي   ك

:"نتقا  نإا ن تضاعنآخا "نعىن  نكنر ن ييناالنأ  ن  نل:"نق  ناعا الن(6)كر ون  كثىنت تنشكا
َ جناَّىَّنَتعىنَ َن رَّك  ن.(1)"َ نك  

ن.ض كلن:قلت 
 :َعبد الرَّحَمن ْبن ُعثمان-
نضا كلناع ا كة اتن:"نق  نيااتن ا  ن(ن امن  ج  ىنتن اىن لنياكىنأث  لناع  طالنإ ناع  كة)

تارااا فناعاخااا  سنإااا نن(1)"ضااا كل تاإدااا نياااا ن ااا  ننيناااىن:"ن,نتقااا  ناععكث ااا (1)"كعاااتعنلنرثااا  ن ااا نك ااان 
ن.(  ),نتار فناالن ا لنإ ناعثد ت(4 )" تينألنياكىنت  عن لن  ك نالن يك  ل:"ن   كخىنتق  

                                                                                                                        
 

ن.340/ن5إلن  كوناع  كةنتااث ناعنع كُن],ناعَع اجنناع  ت نيسن ) )ن
ن

ن.151ا قن300/ن20اع  جنناعراك نعيطا انلنن2) )ن
ن
ن

ن.1155ا قنن3312/ن6   إُناع   اُناالنن كننن3) )ن
 

ن.51 :ني ث  ناع  كةنعي ا ع  هسنلنن0) )ن
ن

ن.4 3/ن31   كان  شمن النأ  ر نن5) )ن
ن
ن.00 /ن6حنتاع   ك ن النيالن   نناعج نن6) )ن
ن

ن.320/ن2 ،ناع ينلنإلناعض  ,ن34/ن3 كهالنا أ  ا نن1) )ن
 

ن.260/ن5حنتاع   ك ن النيالن   نناعج ننن1) )ن
ن

ن.00 /ن4 عناعهتاا نت ناعناع تاا ن ج نن1) )ن
ن

ن.334/ن5اع   كاناعراك نعياخ  سنن4 ) )ن
 

ن.312/ن1اعثد تن الن ا لنن  ) )ن
ن
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ن.ض كل:نقلت
يِصيُّ رْحَمُد ْبُن اللُّْعَماِن الْ أَ -  .عننيقلنأي ن  ج  ى :رَاُ  اْلِمصِ 
 :الحسين بن إبرا يم بن إسحا  التستري-

ياتناع  كلن,نق  ن( ) نُن   كلنت  ا كلن  ت تناع  كلنالنإا ا كننالنإ   مناع    سناع قكدلن
شكانجيك نتر لن جاالمن دا   من يكاتن ت ا ناالن:نار فنياتنار ناعخال نإد  ناع  كلناالنيالنك ي 

ااَلن(2)إ اا  مناعد ضاالنكر  ااىنتكد  ااى ك َلن,نتقاا  ناعااا الَنَراا َلن َّ اا َّ ن َّ   َُّ ن ااتإ نإَّاالنَ ااَن َُّ ناعَ َ  عَاا اع ن َاا يَّ
ن.(3)َت  َاَ ك لَّن
ن.  تم:نقلت

 :الحكم على اإلسلاد
ن:اع  كةنإ ن  فنض كلنتاع نا  كلن
ن.ض لنأث  لناع  طال. 
ن.النأث  لناع  طالنلراع نض لناانىنأا ناع   .2
ن.(0)تعننيقلنأي ن  ج ُني   نالناعن   ل,نتي  أنسنادت نااعا نلناألناع  كةنض كلن

 :ْثير رحمه  قال ابن ا
ناَع َّااالنعَاااك َسنإَّكعَااا نيثَااا نأَّ ااا   ,ن«نِإنَّ لَلـــا الَمَعـــاِميَ »َتإَّكاااىَّن   َُناا  ااا  َّ عنتعَااا َفناع َ ج    َ كن كااا ناا 

عنن:نَتا َّ    ضَّ َع َ    م ,نَت نَتنَ ت    ( )..اعَ َ  ,نر عَ ج 
 

ن(87)الحديث رقم
ن.عننيقلنأي ن خ كجنعىنن

ن

 :ْثير رحمه  قال ابن ا
َلناعَ َ  :ناعَ َ  َكُ« َتَسرهوا َعَماَيَتهم»َوِفي َحِديِث ُأمِ  َمْعَبد          َلنَإَ  عُن َّ ُن,نَت َّ   (6).اعَضاَلَع

 

                                           
ن.31/ن0    كان  شمن النأ  ر نن ) )ن

 

ن.02 /ن طاد تناع ن ايُنن2) )ن
 

ن.31/ن  أالنناعناال،ن ك نينن3) )ن
نن 
ن.064/ن6   كةناعض ك ُنتاع تضتأُن ي يُناا0) )نن

 

ن3/345اعنع كُنإلن  كوناع  كة5) )
ن3/345اع    ناع  ام6) )
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ن(88)الحديث رقم
نَ اَ ثََن ن:ق  ناالنيا نأ  انن ن نَ َ ا   َ ا ننا الن َُن,نَي   َا ا   نشن نا الَّ ن نَ َ ا َّ نا الن َ لَّ ثنا ن,نثنا نَأا ا نناعاَ   

ن الُّ َهاأَّ َُناع خن نَ اَّكَ  نا لَّ َيك  َّ نخن نا لَّ نَخ عَّ َّ نا لَّ َاك شَّ ن ن نا لَّ َش نَّ ن َّ َهانننا لن فَّن,نثنا نَياَّالن,ن َّ نَجا  َّ نينخ  َّاىَّن,نَأال  َأال 
ُنناَّن اا نَع نَأ  ََّراا نَتا   َااا   نَ    ُننينن َّ َكاا َهاأَّ ناع خن نَخ عَّاا   ناهَّن:نَق عَاات ننن( )ن ااتن اات ن نَ اا َجَ نَ  ن َُنننَعَ اا نَيل  نَ َراا اال  َّ 

نعَاىنن نكندَا  ن ا   َاَّلنَار  عم ناَّ كمننَتَ ت  ناع  َّ  َّ َُنَتَ َ ىننَيانتنَار    كَن ن َع نكن َّك نناع َ  َّ نإنَعك اَ َ نَتَأا ا نن:نَتَخَ َجن َّ نا الن َأا  َّ ن
نن ناا  ناهَّنا لن نَ عَّكينعنن  ناعَيك ثَّلُّ ن…نَ ك دَّطَّ نإَّعَا نَاعَّاَ نَ ااَّكالم نَتَجا  تن َ َاىننَتَاَإ َ َيَلنإَّل  نآ ََّكىننَإَأ   نَيل  نَ َ   تن َتَعَد  

انىننَتَ نَك َن نَ   َّ َلنَ ل  َتنَتَ نَكَ ت  َ  نتَلناعَ ت  َُنَ ت  م نَأ عَّكم نَك   نَش َ،ناَهننثنَننَ  َّ نتاناََّ َر َ ىننإَّل  َلنَشخ  نت 
نَخك َ نَجَهااَّىَّن ناعَن سَّ نَ   َا َّن...نَجَهيناَهننَ وُّ نينن َّ نَ اَلنَخك َ َ ل  نَ إَّكَدك لَّ

ن..........................نننننننننن....................
ُل َقْوم  َتَسرَُّهوا   د  َعَماَيَتُهْم َ اد  َلُه ُكلُّ ُمْهتَ     ... َوَ ْل َيْسَتِوي ُضالَّ
ن نَكث  َّو  ن ىننَأَي نيَ   َّ ن َّ نَنَهَعت  َ  َّنننن...َتَق   نَاَأ   نَأَيك عَّن  ن ن مينَ َيت  ن ََّر ون

َعىنن نَ ت  َع َّن...نَناَِّلنَكَ ينَ  نَ نَكَ يناعَن سن نَ ش  َتَك  ينتنرََّ  َوناهَّنإَّلنرن  َّ
ن.ن(2)

 

 :ت ريج الحديث
نتن(0) ساآلجننتنن,(3)يخ جىنياتنار ناعش إ لن نالن   تلتنن,(5)اعطا انل, نتنن(6)     نضك ،,

ناع د  ل نتن(1)اع كل ناعكتنكن , ناع كل نن(1)ش ل نج  أُ, نا  اع ن تنن,(1)تاال نن كن ن,(4 )يات
ن.ج ك عنن لنط كمن هاننالن ش ننألنياكىناىناي ينق كون( )تات   أك نا  اع ن 

                                           
ت الناع النناه نأيكعا ن.نتكدا  نأ  راُناناتنخ عا نا النخيكال.نينن  اا نأ  رُنانتنخ ع نا لن ندانا لن اك ُ, لناع   اكُن ) )

ت ناهَّن ن.12 /ن6ي  ناعي اُن,116 /ن0ا   ك  ونن.إَّلنخك  ع ن كلنخ جن لن رُنإََّع ناع  كنُن ع ج ماننَ  ن
 

ن3015ا قننن252/ن6اآل   نتاع ث نلن النيالنأ  نن2) )
ن

ن.04  قننا نن2/132اع تاا ناعشعك  نا عيكالنك تن3) )
ن

ن.424 ا قننن016 /3اعش ك ُن0) )
 

ن34ا قننن250,ناا   كةناعطتا نلن3645ا قننن0/01اع  جنناعراك ن5) )
ن

ن.1 لنن  ُناعنالن6) )
ن

ن.50ا قننن62 تيجها،ن  كثكُنيخ ين, لن  كةنيالنن  ناع را سنلننن  ُناعنالن1) )
ن

ن.ن04  شكخُنش لناع كلناعكتنكنلننلن1) )
ن

ن.12 ا قننن 0االنج  أُنل شكخُن1) )
 

ن.231ا قننن331  ا ناعنات ناالنن كنناا اع نلنلن4 ) )
ن
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 :السلد رجال دراسة
,نتقااااااااا ني   نُااااااااااااك اارلنإاا نط كاامن رراا لن,نعر ااالااالنخ عاا نااشاا  سنانحــزام بــن  شــامن

,ننتقا  نيااتن"عاكسنااىنااأس:"نن(3),نتقا  نااالن  اكل(2)تر لنثدُنقيك ناع ا كةنأ اااا نالنأا ناع هكه
عاكسنااىن:"ن,نتق  ني   نالن نا (5)ن"ثدُن:",ننتق  نك دتونالنشكاُ(0)"شكانن  يىناع  م:"ن   ن
ن.إ ناعثد تن(1)تار فناالن ا لن(6)"اأس
  .قيك ناع  كةنثدُ: قلت

 : الدحبي  بن   شام بن
اااالننرااا لنقيكااا ناع ااا كةنتقااا ن ااا عن ااالنأ ااا ن ااالنخهاأاااُنلاعر اااانخ عااا  ااااكشناااالنن شااا نناااالنننن

,نترااع نارا فنااالن اا لن(4 ن)"ثداُن:",نقا  نك داتوناالنشاكاُ(1),(1)تنياتن هاننالن شا نت .اعخط و
ن.(2 )"أنىناانىن هانن تي:"ن,نتار فناعاخ  سنإ ن   كخىنتق  (  )إ ناعثد ت

ن  تم:نقلت
ن.عننيقلنأي ن  ج ُنعى:نعبد الرحمن بن محمد بن شعبة-
ن.عننيقلنأي ن  ج ُنعىن:أحمد بن محمد_

 :الحكم على اإلسلاد
ي تقلنألناع رننأي ن ااناع  كةنع ا نن اتإ ن  ج اُنعرا ن النأاا ناعا   لناالنشا اُنتي  ا نننن

ن.الن    

                                                                                                                        

ن02ا قننن51اع    ناع  امنلن ) )
 

ن.04/ن6اعطاد تناعرا ي2) )
ن

ن.11/ن  تاكُناالن   هنن-   كاناالن  كلن3) )
ن

ن.211/ن3اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن0) )
ن

ن.201/ن6اعثد تن الن ا لن5) )
 

 .363/ن2    كان  شمن6) )
ن.اع    ناع  ام1) )

 

ن.1 /ن6اعطاد تناعرا ين1) )
 

ن.211/ن3اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن1) )
ن

ن.201/ن6اعثد تن الن ا لن4 ) )
 

ن. 54/ن5ناع    ناع  ام  ) )
 

ن.12 /ن1اع   كاناعراك ن2 ) )  ن
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ن
ن

  :ْثير رحمه  قال ابن ا
اَلِة ِإَ ا َقاَم قا ُم الظَّهيرة َصكََّة ُعَمي   »َوِفيِه (  ـ)    ( ).كن َّك ننَيش  ناعع جَّ « َألَُّه لَهى َعِن الصَّ

  ( ).اعع جَّ 
 

ن(89)الحديث رقم
,ن:نق  ناإل  نن  ينن يَال   نأن ن نتَ ا نا الَّ ,نَأال  نَت  و  َك ,نَ َ ثََن نَأا  ننتَّنا لن نَك   َك نا لن َ َ ثََن نَك  

ن َعنََّل,نَكدنت نن:ن,نَق  َن(2)َياَّكىَّنَأل  ناع جن َُنا َلنَأ  َّ   نأند َا َيْلَهاَلـا َأْن   َثاَلُث َساَعات  َكاَن َرُسـولُ :نَ  َّ  تن
، َأْو َأْن َلْ ُبَر ِفيِهنَّ َمْوتَاَلا ْمُي َبازَِغًة َحتَّى َتْرَتِرَع، َوِحيَن َيُ وُم »: َأْن ُلَصلِ َي ِفيِهنَّ ِحيَن َتْطُلُع الشَّ

ْمُي ِلْلُغُروِل َحتَّى َتْغُرلَ َقا ْمُي، َوِحيَن َتَضيَُّف الشَّ  .(3)«ِ ُم الظَِّهيَرِة َحتَّى َتِميَل الشَّ
 :ت ريج الحديث

ن    ناىناإل  نن  ين,نتعننيقلنأي ن خ كجىناي يناالنا ثك ن تين ااناع  كةناي ينق كونن
نن:السلد رجال دراسة
 :ُموَسى بن علي-
ناع َّ   َّس,نتر لني ك ن   ناالن الن ا حناعيخ ل,نيات نتَ  نالنأيلن تنن َ لَّ َأا  ناعَ   

ن(1)تي   نالن نا ن(6)تاالن  كلن(5) لناالن   ن,نتثدىنر (0)ج   ناع ن ت ن تن نكلنتشع كل
تتثدااىن.(2)تاراا ناااالنشاا  كلن تثكاامناااالن نااا نعااىنن( )تاعن اا ال.ن(1)تياااتن اا  نن(1)يلاتاع جاان(1) نااا 

                                           
ن.3/345اعنع كُنإلن  كوناع  كة ) )ن
ن

ن.ه1  ي نتنق ك نياتنأا نتنتاع ن ت  نالنأ تنأيلنالن ا حنالن2) )ن
 

ناعَ اَل َّنإَّكَع ن3) )ن ناَع َّلنننعََّلنَألَّ َق تَّ َت  ن. 83ا قنن.561/ن   كون  يننر  وناع ال ,نَا وناا 
ن

ن.22 /ن21 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن0) )ن
 

ن.5 5/ن1اعطاد تناعرا يننن5) )ن
 

ن.11/ن  تاكُناالن   هنن-   كاناالن  كلنن6) )ن
 

ن.241/ن2نناع ج  ناع ي نت   إُن1) )ن
 

ن.000:ناعثد تنعي جيلنل   إُنن1) )ن
 

ن.53 /ن1اعج حنتاع   ك ننن1) )ن
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 اااا تمن ا اااا نن:"تعراااالناااااالن جاااا نقاااا  ن(0) ااااا لنإاااا ناعثداااا ت,نتاراااا فناااااالن(3)تتثدااااىناعااااا ال.(2)
ت نكااندل,ن اا عونن, نكهكاا ن,ى دلن  كثَااتراا لنكناان, ن اا ع منراا لن جااالمن":ن اا  ننياااتنتقاا  .(5)"كخطاائ
:ن,نتَنَد نألناالن  كلنينىنق  (1)"  تم"ن:اع  جلنتق  .(6)ن"تر لن لنثد تناع   ككلن,اع  كة

"س نتَّناااا عدَننكرااالنعااان"
"س نتَّن ااا نان ااا  نااااىنإياااكسناااا عدَن":ناعاااا نأاااا نااااالنتقااا  ,ن(1)

ثااااتن"ن:تقااا  ناعاااا ال.(1)
ن.(  )" ا  نيخطأن,  تم":نتق  ناالن ج ن,(4 )"  عو
إعاتن نَ ا َ ٌفنا تثكداىن اتنعاىن تاإدما نإالناعا نَ الن"نساا عدتننكرالنعان"نتقات نااالن  اكل. تنثداُ: قلت

َ  نأي نينىنعكسنإلنيأي ن  ا وناع تثكم,ن يانناعاا نإنتي  نقت نااالنأاا تثدى,نثنن  كُنقتعىنيلنكن  
نتقات نااالن جا نيياليناىنإاانان ا  نإياكسناداتس,ننتعاننكدا ني ا ناع ي ا ،  ا اعنعاىنأيكاى,نيقلنأيلن

ن.ناعا نينىن اعناالنأا 

  :ْثير رحمه  قال ابن ا
ـبح»َوِفي َحـِديِث َأِبـي َ ر     ـرم ِفـي َعَماَيـة الصُّ َادك اُنيني اُنيسنإالن «َألَّـُه َكـاَن ُيِغيـر َعَلـى الصِ 

  (2 ).اعيك 
 

ن(91)الحديث رقم
نَ  عَّاا  نن:قاا  ناإل اا نناعاخاا  سن َُ,نَأاال  ااَيَ  نَ    َ ك اا  ن(3 )َ ااَ ثََن نَأا اا نناهَّنا االن ن ن ,نَأاال 

ن( ) نَيَنااس  ,نَأاال 
َيَلناعَناََّلن:ننننن ا   ا ناََّيك  ,نَتَرا َلنإََّاانَجا َ،نَقت  م اَل ُيِغيـُر َعَلـْيِهْم َحتَـّى َخَ َجنإََّع نَخك َاَ ,نَإَج َ،َ  نعَاك الم

                                                                                                                        
ن.20 /ن21 عاكوناعر   ننن ) )ن

 

ن.224:ن   كاني   ،ناعثد تنلن2) )ن
 

ن.5 2/ن0 كهالنا أ  ا نن3) )ن
 

ن.053/ن1اعثد تن الن ا لنن0) )ن
 

ن.553:ن د كوناع عاكونل 5) )ن
 

 .50 /1اعج حنتاع   ك ن(6)
 .4/320  عاكوناع عاكون(ن1)
 .اع    ناع  امنن  ى(ن1)
 .63 / 2اع  عك ن(1)
 .2/346اعر شلن(ن4 )
 .110 د كوناع عاكونلن(  )
ن.3/345اعنع كُنإلن  كوناع  كة2 ) )
ن.نياتنأا نتناع  نلناع دكىنإ  نن ا ناععج    ع نالنينسنالن  ع نن تن 3 ) )
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ــاُلوا ــا رََأْوُ  َق ــاِتِلِهْم، َفَلمَّ ــوُد ِبَمَســاِحيِهْم َوَمَك ــْت َيُه ــا َأْصــَبَح َ َرَج ــد  : ُيْصــِبَح، َفَلمَّ َِّّ، ُمَحمَّ ــد  َوا ُمَحمَّ
َُّّ »:  َوالَ ِمــيُي، َفَ ــاَل اللَِّبــيُّ  ، َفَســاَ  َصــَباُح َأْكَبــُر، َ ِرَبــْت َ ْيَبــُر ِإلَّــا ِإَ ا َلَزلْ  ا َلــا ِبَســاَحِة َقــْوم 

ن.(2)«الُمْلَ ِرينَ 
 :ت ريج الحديث

ن

َ  منلَيا لنط كمن(3)يخ جىناإل  نناعاخ  سنن نَج   َا إَّ  نت لنط كمنن,إَّ   نا الن ك ن ترااع نن,َ  أَّ
,نتراااع نيخ جااىن االنط كاامن(5),نت االنط كاامن   اا نااالن ااك كل(0)يخ جااىن االنط كاامن  كاا ناعطتكاا 

 عكونتث اتناعاننا نلأا ناع هكهنالن
ج ك عا نأالنن,ن(1)تيخ جاىناإل ا نن  اينن النط كامنث ااتن,(6)

ن.ينسنالن  ع نان تف,نتعننيقلنأي نع يُناالنا ثك 
 :دراسة رجال السلد

 .ثد تنج ك عنن ج عىن 
 

  :ْثير رحمه  قال ابن ا
َلـى َ ـِ ِ  مـرَّة(8)َمَثُل َشاة  َبْيَن َرِبيَضْين َمَثُل اْلُمَلاِف ِ » َتإَّكاىَّن(ن ا)ن « ، َتْعُمو ِإَلى َ ـِ ِ  َمـرًَّة َواِ 

فَّن:نكنَد  نن فَّنَتاتََّع نَ اَّ ك نإََّع نَ اَّ نَ  َّ ث َ نَأَن نَك  ننت,نكن ك نَيَنَع نَر َنت  نن(1).َأَ  نَك   نتنإََّاانَخَضعنتَاَ ,ن َّ
 

ن( 9)الحديث رقم
نتَّنا نن:ق  ناإل  نن  يننن نَأا  َّ نَ َ ثَنَّلن نَ َ  ننا لن نا الن ا َّ ,نَ َ ثََن نَياَّال,نحنَتَ اَ ثََن نَياناتنَار  نننَ ك    لَّ

َُ,نَ َ ثََن نَيانتنينَ  َ َُن َياَّلنَشك َا
َاك  ننتَّن:ن,نَق َ ن(4 ) ثََنا ن( )َ َ ثََن نأن ناع  ن َتاعَي  ايننعَاىننن-,نحنَتَ َ ثََن ن نَ َ  ننا لن

                                                                                                                        
 

َ ك  نالنيالن  ك ناعطتك  ) ) ن.تاعخال ُنثدُن65  تن  ا  ىنإ ن  كةنن تن ن
  

نن2) ) ناعَناَّل َّ ن نَأ ،َّ نَا ون َك َّ نَتاع  َّ َع  َّ ناعجَّ نَتاعنُّانَت َّ,اعَن َسنإَّننن  كوناعاخ  سنرََّ  ون اَلنَّ نن.2105ا قنن01/ن0....ََّع ناإلَّ  
 

 .2100,ن2103ا قننناع    ناع  ام3) )
 .11 0,ن4 6اع    نن  ىنا قنن0) )
 .11 0,ن3601,ن 211اع    نن  ىنا قنن5) )
 .0244,ن101,ن 31اع    نن  ىنا قننن6) )
,نإََّاا 1) ) ناع رن   َّ نإَّلنَ ا َّ ن  َ  َ  َّنَأَي نَقت  ناإل َّ نَألَّ َّ   َ ناعَ اَل َّنَا وناإل َّ   ََاالننن  كون  يننرََّ  ون َعنإَّكعَّننناا  ا قننن211/نن  ن َّ

ن.312
 

ناع َيَننَّن:نت تنج عن اف1) )    ن.01 /ن1ع  لناع  ون.ن أ تا  ,نَت نَتنر عان ت نعلَّا :نتَ َافن
  

ن3/345اعنع كُنإلن  كوناع  كة1) )ننن
 .    نالني   ُنالنهك ناعد ش  تن4 ) )ننن
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نَك  نَّلنن-َعىنن َاَ َن نَأا  نناع َتَ  وَّ نأنَ ا َنَيخ  ناا لَّ ,نَألَّ نَن إَّع  َاك  ننتَّ,نَأل  ننناعثََد ََّل,نَ َ ثََن نأن ناعَناَّال َّ ,نَأالَّ
َلى َ ِ ِ  َمرَّةً »:ن,نَق  َنن اِة اْلَعاِ َرِة َبْيَن اْلَغَلَمْيِن َتِعيُر ِإَلى َ ِ ِ  َمرًَّة َواِ   .(2)«َمَثُل اْلُمَلاِفِ ، َكَمَثِل الشَّ

ن

 :ت ريج الحديث
ن.(3)اإل  نن  ينن لنط كمن ت لنالنأداُنألنن إعناىناي ين  د  ونيخ جىن

 :السلد رجال دراسة
ن. ج  ناع ن نج ك عننثد تنن

ىنااالناع اايتناعثد النياااتن   ا ناعا اا سنثدااُن يكا نقااا ن ت ااأااا ناعت ا ونااالنأااا ناع جكا ناخا الطن
نقَا  َنن,نق  ناع دكيلنأل(0)ه10  تإ ناثالةن نكلن اَ ن  ن نر  ُننا لن ن"ن:أند َا نقَا َّ ناعثََد َّالُّ َرا َلنَأا ا نناع َتَ ا وَّ

ناََّثاَلةَّن َ نَ ت  َّىَّ َ َيَطنَقا  نَّكلَنناخ  ن َّ َاعَّ نَي   نَّكَلنَيت  ن:"َيانتنَ اتن نتق  ن," َّ ناعثََد َّالُّ نَتَأا  نناع َتَ  وَّ نَ  هَّن  نا لن َج َّك ن
نَأااان عنن ن نن:",نقااا  ناعاااا ال(5)"َ َيَكاااَ انَإَ َجاااَوناعَنااا سن نَهَ اااَلناعَ َيكُّااا َّ نكنَ ااا  َّة  نَ ااا نَضاااَ فننَ َيكُّااا نفن,نَإنََّناااىننعَااان  َعرَّااال 

، ن ن.(6)"اََّشل 
 اتنثدااُنتأيااُنا خاا الطن  كاهتناااأقتا ناع ي اا ،نت اننن اا ناع يااُنأنااىنتعاننك اا ةنه االناع يكاا نن:قلــت
ن.اشئ
ا اا ن ات  نناعرااتإلنياااتني ا  ُن شااعت نارنك ااىنثداُنثاااتن نن  اا  ناالني اا  ُناعد شاال ا عكسنن

ترا لنثداُن أ تنا نرثكا ناع ا كةنكا عسنت ااكلن  عك اىنن:",نتعرلناالن   نق  (1)ه 24 تإ ن عسن
 ااكلناعاااسنعإاا ناع   اااُناعث نكااُن االناع  ن(1),نتقاا ناراا فناااالن جاا (1)"تراا لن اا  ون اانُنتج  أااُ

ن. كض ن  عك عن

                                                                                                                        
ن.اضعنتي ا كلهنتن44 تنأاك نتنالنأ  نالن  لنالنأ  ننالنأ  نالناعخط ونياتنأث  لن ) )ننن

 

َر  َّعَّن ن 2) )نننن ناع  نَن إَّدَّكَلنَتَي   َ  تَّ ن َّ ن2110ا قنن06 2/ن0  كون  ينننرََّ  ون
 

 .اع    ناع  امنن  ىن3) )نننن
ن.361:ن د كوناع عاكونل0) )نننن

 

ن.15/ن3اعض   ،ناعراك ن 5) )نننن
 

ن.23/ن1ن، ك نيأالنناعناال6) )نننن
 

ن11 :ن د كوناع عاكونل 1) )ن
 

ن365/ن6اعطاد تناعرا ينن 1) )ن
 

ن34:نلنطاد تناع  ع كل 1) )ن
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ت اكلن  عك ىنر  نق  ناالن   ,نتق ن تاعنإلناع ن نر  نن تنثدُنت ننن  نأيُناع  عكسنأنىن:قلت
ن. تن تضو

تقا ن انننإ ن  ا كون ا لناع ا كةن:"يت  ناعخطكوناعاي ا سنألن ااناع  كةنقت ناالنأ  :فا دة
نق  نن:إد  ناع   ناى َاك َ نا اَلنأنَ ك ا   نَكدنات نن,نأن ناهَّن:نَت ناَتنَكدنالُّ ات ن ن:ن"ننقَا َ نَ  ن َنا إَّمَّنَ ثَا ن ناع  ن َ ثَا ن

نأنَ ا َن نَإدَا َ ناا الن نَااك َلناع َيَنَ اك لَّ َُّ ناهَّن:ناعَش  َّناعَ ااََّض ات َّ انتانَأيَا نَ  ن ااَّ نَ نَ ر  َيرنان  نننَتك  ات ن إََّنَ ا نقَا َ نَ  ن
اِة اْلَعاِ َرِة َبْيَن اْلَغَلَمْينِ »:نناهَّن ن.( )«َمَثُل اْلُمَلاِفِ  َمَثُل الشَّ
ن
ن
ن

ن**************
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

                                           
ن.13 :ناعر  كُنإلنأينناع تاكُنل ) )ن
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ن
ن
ن

نَباُل اْلَعْيِن َمَع اللُّون: لثالثالمبحث ا

 :قال ابن االثير رحمه  
ناعنُّتلَّن« ِبْ ر َأِبي ِعَلَبة»ِفيِه ِ كر ( َعَللَ )  نَتَإ  وَّ ناع َ ك لَّ ن َ َ  ن:ناََّر   َّ ,نأَّ َُّ كَن ٌُناَّ ع َ  َّ تَإ اَّا ٌ نَ    ن

ناهَّن ت ن َ  َاىننعَ  نَ  َ نإََّع نَا   ننَأ فنَ  ن  ن( ) .َي  
ن

 (92)الحديث رقم
,نَ َ ثََن نَأا  نن:ن  اتنياتنق  نن ي َتانَّلُّ ناع  ن نَأيَّل   نا لن ن(3)تياتنأ  ن,ن(2)اعَ َهامَّنَ َ ثََن ناع َ َ لن ,نَألَّ

اااَ ك ج ن نجن اا ااالَّ
َكااا  ٌن(0) َاَ نَّااالنهَّ َُن(5),نَيخ  َُ,نَيَلنَيَاااا نَ ك  نتَنااا نينَ ااا َ  نا ااالَّ ااااَل َّ ن َّ ,نَأااال 

نن(6) ااا َّ نيَ   ااال  عم ن َّ َ اااي َ  نَ ااات 
َ ن َّ  م ,نَق  َن نَ جن َُّ كَن ٌُنن َ،  اىنن,نجَنننَاك َنَ  نَيَن نَج عٌَّسنَ اَعنَياَّالن نَ ك اَ  َن:ناع َ  َّ اَك اَ يٌَ نَإ  َّ َّ َ َ عَا ناا اٌلنَععَا ننا  

عَاا ,نَإَد عَاات ن نَطَيَدعَاا نَهت جن نَكا  َن:نَإ َ َأَكا فن,نَتقَاا   االنكن َّكاا ننَيل  ,نَهت جَّ َُّ ااَك نعَااىنناَّ ع َ   َّ َّ َوناااااااااَكاا نَيَااا ن نَ ك ااَ َ ,نَتَ َطَناات 
َ عََّ  نَأَيك ننن": َ نَيانتن نَ ك َ  َناااااااااَّ ا نَّل,نَإدَن نَتَ َطَلنَعَع ناََّاعَّنا   َع ,نَإَد  َنىَّ نكنَ  قُّنَّننَ ,نَإَج َ،نَهت جن لنإَّالناااااااااَ ل 

س,نَإدَناااااااااَنعتَن ناهَّنن:" َ نَياناتن نَ ك اَ  َنااااااااااااااا َّ ات َّ نإَّعَا نَ  ن اَ يَ منَجا َ،ت  نا   نَ اَاانإََّ نَين َّالنَ ا َّ  تن اعَيعناَننإَّن َّالنَ نَيقنات ن
ن َ فن,نَإَد عَات ننَن ,نَتيَنن ٌ نأَّ ننَق أَّ ال  نَ اَد نَّلن َّ َ َوناَّا ا نَّل,نَتقَا   نَكاا  النكن َّكا ننَيل  اتَ ناهَّ,نإََّلنَهت جَّ ِبْ ـِر َكا نَ  ن

نَنَ َ نَّال,نَإدَا  َنَأِبي ِعَلَبـةَ  ناهَّنن,نَتقَا   ات ن اَ عَّ َنن:نَ  ن عَا ا   س؟نن نَأَيك اىَّ,نَإدَا َ نَهت جن نكنَ ا قُّنَّلنإَّالنَتعَا َّ َ ال 
نإَن ا تَن»:ننَد َ ناعَناَّلُّ نَيك َّعََّ  نشَّ ناََّك َّ ا  فَّنين َُّ نَإخن ناَّىَّن«نَ َاانَيانتَ ,نَتَ اَّ ىَّ,نَإ ن َطَيَدت  نين  َّ ن(1)ن.,نَإَأَخَاناََّك َّ

  :ت ريج الحديث

                                           
ن.346/ن3اعنع كُنإلن  كونا ث ن ))
ن.أا ناع هامنالن   ننالنن إعنياتنار ناع ن  نلن2))

 

ن. تناعض   نالن خي نالناعض   نياتنأ  نناعا  سنن3))
ن

ن تنأا ناع ي نالنأا ناع هكهنالنج كج0))
 

ن. تنهك  نالن   نالنأا ناع   لناعخ ا  نلنن5))
 

ن. تنياتن ك تنُناع    لناع  نلنن6))
ن

نن1)) ناَّ ع َتَع َّ نَيَ مُّ نَ ل  نَا ون ن.2211ا قننن210/ن2 نلنيالن ات نرََّ  وناعَطاَلمَّ
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أاالن ااال نااالني اا  ُناااىننرال  اا ن االنط كاامنهكاا  نااالن اا  ن(2)تاعن اا الن( )يخ جااىناع   اااسنننننن
ن.ان تف

يخ جااااىناااااىنان ااااتف,نتننن اااالنط كاااامنيااااالن ك تنااااُنأاااالنيااااالن  كاااا  نن(3)ااااالن نااااا تيخ جاااىني  اااا ن
نألنأاا ناع هكاهناااااااالنج كاااااااجننأ  نتيالنم لنط كمنأا ناع هان(6)تاعاكعدلن(5)تاعاها ن(0)اع  ا ل
ن.ا ثيااااااااىاىننج كااااااج

ن(1)ي ااالنط كاامنااااالنجاا كجنااااىنان اااتف,نتراااع نيخ جاااىناع  كااا ن(1)اع ااان  نلنمتيخ جااىنأاااا ناعاا ها
ن النط كامنأاا نتناالناع اا   ن(4 )ىنيا نأ تاُناع  ان ااااااا لنط كمن  ك ل,نتيخ جن(1)تاعط  تي
ن.تفاااااىنان اااااانالن  ااااااا ن  اااااااااالنهكاااااااااااااااااأني ا  عن
 :السلد رجال دراسة

ن. ج عىنج ك عننثد تن
,نتاعخال ُنينىنثدُن  عسنتق ن  حنا ع    نإلن(  )  عكسناالنج كج,نتق ن  تن  ا  ىن

ن. لنأنىناع  عكس  افناع تاكُ,نت راانكن
 :الحكم على اإلسلاد

نإ ن  فن  كون

 :قال ابن االثير رحمه  
نَتاعَ خ  َّكلَّن«ُعَلاَبة»َوِفيِه ِ كر ن:اَّ عَضن َّ ,نَر َلنَهك لن َُّ كَن َُنَتاع َ  َّ رننع َق َ  نَ ت  ا،نَاك َلنَ َر كَلنَك   نن(2 ) .اع َ  اَّ َّ

ن

 (93)الحديث رقم
                                           

نن.351 ا قننن 3/ن3 نلناع   اسنن ))
 

نن.3016ا قنن15 /ن6 نلناعن  الن 2))
 

ن.ن 111ا قنن014/ن5   ن ني   ن ن3))
ن

 .2331ا قننن013 /3  ن ناع  ا لنن0))
 .1001ا قننن 6/26   ن ناعاها نن5))
 .2142ا قننن13 /3,ناع نلناع ي ين5151 ا قننن1/0اع نلناعرا ينن6))
ن.2 26 ,ن  26 ا قننن51 /1  نلنأا ناع هامناع ن  ن نن1))
 .0   ا قننن2/254  ن ناع  ك ينن1))
ن.3416ا قننن1/11ش حن شر ناآلث  ن1) )
ن.0 ا قننن31جه،نيا نأ تاُناع  ان نل4 ) )
 .56اني ن  كةن  ))
ن.346/ن3ا ث اعنع كُنإلن  كونن2 ))
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ن.عننيقلنأي ن خ كجنعىن
ن
ن
ن
 

 (َعْلَبرَ ) :قال ابن االثير رحمه  
َكااُنَراَّكااَ ٌ ,ن« الَعْلَبــر: فــأْلَ ى َلُهــُم الَبْحــُر َدابَّــة ُيَ ــاُل َلَهــا»ِفــي َحــِديِث َجــاِبر    ااَلنَ ااَ رُنَا   َّ َّ 

َ  ن ي  َّ نجَّ نعي ُّ س.ناعَ  اسننكنَ خَان َّل   ن( ) .َأن َا :نَتكنَد  ن
ن

 (94)الحديث رقم
ن

ناهَّن:اعاخاا  سناإل اا نقاا  نننننننن نَأا اا َّ نا االن اا  َك لنن(2)َ ااَ ثََن نَأيَّاالُّ اان,نقَاا  َن(3),نَ ااَ ثََن ن ن سنَ  َّي َناا فنن َّ ناعَاااَّ ل 
تن اا َّ ,نقَاا  َناَأ   كَناا    ن َّ ناهَّننا االَّ نَجاا اََّ نا ااَلنَأا اا َّ ناهَّن»:نَكدناات نننننَ اا َّ  تن اات ن نننَاَ ثََناا نَ  ن َُّ ثَاااَلَةن َّ َااا

كااَ نقنااَ ك ش ن اا ننأَّ نَن   ن ناعَجااَ احَّ ااَ َ نا االن َاك  َناا نَيانااتنأن ك ن نَي َّ ,نَإَأَ اا َاَن ن«نَ ارَّااو  ااَلنَشااع    ننَّ   َناا ناَّ عَ اا  َّ َّ ,نَإَأَق  
كٌ نَ َ  نَيَري َن ناعَخَاطَن تٌ نَش َّ جن
َلنَاعََّ ن(0) نَجك َشناعَخَاطَّن,نَإ ن  َّ ، َفأَْلَ ى َلَلا الَبْحُر َدابَّـًة ُيَ ـاُل َلَهـا اعَجك شن

، َوادََّ لَّا ِمْن َوَدِكهِ  ن.(6)اع  كة...َحتَّى ثَاَبْت ِإَلْيَلا َأْجَساُمَلا ( )الَعْلَبُر، َفَأَكْلَلا ِمْلُه ِلْصَف َشْهر 
ن :ت ريج الحديث

يا ناالنجا كج,نت النط كامن ا ك لناالنأككناُن لنط كامنأاا ناع ن(1)يخ جىنا   نناعاخ  سن
ن.نرال   نألنأ  تنالن كن  نألنج ا نن(1)تيخ جىنا   نن  ينن

 :السلد رجال دراسة
ن. ج عىنج ك عننثد تن

                                           
ن.346/ن3ا ث اعنع كُنإلن  كون ))
 .اع  كنل تنأيلنالنن2))
ن.  ك لنالنأككنُنتر لنيثاتناعن سنإلنأ  تناالن كن   تن3))
 

ناَّ ع َ َ  نعك ن :ناع َخا ط0)) ناعَشَج َّ ون نَخَاٌطناَّ عَ    َّك َّنثض   ناعَ  قَّطَّ ننناع َتَ مَّ ن.1/ن2اعنع كُن.ن نت قنع ,نَتا  
 

ن ىنن5)) َ جن َّ َ خ  سنكن   نت ن  ننىناَعاَّ نَّ  .61 /ن5ناع  اماع    ن.ن نتنَ َ نناعَي  
ناعَا   َّنن  كوناعاخ  سن6)) كلَّ َت َّن َّ نَ ه  ناعَ َي هَّسنَا ون ن. 036ا قننن61 /ن5ن...رََّ  ون

 

نَتاعَ اااك  ,نتن0362,ناااا قنناع ااا امناع  ااا   1)) ناهَّنَ َ ااا َع نرَّ َااا وناعاااَاَا اَّوَّ نقَااات  َّ َاااا ون ااا َّن}:نََّ نَ اااك  نناعَا   اااَ نَعرنااان  ن..{ين َّ
 .5010,ن5013,نا قنن1/14

َلناع َ َكَتالَّنن 1)) ن َّ َر ن نَتَ  نكن   نَتاعَاَا اَّوَّ ناعَ ك  َّ ناع َا   َّن,ن  كون  يننرََّ  ون نَ ك َ  تَّ َُّ نإََّا َ  ن.135 ا قن535 /ن3َا ون
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ن
ن
ن
ن

 :قال ابن االثير رحمه  
ايونن:اَّ عَضان َّناع نَن اَّا نوالَ ـْوُي ِفيَهـا َوِتـر  ُعَلاِبـل  ِفـي َحـِديِث َعاِصـِم ْبـِن ثَاِبـت   (َعْلَبلَ )  اع ُّ

َتاعَّمنتَجَتاعَّم:ناعَ  َّكل,نَتَج   نىنن ث  نجن ,ن َّ نن( ).َأَن اَّ ناَّ ع َ   وَّ

 ( 9)الحديث رقم
ن كنناا اع نلياتنننننق    نتَّنا الَّ نَأا ا َّ كنننا الن ,نثََنا نإَّا اَ ا َّ نَج   َا   نا الَّ ن نَ َ ا َّ َ َ ثََن نَأا  ننتَّنا الن

َ ااا نن اااَ اَل,نثََنااا نَي   اااو نَ    نَت   ,نثََنااا ناا ااالن ك   نَ ااا َّ ناع َ ااا  َّةَّن(2)ا ااالن تنا ااالن ااا ن ,نَ اااَ ثَنَّلنَأ  
ن(3) َ لَّ اااَ ناعاااَ    ,نَيَلنَأا 

ا  َك َلنااااااااااااااااااا ن ن ن نانَ ك اَ َ نا الَّ َااَ فن,نَأال  نتَّناعهُّ   ََّس,نَيخ  اتَ نتَّن"ن,ناا اي  َلنَأا  َّ اَننننَيَلنَ  ن َاَ اَةنَأ  َّ
,ن ,نتَنا َلنثَ اَّت  َُّ اكوَتَهك َ نا َلناعَ ثََّن َث  ننخن َثَ نا َلنَياَّلنَ    ,نَتَ    س   كعَّننننا َلنَأ َّ َكا َلناَّا عَ جَّ ,ن(0)إََّع نَانَّالنعَّ  

ااٌننَإنََّنااىننَيَااا نَتقَاا  َن نَيَ  نماا ,نإََّ نَأ  َّ ااعَّن  َن  ن َّ نَ  َاا نَيَخااانتاناَّ ,نَ نَيق ن:نَإدَاا َ ينت نن  اا َّ   ن نش  اال  َننَأع اا مان َّ ناع َكاات  َااا ن
ن َ نَاعََّ نَإَد  َن نَع   َّل»:نَتَ َأ نأَّ نَّ كَنَ نَإ    َنن َّ نَت نَتنَكدنت نن«ناعيعنَننإَّن َّلنَي   َّلنَعَ ناع َكت  ن:َإَجَ َ نكنَد  َّ ن

 لُ ــــَواْلَ ْوُي ِفيَها َوَتر  ُعَلابِ ... َما ِعلَِّتي َوَأَلا َجْلد  َلاِبُل 
ن نإَّل  نَإأن  َّلنَ  اَّ ن نينَق  َّي رنن  نَ ِمنَتاع َ َك  ننَا طَّ نن...نَعن  تن ناع َ ت 

ن َعىننَن هَّ ن نَ  نَ َنناإل َّ نَتاع َ   ،ننإََّعك ىَّنآكَّن...نَترن ُّ  نناااااااااااااااااااا اَّ ع َ   ،َّ
ن.(5)

ن :ت ريج الحديث
ن.اعه  سنألنان ك  ناىناي يىأا ناع   لنن لنط كمرال   نن(1)تاعاكعدلن(6)يخ جىناا اع نل

                                           
ن.346/ن3اعنع كُنإلن  كونااث ن ))
ن.أا نتنالنت ونالن  ينناعد شلنياتن    ننن2))

ن

ن.أ  تنالناع   ةنالنك دتوناان   سنياتني كُن3))
ن

أ  انناالنث اات,نت اتن ا ،ن:ن,ن  عان,ن انعنن تناع تضعناعاسن   نا ع ا ُنن ا ناعااكلنا اثعنن  ات نت,نن0))
ن.21/ن3  جنناعاي الن.ععاك ,نتق  ناالنإ   منتاعتاق سناع جكعن  ،نععاك نق وناعع ي ناكلن ر ُنتاعط ال

ن.   /ن  يكُنااتعك ،نتطاد تناا  ك ،نن5))
ن

ن.031ا قننن541:ن  ا ناعنات نلن6))
 

 .321/ن3  ا ناعنات نعياكعدلننن1))
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 :السلد رجال دراسة
ن:اْسلمىُبَرْيَدَة ْبِن ُسْرَياَن  

نعت نااالن شاااااااا  ا :ن",نتق  نيكضاااااااااا ( )"عكسنا عدتسنتإكىن إف"ن:ق  ناالن ج 
ن.(2)" ض  لنأن  نننن
نانَ كَ  نا لن ن ك ل,ن",نتق  ن(3)ار فناعاخ  ي:نعبد الرحمن الز رى- ن." ن َ  ٌنَأل 
ن".تعننيقلنأي ن  ج ُنعىن ك ناع ,نإعتن جعت ناع   "ن:قلت 
ا َّسنَأْحَمد بن َسِعيد- َاكا ناهَّناعع ا انل,نَياناتنَج   َا ناع َّ   الناش نالنأن

,ن(5)"ثداُ"ن:تقا  ناع جيالن(0)
,ن" ا نهعاتنيأ إاىناا عخك ن اانأ إ اى:ن"تقا  ني  ا ناالن ا عو,ن"ثاات:ن"ق  نهر كا ناع ا جل",ن(5)"ثدُ"

عاكسن"ن: ا نقا  ااااااااااا ناعن ااااااااااااا,ني (1)" ا تمن": اااااااااا,نقا  نااالن ج(6)"اعثدا ت"الن ا لنإلنا فناااااااااااااااااتار
ن.ن(1)"يتناااااااااعكسنا عد"
 .  تم :قلت 
َِّّ ْبِن َمْعَدانَ  - ,نَر َلن:ِإْبرَاِ يُم ْبُن َعْبِد ا َُّ كَن ناع َ  َّ نيَ   َّ َ  َمن َّل  نَتَ ك ا َّفَّ,نيانتنإَّ   نَت  او  ناا الَّ ن اَ فننرن ناون أَّ

,نَ ا َتنَ انَن نرَّثكا   كة  ,نثنَننَيَج َونإََّع نَاعََّ ,نَتَ َ َةناََّ ا َّ كةَّ َلناع َ  َّ َ نَّعنن َّ ,نَر َلنَك   الم َُنَتَر َلنَشك خم نَإ ضَّ
كَلنَت َّ َاَ ك لَّن نَت َّ   َّ َاع  َي  
(1). 

 .  تم:قلت 
ــِد ْبــِن - َِّّ ْبــُن ُمَحمَّ ننَجْعَرــرِ َعْبــُد ا اااَلنَّ َأ  نَتاا  ,نَيَ اا نناعث َّدَاا تَّ ناَّااَأاَّلناعَشااك اَّ ااَ لن ,نكن   نَ َكاا َلنَيانااتن نَ َ اا   ا االَّ

َر    َ اكنتخَنَ َنَلناا  كَ نَتاعشُّ نَننَتاع َ   َّ نَتكنَ ان َّلن اكنتخَّ ناعشُّ ُم,نَرا َلنكن َّكا ننَأالَّ ا نتَلنَ اَن اِتنَت َّ   إ ََّلنَتعَاىنن َّ ,ن ناتن
ن َّ  َّكَلن ُمنَععنن  ُمنن:",نتق  ناعا ال(4 )َ َن ن.(  )"ثََّد

نثدُ:نقلت 
 :الحكم على اإلسلاد

                                           

ن. 2 :ن د كوناع عاكونلنن ))ن
ن

ن.011/ن اإل  اُنإلن  ككهناع   اُن  2))نننننن
ن

ن342/ن5اع   كاناعراك نعياخ  سن 3))
 

ن.2 3/ن  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن 0))
ن

ن.01:ناعثد تنعي جيلنل 5))
ن

ن. 3/ن  عاكوناع عاكون 6))
ن

ن.11:ن د كوناع عاكونل1))
ن

ن.51:ن شكخُناعن  النل 1))
ن

ن.34 /ن0طاد تناع   ثكلناأ اع لنتاعتا  كلنأيكع ن 1))
ن

ن. 5/ن2   كاني اع لن4 ))
ن

ن.211/ن6  ك نيأالنناعناال،ن  ))
ن
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ن.ا ا ونأ  إ ن  فنض كلنتاع نن
ن.إعتنض كلنيكض اع  كةن    ن . 
 . جعت ناع   أا ناع   لناعه  ين .2

ن

 :قال ابن االثير رحمه  
ــتَ )  ــِه ( ي) (َعَل ــتَ »ِفي ــرآَ  الَعَل ــاُغون الُب ,نتاإلث اانناع شااَدُن:ناعَ َنااتنن«نالَب َتاع َ َ اا  ن,نَتاع عَاااَل ن

نَج َ،,نتيط يَّمناعَ َنتنَأَيك ىَّن نَاعََّ نَق   نري ع .نتاعَيَيط,نتاعَخَطأنتاعه َّن ,نرن ُّ َ  َّ ن نَك   كةن ن.َتاع َ  َّ
كل:نتاعااا آ، نعَّي ااا  َّ نَ    نااتَ لَّ ااتَا لَّ نَإاَلنماا نَخك اا ما,نتن:نكندَاا  نن.نج ااعنااا م,نَت نااَتنتاعَ َنااتنَ ن  ن َايك  ناا نَاَيك ااتن
 ن( ).طيا  ى:نطيا نىنَعَ ,نتَايك تناعشل،َن:ناعشل،َن

ن

 (96)الحديث رقم
,نقَا  َن:ق  ني   نالن ناا ن ان  نَأ  َّ نا الن ,ن:نَ اَ ثََن نَأيَّالُّ ثَاك ن  نخن ث َ ا َلنا الَّ نأن َاَ نَّالنَأا ا ننتَّنا الن َيخ 

نَكهَّكاَ ن َ  َ،ناَّن اتَّ نَي   ,نَأل  َشو  نَ ت  نا لَّ نَشع  َّ َُّنَأل  َك َن َ ا  َّ ات ننتَّن:ن,نَق عَات ن(2) ضالنتنأنعا ناا  قَا َ نَ  ن
؟نيَ":نن َكاااا  َّرنن  ناَّخَّ اَّاااا نرنن  كَلنإََّاان ن نتا,نانرَّااااَ نتننَ َ اااا َع ,نَيَ ن:ن"نَايَاااا نقَاااا  َن:نقَاااا عنتا"نَ نينخ  َكاااا  نرنننناعَاااااَّ َإخَّ

؟ن َ ا َّرنن  ناَّشَّ اَّ نرنن  ,نَإشَّ َن:ن"نَاَي نَق  َن:نَق عنتا"نينخ  َُّ كَ  ,ناع َ َش ،نتَلناَّ عَن َّ َُّ َا َّ َ اْلَباُغوَن ا نرنننناع  ن   َّ نتَلنَاك َلناا 
ن.(3)"اْلُبَرآَ  اْلَعَلَت 
 :ت ريج الحديث

 ااالنن,نتيخ جااىنرااااااااااااا ااالن تشااوناااىناي يااىن االنط كاامنشاااع ن(0)ااالن نااا يخ جااىني  اا نن
نطا نإا تاعخ اان(1)تاإل ا نناعاخا  سن,ن(1)تأاا ناالن  كا ن,(6)الن نا ي   ن,نتن(5)الن ا تكىانإ   م

                                           
ن.346/ن3ناعنع كُنإلن  كونااث ن ))
ن تر ناتنكدا  نععان, رن نينن اي ُن,انتنكهك نالناع رلنالن اإعنالنا  مناعدكسناان   كُنني   ،:اع   اكُنن2))

ن.1/011اإل  اُنإلن  ككهناع   اُن.خطكاُناعن  ،نشع تناعك  ت 
 

ن. 2164ا قننن511/ن05  ن ني   ن3))
 

ن1111 ا قننن 52/ن21  ن ني   ن 0))
 

ن.2346ا قنن14 /ن5  ن نإ   منالن ا تكىن 5))
 

ن. 2164ا قننن511/ن05  ن ني   نن6))
 

ن.514 ا قننن051:ناع ن خون لن  ن نأا نالن  ك نل 1))
 

ن.323ا قننن1  :ناا وناع    نل1))
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ثَااك نَأا اا ننتَّن,ننخ  اا عنن االنط كاامن( ) تضاا كلنإاا  نخن ث َ اا َلنا االَّ نأن اااىنأاالني اا  ،ناان اا  كُنننا االن
ن.ا ثياااااااااى

 
 

 :السلد رجال دراسة
ن

,ن(2) اانتقكا نقايعا نيتنا ا   ن44 تنناعش  لن تع ني   ،نانتنكهكا نبن حوشل اْشعري َشْهر-
أيا نيلننهثداُن":نتق  نك دتونالنشكاُ,ن(6)تاالنش  كل,ن(5)تاع جيلن,(0),نتي   (3)تثدىناالن  كل

لنق  نن":,نتق  نك دتونالن  ك ل(1)"ا ضعننق نط لنإكى ن .(1)"دُاااااإعتنثن,تفاااااااااااااااانهرن:(1)النأتلاتات
اا ناعاخا  سنأناىننن":ق  ناع   ااس قا  نك داتوناالنتن.ن(4 )"إكاىنااالنأاتلإن ا نكا رينن:نإتثداى,نتقا   ن

ن,ينا ني ا ةنأناى:ن   تنأيلنالناع  كنل,نتقك نعىن  ض ن  كةنشع ناالن تشاونإدا  ن":شكاُ
تيناا ن ني  ن اا كةناع جاا ,نإ نيلنكج   اا ن:نقاا  ن,تراا لنأااا ناعاا   لنااالن عاا سنك اا ةنأنااى:نقاا  

نانك نااالنأيااا ن  راااى ,نتقااا  ن(2 )"سنااااى نااااأن":قااا  نيااااتنه أاااُ,ن(  )"أيكاااى,نك كااا ,نتأاااا ناعااا   ل
تقاا  ن اا عون,ن(0 )" اا تمنرثكاا ناإل  اا  نتاات اا ن":,نتقاا  ناااالن جاا (3 )"عااكسنااا عدتس":ناعَن اا ال
 تينأنىناعن س,ن لني  ناعا   ,نتي  ناعرتإُ,نتي ا ناعشا ن,نتعاننكتقالن ناىنأيا نرااو,نن":جه  

                                                                                                                        
 

ن.220ا قنن2  :ن   تمنااخالمنل,ن541ا قننن253/ن2اأ ال ناعديتون  ))
ن

 

 .2/510 كوناعر   نا عن(2)
 .0/030اع ت س   كاناالن  كلن تاكُنن(3)
ن.313/ن0اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن(0)

 

 . 06/ اعثد تنعي جيلن   إُنن(5)
 .251/    كاني   ،ناعثد تن النش  كلنن(6)
 .2/510  عاكوناعر   نن(1)
 .أا نتنالنأتلن,نياتنأتلناعا  سن(1)
ن.2/026اع   إُنتاع   كانعي  تسنن(1)
 . 3/62 نلناع   اسنن(4 )
 .2/510 اعر   نن عاكون(  )
ن.112/ن3اعض   ،ناالنه أُناع اهسنإلنيجتا ىنأي ني ايُناعا األن(2 )

 

ن.10 / اعض   ،نتاع   تركلنعين  النن(3 )
ن. 00 د كوناع عاكونلن(0 )
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شاا اُناالن اتا ننقا  ,ن( )"تر لن جالنك ن ا ,نإ نيناىن تيني   كاةنك  ا  ناعا ,نعاننكشا رىنإكعا ني ا 
ن.(3)"ىر لنك ك ن نك  ةنأنن":,نتق  نأ  تنالنأيل(2)"أ  ناىينإينننىتعد نعدك ن":ألنش اُ

ن ا ننهراتفنيسنط ناتانإكاىن: يلنشاع ماننهراتفنقا  ناعنضان":النأاتلاتق  ناعنض نالنش ك ,نألن ,نتات
ن,ي   كثاىن ن شااىن ا كةناعنا سن":ك داتوناعجتهجا نل,نتقا  ن(0)"ط نتانإكىنانىنتعلني  ناع يط ل

انشاع مننان  راتفنإلَنشع مننإلَنن:ثتنألناعنض نالنش ك نيلناالنأتلن ا نألن  كةنعشع نإد    َّنت نن
ن,(1)"عكسنا عدتينأن  نن":تق  ناع  رننياتني   ن,ن(6)"ض كلن":تق  ن ت  نالن   تل.ن(5)"  رتف

ثااااااا تنااتأاااااالنن,راااااا لن  اااااالنكاااااا تينأاااااالناعثداااااا تناع  ضااااااالت":تقاااااا  ناااااااالن ااااااا لن,(1)"أناااااا  ن
  الن نك ا جنا  كثاىنت نك اا كلنناع ا كة,نتن ااتنإالعااكسناا عدتينن":تقا  نااالنأا ي.(1)"اع ديتاا ت

:نتقاااا  ناااااالن ااااهنن,(  )"ضاااا كل":نلتقاااا  ناعاكعداااا,ن(4 )"كخاااا جن  كثااااىن":لتقاااا  ناعاااا ا قطن,ن(1)"اااااى
نن(2 )"   ت "

,نإدا ناإلرسـال واْو ـامصـدو  كثيـر يناىنن ج ات نيقاتا ناع ي ا ،ن شاك نإعا نقات نااالن جا نن:قلت
يسنط نااتانإكااى,نن"ننهرااتف"نتثدااىنج  أااُنأياا ن ي ااعنناعاخاا  سنتاااالن  ااكل,نتي اا نقاات ناااالنأااتلنإكااىن

ن  نط نتانإكىنانىنتعلني  ناع يط ل":نإد  ناعنض نالنش ك نإد ناكلناع اونإلناع  ن."تات
ان  رااتفنإلنشااع منإلنن":نتي اا ن اا ن تافناعجتهجاا نلنت كاا فنأاالناعنضاا نااالنشاا ك نأاالناااالنأااتلنقتعااى

اع ا  خناع اإ النإعاتن  ا كل,نت ااان ا ناكناىنااالناع االحن,تيااتن ا  نناع ج ا  نل,نتن"نان  راتفشع من
ن:اعدهتكنل

                                           

 .2/510  عاكوناعر   ن( )
 .3 /  د  ُن  كون  يننن(2)
 .2/510  عاكوناعر   نن(3)
 .2611تاآل او,نا ون  نج ،نإلناع  يكننأي ناعن  ،,ن قنن نلناع   اس,نر  ونا   ااالنن(0)
 .56 ي تا ناع ج  نعيجتهج نلنلنن(5)
 .2/510  عاكوناعر   نن(6)
 . 31/نن0 عاكوناع عاكونن(1)
  36/نن اع ج ت كلن الن ا لنن(1)
 .0/31اعر   نإلنض   ،ناع ج  ن النأ سننن(1)
ن.36:ن  ا تناعا ق نلنعي ا قطنلنل(4 )

 

 . 31/نن0 عاكوناع عاكون(  )
ن.ن1/314اع  ي ن الن هننن(2 )
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إلنشع نالن تشونإلنشاع اننهراتف,ن:نأتلنقتعىناالار ن  يننان ن  ف,نألن":نق  ناالناع الح
تافنرثكاا ن االن تا ن  ااينن ن,نط نااتانإكااىهن ااأختان االناعنكااه ,نت ااتناعاا  وناعد ااك :نإدتعااىننهرااتفنيس

,نتشااع نقاا نتثدااىني  اا نااالن نااا ,ن( )  رااتفنا ع اا ،نتاعاا ا،,نت ااتن  اا كل,نت   ااك ن  اايننعااىنكن كااى
تك ك نالن  كل,نت ك    ,نتاعاسنار فنإكىناالنيالنخكث ُ,نينىنثدُ,ن ر فنأالنك كا ناالن  اكل,ن

لنار فنج  أُنإلنر اعننإلناعض    ،,نتق نار فنياتنن كننتاق   نأيكى,نتاعديونإع ن ااني ك ,نتات
اع اا إي,نإااك لناراا  ننإاالن يكااُنااتعكاا ،,نت اا ناراا نإاالنج  ااى,ن االنيخااافنخ كطااُن االناكااتناع اا  ن

ن.(2)"نأي نجعُناعخك نُ,نعىن    نك  ينأنىناعد حناع  دط
:ننهراتف,نك نالناا ن ج :نانر نشع نالن تشونأن ناالنأتل,نإد  ن":   نناع ج   نلناتينتق  

 جا نناا :ندا عتاإإ ا لني ا  وناع ا كة,ن:نيااتن ا  ننقا  ,نضا اتفنا عنكا ه نط نتانإكاى,نراأنعن
نهراىنكنهراىنإاان:نإلنشاع ماننهراتف,نكدا  :نتإالن داىنقكا ":نقا  ناع ا  خناع اإ الناعدهتكنالتنن.(3)"  رتف

ن.(0)"أ اى,نتي  ناعنه ,ناعط لنا عنكه ,نت تني ي ن لناع  و,نت  لنا ضعنننهرتف,نا  رتف
ن.(0)"ا  رتف

  ىنإتاضونينىنا ااون ختعاىنإالني ا ناع ايط لنتق اُنيخاافناعخ كطاُنتقا نتي  ن ض كلن لنضن
إ ن    ن ندطاع,ن:"نق  ناعا الن  يد منأي ناع تاكُنن:ياتناع  لنالناعدط ل اإعنألناع ناعا النتن

تع يعاااا نتق اااات,نت اااا ون نعاااا ,نيتنيخااااا  ن  ااااأت منيلنعااااىنإاااالناكااااتن اااا  ناع  ااااي كلن داااا ,نن ااااأ نتن
ن.(5)"اع  و

عنني  عنع ض  ىن جُ,نتن  نارا تان الن هككاىنااهيناعجنا ,ن:"ناع  لنالناعدط لناع   لتق  نياتن
ت ااا  أىناعينااا ،ناااا آل ت,نتنقاإاااىناأخااااناعخ كطاااُ,نإن ااا ن نك اااو,نيتن اااتنخااا  جنأيااا ن خااا جن ن

.نننن(6)"كض ف,نتنش ن  نقك نإكىنينىنك تين نر اتنألنثد ت,نتن اانإاانرث ن نىن دطتناعثداُنااى
 ا لنينىنك تسنألناعثد تناع  ضالتنتألنااثا تناع ديتا ت,تقت ناعجتهج نلنتي  نقت ناالن.نن

ااألني   كثاىن ن شاااىني   كاةناعن س,إدا ن اإااعنأناىناعااا النا ا   نيت  ن اافناا   كااةنإالن  ج ااُن
                                           

َ ىنناَهنن:نق  ن( ) يَّننَ  َّ نَ َرَي نتانإَّكىَّن(:ناعنض )َكدنت نن:ن ن   ُنناعَن سَّ َن  .َيَخَا  ىننَيع  َّ
 .20 /  ك نُن  كون  يننن(2)
 .23/235   كان  شمن النأ  ر نن(3)
 .4  / اع  تكلنإلنيخا  نقهتكلنن(0)
 .0/315يأالنناعناال،ن ك نن(5)
 . 31/نن0 عاكوناع عاكونن(6)
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 إعاان  نا  نر ن لن ا كةنشاع نإالن ا ُن تاك اى,نت ا ناا ناا ع نر نجا ما,:ن"شع نإلناع ك نإد  
اع جاا ن كاا ن اا إت نأاالن اا منتأياان,ن:نج ااُنشااع نااالن تشااونإاالناع ااك نادتعااىثااننخاا نناعااا الن  ن

ن.( )"تا   ج جناىن   جو
َِّّ ْبـن عثمـان ْبــن  ثـيمن-  ااتإ ن,نَياناتنأث ا لناع رال,نراـبالمعجماة والمثلثااة مصغانَعبـد ا

نــاثنتين وثالثي نُننن  اااااااُنت
ن:تثدااااااىناالن  ااااا نتقااااا  ن.(2)

,ن(5)تارا فنااالن اا لنإا ناعثدا تنتقا  نرا لنكخطائن(0),نتراع نتثدىناع جيال(3)"عىني   كةن  نُ"ن
إ ننن(1)تق  ناالن  كلن(1)"  اىناأسنتها نيا ن   نن  عوناع  كة:ن"تياتن   ننق  (6)ي  ناالن  كل

,ني اا ناااالن جاا ن(1)"ضاا كل:"ن,نتعراالناعاا ا قطن نقاا  "ُتكااي   كثااىنعك ااتنا عد:ن"إاا ن تضااعنآخاا 
نن.(4 )"  تم:ن"د  إ
ن.ي ك نإع نقت نينىن  تمن:قلت 
,ن اتع نق كااُناناتن   ا ناناعت طلنعلي بن عاصم بن صهيل- ال  لناااااااااااياتناع  لناعد شلناع َك  َّ

نَتا"ن,نتثداااىناع جيااا نتقااا  (  )ه 24َياااالنارااا ناع ااا كم,ن اااتإ ن كةَّ تإااا ناَّ ع َ ااا َّ عَنااا سنَرااا َلنثَّدَاااُنَ    ن
كةنك  كر اون  كثاى,ن"ن:,نت ا نأنىناالن ناا نإدا  "(2 )َك أَع نَإيننك   نيلعتلنأكيي تنىنإَّلنَيَ   َّ

خااتان"ن,ننتقا  نأاا نتناالن ناا نأالنياكاىن(3 )" ناَتنتتنأنا سنثداُنتينا ني ا ةنَأن اىننن:تق  نيكضا 
راا لن:ن االن  كثااىن اا ن ااونت أااتان اا ن يااط,نيتن اا نيخطاا ،نإكااى,نراا لنيااالنك اا جناعاااا,نتراا لنكداات 

                                           

ن.311/نن0 ك نيأالنناعناال،نعيا النن( )
ن.211/ن5  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن(2)

ن

ن.011/ن5اعطاد تناعرا ينن(3)
ن

ن261:ناعثد تنعي جيلنلنن0))
 

ن.30/ن5اعثد تن الن ا لنن5))
ن

ن.016:ن  ا تناالناعجنك نلنن6))
 

ن.2  /ن5اعج حنتاع   ك ن النيالن   ننن1))
 

ن.266/ن5اعر   نإلنض   ،ناع ج  نن1))
 

ن.360/ن2 ت تأُنيقتا نيالناع  لناع ا قطنلنن1))
 

ن.3 3:ن د كوناع عاكونلن4 ))
 

ن.545/ن24 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ننن  ))
 

ن.56 /ناعثد تنعي جيلن ن2 ))
 

ن.326/ن6اعر   نإلنض   ،ناع ج  ننن3 ))
ن
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صادو  :قال الدارقطنى ن,ني ا( )"كييطنتكخطئ
(0)

"لاي  بثقاة: ", أماا ابان معاين قاال
(3)

, والنساائي 

"متروك الحديث: "قال
ن.(1)

ن
تل(5)"   ناعن سن  كثىن"ن:تق  نياته أُن ن.(6)"َ  نهعن نن  إىناَّ ع َراَّوَّن"ن:,نَتَق َ نكهَّك نالنَ   ن
,ني ا نااالن جا ن(1)"ضا  تف"ن:,نتقا  ناعاا ال(1)تراع نار فناالناعجتهينإ ناعض   ،نتاع   تراتلن

ن.(1)"ت  لنا ع شكعن  ن تكنننئ  تمنكخط:ن" ج نق  
ن.  تمنكخطئن:قلت 

 :الحكم على اإلسلاد
ن.أي نالنأ  نن  تمنكخطئتنشع نالن تشون  تمنرثك ناإل    ,ننتإكىنض كل,إ ن  فن 

 :قال ابن االثير رحمه  
 ن(1 ).َتُش َّ َعَلْيهِ َأْي « َحتَّى ُتْعِلَته»َواْلَحِديُث اْرَ ُر ( ي) 

ن

 (97)الحديث رقم
 .لم أقذ على تخريج له                   

 

 

 

 

 

 

                                           
ن.02/ن3 ت تأُنيقتا ناإل  نني   نالن نا نإلن ج  ناع  كةنتأييىنننن ))
ن. 30/ن2اع    ناع  كمنن  ىننن2))

ن

ن.310/ن2ن-اعض   ،ناالنه أُناع اهسنإلنيجتا ىنأي ني ايُناعا األننن3))
 

ن.326/ن6اعر   نإلنض   ،ناع ج  نن0))
 

 .310/ن2ن-عا األناعض   ،ناالنه أُناع اهسنإلنيجتا ىنأي ني ايُنانن5))
ن.15 /ن2اعض   ،نتاع   ترتلن الناعجتهسننن6))

 

 .اع    نن  ى ن1))
ن.02/ن2اعر شلن ن1))

 

ن.043:ن د كوناع عاكونل ن1))
ن

ن.341/ن3ناع  كةنتااث ناعنع كُنإلن  كوننن4 ))
ن
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 :قال ابن االثير رحمه  
ــُه اْلَحــِديُث ( ي)  ــْم َيْعــرف بالطِ ــلِ  فَأْعَلــَت َفُهــَو ضــاِمنُ »َوِمْل ن« أيُّمــا َطِبيــل  َتَطبَّــل َوَل َيس 

نن( ).يَضَ ناع  كَفنتيإَ  ف
ن

 (98)الحديث رقم
,نَ َ ثََن نَ   ٌلن: ق  نياتن اتنن ناع َ اَل،َّ َ َ ثََن ن نَ َ  ننا لن

نأن (2) نا لن نااااااااااااااااَن,نَ َ ثََن نَأا  نناع َ هَّكهَّ نَ نا لَّ
نَ ااَ ثَنَّن ناع َ هَّكااهَّ كَل,نقمااَأا اا َّ ناعَاااَّ ناع َتإ اا َّ ناهَّن:ن َّ نتانَأيَاا نَياَّاالنقَاا  َنلنَا  اافن اات ن َأيَُّمــا َطِبيــل  »:ننقَاا َ نَ  ن

، اَل ُيْعَرُف َلـُه َتَطبُّـل  َقْبـَل َ ِلـَا َفَأْعَلـَت َفُهـَو َضـاِمن   َيَ ا نإََّناىنن»:نقَا َ نَأا ا نناع َ هَّكاهَّنن«َتَطبََّل َعَلى َقْوم 
تمَّنتَن نإََّنَ  ن نَتنَقط عنناع  ن ن ن(3).«اع َاطُّ,نَتاع َرلُّنَعك َسناَّ عَن  تَّ

 :ت ريج الحديث
ن.(0)اىناي يىنألنأا ناع هكهنالنأ  ن لنط كمن  لنالن ك ةيخ جىناالنيا نشكاُنن

ن.(0)اي يى
 :السلد رجال دراسة
س,نيااتن   ا ناالن ا تالنا الناع رانناعد شالناانَ اتَّننعبـد اْلَعِزيـِز ْبـن ُعَمـر ْبـن َعْبـد العزيـز 

,ن(2)تاعااا الن( )تيااتن ات ن(1)تاااالناع ا كنلن(6)ااالن  اكلنثدااُ,نتن(5) اتإ ن اانُن  ااُنتخ  اكلناع ا نل
                                           

ن.341/ن3ع    ناع  امناننن ))
ن

ن.  لنالن ك ةنا  ج ُن ر ت  ناالنطيمننن2))
ن

َنتَننن3)) نَإَأأ  ي ن  نأَّ نَ َطَاَوناََّيك  َّ ,نَا ٌونإَّكَ ل  َك تَّ ن.0511ا قننن15 /ن0 نلنيالن ات نرََّ  وناع  َّ
 

ن.113ا قنن035/ن2  ن ناالنيالنشكاُنن, 2151ا قنن024/ن5  نلناالنيالنشكاُن ن0))
 

ن.13 /ن1  ،ناع ج  ن عاكوناعر   نإلني  نن5))
 

ن.16/ن    هن تاكُناالنن-االن  كلن   كانن6))
 

ن.43 :نالنيالنشكاُن الناع  كنلنل  ا تنان1))
 



 475 

,ن(0)"كر اون  كثاى:"ن,ني ا نيااتن ا  ننقا  (3)"كخطائ:"ن,نتار فنااالن اا لنإا ناعثدا تنتقا  (2)تاعا ال
ن,نعرالن(6)" ا تمنكخطائ:"ن,نتااالن جا نقا  (5)" نااأسنااى:"نقا  نُتياتنه أ اعَّ   ااالن)قَا َ نَياناتن ن  
كةَّن(ن"يالن ا  ُ ناع َ  َّ كلن عاكسن اتن الن"ن:اعخط النأالني  ا ناالن ناا نقا  ن رل,نتراع ن(1)"َض َّ

ن.(1)"ي  ناع  ينتاإل د ل
ن.  تمن:قلت 

 :الحكم على اإلسلاد
ن.إ ن  فنض كلنا ونإ   عىن

 :قال ابن االثير رحمه  
أنَّ َرُجاًل ساَر َمَعُه َعَلى َجمل  فجَعل َيت د م الَ وَم ُثمَّ َيْعِلُجه َحتَّى َيُكـوَن ِفـي »ِفيِه ( َعَلجَ )  

ى« ُأْ ريَات اْلَ ْومِ  نَأَنَجىنَك  نَّجن اَّونهَّ   ىنعََّكدَّل,ن َّل  نَكج  ن.ناع  َّك ضُ:اعَ ن ج:نَتقَّك َن.نإََّاانأَط ىننَيس  َتَق  
نَّجنن ناعارَ نيَأ  تن تَضىَأَنج  ط  َىنإَّلناَّ اأىنعَ  ن  ن(9).ىنَأن ج منإََّاان َاطَتنخَّ

 (99)الحديث رقم
ن.(4 ) تلنيسن ن ن,نتق نار فنعننيقلنأي ن خ كجنعىنننننننننننن

 :قال ابن االثير رحمه  
نن(  ).« وَعَثرت لاقُته فَعَلَجَها بالزِ مام»َوِمْلُه اْلَحِديُث اْرَ ُر (  ـ)  

 (11 )الحديث رقم

                                                                                                                        
ن.15 /ن1 اعر   نإلني   ،ناع ج  نن عاكون ))
 

ن.23 :ن لن ريننإكىنت تن تثمنلن2))
 

نن.0  /ن1اعثد تن الن ا لنن3))
ن
 

ن.311/ن5اعج حنتاع   ك ن النيالن   ننن0))
 

 .اع    ناع  امنن5))
ن.351:ن د كوناع عاكونلن6))
ن

ن.1 /ن3اعض   ،ناعراك نعي دكيلنن1))
ن

ن.354/ن6 عاكوناع عاكونن1))
 

ن.317/ 3 ااث اعنع كُنإلن  كوننن1))
ن.34/ن0اع  امنإلن  كوناع  كةن ن4 ))

 

ن.اع    ناع  امنن  ))
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ااا َّن:قااا  ني  ااا ناااالن ناااا ن َ اااَ ثََن نَياناااتناعَنض 
اااَلنَاع اااَ اَن,نَ اااَ ثََن ن( ) نَّااالناا  نَك   كااا َّ ااا نناع َ  َّ ,نَ اااَ ثََن نَأا 

َشااع  ٌن
نَ اان ن ن(2) نَجَااا  ن(3),نَ ااَ ثََن ناا االن نا االَّ َ اا اَّ ن ن كةَّ نَ اا َّ ااتَ نتَّننن,نَأاال  نقََّاااَ نن,نَيَلنَ  ن َخااَ َجناَّ عَناا سَّ

نطَن ,نثنااَننإََّلناعَناا َسنَ رَّانااتا,نَإَيَ اا نَيل  ااا وَّ نَ اااَلَ ناع ُّ ااَاَونَ ااَي ناَّ عَناا سَّ نَي   َت َّنَ انااتَ ,نَإَيَ اا نَيل  نَ ااه  َيَ ااتَّ
َُّن ناع ُّع َجا نَأيَا نَيثَا َّ نَنَ َسناعَنا سن اعَش  سن
اتَ نتَّن(0) َ ا ٌانَ  ن نَ َ  َنننن,نَتعَاهََّنن ن نَك  يناتنَيثَاَ فن,نَتاعَنا سن ناَّعَّان  قَات 

نتَّن ات َّ نَ  ن َ ا ٌانَأيَا نَيثَا َّ ,نَإَاك َنَ ا ن ن اك ن نَتَ  َّ ننَ أ رن ن ناعَط َّكمَّ نَأَي نَجَتا  َّ َوَلاَقتُـُه تَْأُكـُل َمـرًَّة ,نن ََّر انعنن 
َماِم، َفَهبَّْت َحتَّى َلَرَرْت ِمْلَها  ، َفَكَبَحَها ِبالزِ  ,نثناَنننَلاَقُة َرُسوِل ِ  َوَتِسيُر ُأْ َرى َعَثَرْت َلاَقُة ُمَعا  

تَ نتَّن ,نَإَن َ افننننإََّلنَ  ن ن نَ  ا  َن نإََّعك ىَّن َّل  ٌ نَي   نَ جن َلناع َجك شَّ َلنَأن ىننقََّن َأىن,نَإ ع َ َ َتنَإنََّاانَعك َسن َّ َرش 
ااات ننتَّن َ ااا انن:ن"نَإدَااا  َنننَ  ن اااَ نَكااا نَناَّاااَلنتَّن:نقَااا  َن".نَكااا ن ن ن نتَناااَ ن"نن:قَااا  َن.نَعَاك  اااىننَ  َااا ن".نا  لن ن  إَاااَ َن ن َّ

نتَّن اات ن َ ي,نَإدَاا َ نَ  ن نخ  ااَ ا نَ  ناَّاا ا  َيَ   نَ اا نإَّ   نَ ا َّ ااَدت  ن:ن"ننَع َّ َناا نَرَ َراا نَّعَّن  ناعَناا َسن َّ ااون نَي   َّ َ اا نرنن ااتن
ن َلناع ان   َّ ن:نَإَد َ ن نَ  اٌن".ن َّ ,نَإَ َ َ َقت  ك ننَك نَناََّلنتَّنَنَ َسناعَن سن َ عننَتَ  َّ نَ    ن ََّر انعنن  ن.(5)اع  كة...ناَّعَّن 

 :ت ريج الحديث
,نتاااااالنن(1),نتأااااا نااااالن  كاااا (6)يخ جااااىناااااالناع اااا   عاااننيقاااالنأياااالنع ااااينااااالنااثكاااا ,نتننن

 ناااالنااااااااااانن ااالنط كااامنشعااعااااااااج ك ن(  ),نتاعط ااا تي(4 ),نتاعطا انااال(1)تاعااااها نإااالناع  ااان ,ن(1)  جااى
ن.ن تفاىناأاااااالنأا ناع   لنالن ننننتشواااااا 

 :دراسة رجال اإلسلاد
ات ناهَّنَعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َغـْلم  ,نتعاننكا ف,ننااشا  س,ج  يل,نرا لن  اي  نأيا نأعا نَ  ن

اات ناهَّن إعاا ناعااك لنإعاا نيلن اا تنإاالنخالإااُنننتعااننك اا نأيكااى,نت هنن  اا انااالنجااا ن نااانا ثااىنَ  ن
تعااننننقاا ني   ناعنااالنن:"ااالن نااا نتقاا  ني  اا ,ن(2 )أ اا ,نك اا لنا اا  ون  اا ا,نع اله  ااىنعااى

                                           
ن.( شعت نارنك ى)ن  شننالناعد  ننالن  ينناعيكث ن تن4))
ن. تنشع نالن تشون0))
نَ ن ن تنأا ناع   لنن3)) نا لن
ناعَيك  ن.نَ ك  ناعَيك  َّنن ت0)) نَيَت َّ َعَجنا عَ خ كلنإََّاانَ   ن َّل   .21 /ن2اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن.كند  نَي  
ن.22 22ا قنن033/ن36  ن ني   ننن5))

 

ن. 3ا قنن03:ناعجع  نلن6))
 .3  ا قننن61:ن  ن نأا نالن  ك نلن1))
ن.12ا قنن21/ن  نلناالن  جىنن1))
ن.2661ا قننن   /ن1اعاها نن  ن 1))
 .1  ,ن5  ا قننن63/ن24اع  جنناعراك ن4 ))
 .011 ا قننن6  /ن0ش حن شر ناآلث  نن  ))
ن.154/ن2ا   ك  ونإلن   إُناا   ون2 ))
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ن.( )"ك  عن نى
ن. تن لنرا  ناع  ا كلنتعكسنعىن  اُن:قلت
ــِن َحْوَشــل  ،  نااااااااااااا اا تمنرثكاا ناإل  اا  نتاات تاعخال ااُنينااىنن(2) ااادتن  ا اا ى :َشــْهِر ْب

ن.  حنا ع   كةنعرنى
  

ـــُن َبْهـــرَامَ  تثداااىنرااا ن ااالنااااالنأ  ااا ن اااي  ناع ااا ا كل,ن، (3)اع اااها سناع ااا اانلنَعْبـــُد اْلَحِميـــِد ْب
عاكسنااىن"ن:إالن تضاعنآخا ن(1)تق  نااالن  اكلنن(6)تي   نالن نا ن(5)تنأيلنالناع  كنلن(0)  كل

نتراااااعااااا ,ن(1) سااااااالنأاااااااتاان,(1)نااااااا   نتيااااااااااااات ناعدننىنأيلناااااااااتتاإدن"اىناأس
ن(2 )تاااالن جاا ن(  )تقاا  نشاا اُ"ك اا جناااىنتعراالنكر ااون  كثااىناأنااىن ن:"ن اا  نتها نياااتن(4 )اع جياال
ن.  تم
ن.  تمن:قلت

 :الحكم علي اإلسلاد
ن.إ ن  فن  لننننننن

ن
ن
ن

                                           

ن. 25/ن6 عاكوناع عاكونن ))
ن

ن.16اني ن  كةن قنن2))
ن.041/ن6  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن3))

ن

ن.315/ن0 تاكُناع ت سنن-   كاناالن  كلنن0))
ن

ن.10:ن  ا تناالنيالنشكاُن الناع  كنلنلن5))
ن

ن.1/ن6اعج حنتاع   ك ن النيالن   ننن6))
ن

ن.010:ن  ا تناالناعجنك نل1))
 

ن.1/ن6اعج حنتاع   ك ن النيالن   ننن1))
ن.1/ن1اعر   نإلنض   ،ناع ج  نن1))

ن

ن.216:ن   إُناعثد تنعي جيلنلن4 ))
 

ن.1/ن1اعر   نإلنض   ،ناع ج  ن  ))
ن

ن.333:ن د كوناع عاكونل2 ))
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ن
ن
ن
ن
ن

 :قال ابن االثير رحمه  
ــِديُث (  ـــ)  ــُه اْلَح ــلَ »َوِمْل ــا : ِقي ــالَ َي ــل  َق َِّّ فاإلِب ــوَل ا ــَياِطينِ : َرُس ــاِجيج الشَّ ــَا َعَل نن«ِتْل َيس 

اَلناإلاَّا :نَ ط ك   ,نتا َّ    كاون َّ تج,نَت نَتناعن َّجَّ ا ,ن:نَتقَّكا َن.نأنن جن نتاعَخك  اَّا َّ اَلناإل َّ  ناَتناعَطتكا ناع ننامنن َّ
َلناعَ ن ج ,نَت نَتنَ ثٌ نضَ اىنَعَع ,نكن َّك ننَيَنعَن:نَت نَتن َّ نتاعن ََّ   اعَ ط لَّ  ن( ). نكن    نإََّعك َع ناعاُّأ  ن

 ( 1 )الحديث رقم
َ اااقاا  نن نَق َاا َ  َنن: نااالن اشااا َ    ناهَّن:ن,نقَااا  َن(2)َأااال  اات ن تا»:ننقَااا َ نَ  ن دَّااا ن ,ن«نَ َ اااَ قنتانَتَ نَ   

اااتَ ناهَّ؟نقَااا  َن:نقَاا عنتا نَكااا نَ  ن ,نَتاع َ دَّكااا َّن:نَأيَااا ناعَنااا سَّن»:نَأيَااا نَ ااال  ااارَّكلَّ ,نَتاع  َّ   اااك َّ َّ َ ن:ن,نقَااا عنتا«ناا  إَاااَأسُّ
؟نقَااا  َن َتاعََّنااا نَيإ َضااا ن نَتاع َياااَنننن»:نَي   ةن ـــاُلوا,ن«ناع َ ااا   ـــلُ : َق ِب َِّّ َفاإلِْ ِتْلـــَا َعَلـــاِتيُن »:   َقـــالَ َيـــا َرُســـوَل ا

ــَياِطينِ  َك نالشَّ نَج نَّاَّعَاا ناا  اال  ُم,نَتَ نَكأ  َّكعَاا نَخك  نَ اا نإََّ ن َّ َتع ََّكاا نإََّ ن ن تحن ُم,نَتَ ن َاا ن َتع ََّكاا اا نتنإََّ ن ن ,ن«نَ اا َّن,نَ نَ ي 
تَ ناهَّ,نَق  َن:نَق عنتا نَك نَ  ن نَكد َ َننا»:نإَّامانكنَ ك َّانَع ناعَن سن دََّك ،نناع َ َجَ  ننَعل  َش  ن.(3)«ا 

 :ت ريج الحديث
ن.تعننكخ جىناعااناعي يناعد كونإ نَ    نالن اش (نأن جكج)عننيقلنأي نع يُناالنااثك نننن

 :السلد رجال دراسة
ن ج عىنثد تن

 :الحكم على اإلسلاد
 .اع  كةنإ ن  فنض كل,نتإكىناندط  نإ ناع ن ن
 

                                           
ن.341/ن3ونا ث ناعنع كُنإلن  كنن ))
ن. تنق    نالن أ  ُنالنق    ناع  ت لنن2))

ن

ن.446 2ا قننن064/ن  ج  عن    نالن اش نن3))
ن
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  :قال ابن اْثير رحمه  
ــِه  ــي »َوِفي ــى َأِب ــر ِإَل ْْم ــاُ  ا ــَة َعســاِكر، وِعَل ــاُلوا َثاَلَث ــِرِكيَن َك ــَن اْلُمْش ــدَ  ِم ــُوا الَ ْل ــِ يَن َواَف ِإنَّ الَّ
عاا ,ن« ُســريان َن جن نأَّ اا نثََّدااَ ناعاا  عتَّ اااتنعن,نَرَ اا نَك   َّ ااَ ا َّ ني اا َّ ن,نتاعداا انناشن َاعن,نت ن نَيَنااىننَراا َلن اا  َّ َيس 

ن نعَّ ن ا  نَإاَلنَ ن دَّطعنَت نَتن ا  نكنش  ن  َ ع  َ َع نَأت   ن( ).ثنَننكنش  نإََّع ناعَ َ اقَّلنعََّكرنتَلنَ   

 (12 )الحديث رقم
ن:قا  ناعتاقاا سننننن تنا االَّ اا َّ ,نأاالنأاا نتنااالنياالناراا ناالنَأ   ناع َ هَّكااهَّ نَأا ا َّ نا االن َ لَّ َ ا  ثَنَّلنَأا اا نناعا    

نَق َا َ َ ن َ اَ نا الَّ نأن انننا الن ,نَتَأ  َّ ن  نَانناتن نا   َن:نقَا َ نَ ه  َشاعََّ ت 
نن(2) ناع َ ا  َّةن نَتَق اَّا ن نن   ُ َا ن َّ َاا نَي   اع َخن اَ َمنَت نان 

اا لنتينشاا  ,نَتَ َجاا فنن    اا  س  ناع  ن ل  نَأاات  ن ا االن َجاا َتَ َ ناعن اَّاال  تان ن اا   ما,نَتَاَراا ن َ اَّااا نننشَّ َإَراا َلنَ ااَاانَيث َاااَتن.نَكت 
َُن َنا َكك  نأن ُمن َّل  َثَ ن ند َك ىَّ,نَتَعرَّن ىننَر َلنَي   ن َ َن نَين ىننَشعََّ ناع َخن َ َمنإَّلنَقت  َّ َقاُلوا َوَكاَن اْلَ ْوُم َجِميًعا ال ـِ يَن ن.أَّ

، َعَشــ ، َوَغَطَرـاَن، َوَأَسـد  ، َوُســَلْيم  ، َفِهـَي َعَســاِكُر َثاَلثَـة ، َوِعَلــاُ  َواَفـْوا اْلَ ْلـَدَ  ِمــْن قُـَرْي   َرَة آاَلف 
َْمِر إَلى َأِبي ُسْرَيانَ  نَضاَتينإَعك عَا ن. اْْ اَع نَتَ ال  سناع َ دَّكامَّنإَّالنَيَ  اَّكشَّ َُنَتَتا َّ تَ ا نقناَ ك ٌشناَّ ن إَاَأق َاينتانَإَنَهعَات 

ناع َ َ وَّن ن.(3)اع  كة...ن َّل 
 :ت ريج الحديث

ن. نر  اى    ناعااناعي يناعتاق سنإن
 :دراسة رجال السلد

                                           
ن.317/ 3 تااث اعنع كُنإلن  كونن ))
إا نااال ن)ن ا ناالني ناالنط اخاُناالناعكا سنااالن ضا :ناعن اُنإع نج  أُنتاطتلن لنقا ا نش  ,ن نعن افن 2))

ن.3 2/ن2 اان  ونعي    نلناني ن(اعجهك  ناع  اكُ
 

ن.003/ن2 ي هسناعتاق سن3))
ن
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َياناتن نَ َ ا نن,أث ا لناالن نكالناَان  ا  َّس ن ا النا النَأاا نتنَعْبد الرَّْحَمن ْبن َعْبـد العزيـز -
اكَ  َّنن"ق  ناالن ا  نن.( )ه62 تنناع  نل,نتر لنق نا ونا  ف ا ناَّ ع  َّ َتَرا َلن,ن َتَ ك َ َ ا,نَرا َلنَأ عَّ م

كةَّنكَ نااااَرثَّن ن,(0)"مااااتثن"لا اااااااا  ناعااتق,ن(3)"ُااثدن"دتونالنشكاُاا  نك ااااااااق,ن(2)"اع َ  َّ
يااتنن,ي ا "(6)شاكان جعات "ن:تقا  نأث ا لناعا ا  لنأالنااالن  اكل,ن(5)تار فناالن اا لنإا ناعثدا تن

تناااااالن جاااا ن,ن(1)"عااااكسنااااا عدتينأناااا  نن":قاااا  نااه ستن,ن"(1)شااااكان ضااااط وناع اااا كة"قاااا  ن اااا  ن
ن.(1)"  تمنكخط ،":ق  
ن.  تمنكخطئ:نقلت 

 :الحكم على اإلسلاد
اع  كةنإ ن  فنض كلنج ا,نإ يُناع  كةنينىن    نأي نأ  ننالنأ  نالنق    ,ننتأا نتن

ن.تإكىناعتاق سنتض  نالنيا نار ,نتنراع نأا ناع   لنالنأا ناع هكهن  تمنكخطئ,

 :قال ابن االثير رحمه  
ن:ناعَ نَّكا « ِإنَّ َ  َتَعاَلى َجعللي َعْبًدا َكِريًما، َوَلـْم َيْجعللـي جبَّـارا َعِليـداً »ِفيِه (َعِلدَ )  اع َجا اَّ ن

ي اانناَّااىَّن سنَكاا ن  ناع َ ااَمنَ ااَعناع َّ لناعَاااَّ اا ,ناعااا  َّ ناعَد   ن,نَأاالَّ اا   نَياَّاالنَار  َُّ ط َااا اا سن ني راا ن»َتإَّاالنخن لنا   تَ اا  ت 
تض نتَ يَّر نَأننت امن ن ن  أَّ «نَأضن نَيت  ك ,ناََّ   َن نَإ أَّ    ن(1 ).اعَ ننت نتاعَ نَّك ناََّ   نم ,نَت نَ  نَإ نت نتَإ َّ

 (13 )الحديث رقم

                                           

ن.253/ن1  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن ))
ن

ن.061:نلن-   نناع  ا كلنن-اعطاد تناعرا ين2))
 

ن.ن250/ن1  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن3))
 

ن.24 :ن لن ريننإكىنت تن تثمنلن0))
ن

ن15/ن1اعثد تن الن ا لنن5))
 

 .250/ن1  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن6) )
ن.اع    ناع  امن1))
ن.224/ن6 عاكوناع عاكونن1))
ن.305:ن د كوناع عاكونل1) )
 

ن.341/ناعنع كُنإلن  كونتااث ننن4 ))
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نَق  َن:ق  ناالن  جىن لُّ ناع  َّ   َّ كَن    ن َّ نا لَّ نَرثَّك َّ نا لَّ ك َّ نَ  َّ نأنث َ  َلنا لَّ تنا لن َ اَ ثََن ن:نَ َ ثََن نَأ   ن
َاَأَن ن:نَياَّلنَق  َن نَق  َنَين  م  نأَّ   نا لَّ َ لَّ ناعَ    نَأا  َّ نان    ن:ن نَ َ  ننا لن ن:ن,نَق  َن( )ننَ َ ثََن نَأا  نناهَّنا لن يَ  َ ك تن

ن نعَّيَناَّاال َّ ااَ ك تن ناهَّنننيَ   اات ن َ ااَّاالِنننَشاا  م,نَإَجثَاا نَ  ن ,نَإدَاا َ نيَأ  َاَ ك ااىَّ,نَكأ رناا ن ُن؟ن:نَأيَاا ن نر  ي َ اا فَّناع جَّ َ اا نَ اااَّ
ََّّ َجَعَلِلي َعْبًدا َكِريًما، َوَلْم َيْجَعْلِلي َجبَّارًا َعِليًدا ِإنَّ »:نَإَد  َن ن(2).«ا
 
 

 :ت ريج الحديث
ن اتنن نيات ناعش إ لن(3) يخ جى نار  ن تض كلن(0)تيات نإ  ناع كن(5)تاعاكعدل نلتضك ،

ن.,نج ك عنن لنط كمنأ  تنالنأث  لناع    نألنياكىناىناي ين  د  و(6)اع د   
 :السلد رجال دراسة

,نَيانتناعتعك ناعش  لناع   لاعك  النُمَحمَّد بن عبد الرحمن ْبن عر 
ناع  ا لق  نأث  لن,ن(1)

كثىنَ  نَ َتافنناعث ََّد تنكننن:"تق  نالن ا لنإلناعثد تاتار فنن(1) كنن  نيأي ىنإ نثدُألن نن    َا ن لنَ  َّ
ن.(  )"  تمق  ن:"ن,ني  ناالن ج (4 )"تثم:"ن,نتق  ناعا ال(1)"َأنىنن
ن.  تمن:قلت 

                                           

ننن )) ا ناع ا هنل,نكرنا نياا نا ا ,نتقكا نياا ن ا تال,ن اي ناعداي اكلنتتضاعناعَناَّال  نان   نن تناع   النَأا  نناهَّنا لن
ن ,ن تإلن نُنث  لنتث  نكل,نت تناالني ااعنت  ا كلن انُ,نت اتنآخا ن الننك فنَأَي ن ي ىنت أ نعى,ن  وناعَناَّل 

ن.12/ن3ي  ناعي اُن.ن  تنا عش نن لناع   اُ
 

ن نَ رَّام نن2)) َر  ن ناا  ,نَا ون َُّ  َ َط  َّ ناا  ن.3263ا قنن416 /ن2 نلناالن  جىنرََّ  ون
 

َُّننن3))  َ َي ناعَ    نيَأ  ن َّل  َر  َّ نَ  نَج َ،نإَّلناا  ,نَا ون َُّ  َ َط  َّ ن.3113ا قننن301/ن3 نلنيالن ات نرََّ  وناا 
 

ن.102ا قنن610/ن2اع تاا ناعشعك نا عيكالنك تنن0))
 

ن. 506ا قنن36/ن1,نش وناإلك  لن004ا قنن 1 :ناآل اونعياكعدلنلننن5))
ن

ن.13ا قننن 1/ن1اا   كةناع خ    ننن6))
ن

ن.6 6/ن25 عاكوناعر   ننن1))
 

ن.344/ن1 عاكوناع عاكونن1))
ن
ن

ن.311/ن5اعثد تن الن ا لننن1))
ن

ن.13 /ن2اعر شلننن4 ))
ن

ن.012:ن د كوناع عاكونلنن  ))
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انلني كُ,ن كن  ناعد شل,نياتن  لناع   ل,ن تع ننا لنرَعْمرو بن عثمان ْبن َسِعيد ْبن كثي
نأنث َ  ل نال نك ك  ناعن  ا ( )يخت نتثدى ناعثد ت(2), نإ  ن ا ل ناال ن   ن(3)تار ف نيات ني   ن(0),

ن".  تم"ق عتانننن(6)تاالن ج ن(5)تاعا ال
ن.ثدُن:قلت 
 

نن:اإلسلادالحكم على 
ن.اع  كةنإ ن  فن  كون

 :قال ابن االثير رحمه  
نَ ك يعننَتجت   نن«اْْدَلْيَن َعَلى ُعُلوِد م َعْلا وأْقِصي»َوِمْلُه َحِديُث الدَُّعاِ     نَأنَّاَ ن.نَيس  َتَق  

نن(7).َك  َن ننأنننت امنَإعنَتنَأ نَّ 

 (14 )الحديث رقم
ن.عننيقلنأي ن خ كجنعىننننننننننننن

 :ابن االثير رحمه  قال 
ن اىننَأيَا ن« ِإلَُّه ِعـْر   َعاِلـد: َقالَ »ِمْلُه َحِديُث اْلُمْسَتَحاَضةِ وَ [  ـ]  ا جن َّ نعََّرث اَ  َّنَ ا نَكخ  اا َّىناَّاىَّ شن

نأ َ  َّى اَللَّ َقأ:ناعَ  نَّ :نَتقَّك َن.نخَّ سنَ نَك    ن(8).اَعاَّ

  ( 1 )الحديث رقم

                                           

ن.00 /ن22 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ننن ))
 

ن.64:ن شكخُناعن  النلنن2))
 

ن.011/ن1اعثد تن الن ا لنننن3))
 

ن.201/ن6اعج حنتاع   ك ن النيالن   نننن0))
ن

ن.13/ن2اعر شلننن5))
ن

ن.020:ن د كوناع عاكونلنن6))
ن

ن.341/نتااث ناعنع كُنإلن  كوناع  كةنننن1))
ن.ن  ىاع    ناع  امن1) )
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,نَتَ َج جٌنَ َ ثََن ن:ق  ني   نالن نا ننننن نَج  َ     نَ َ  ننا لن
ن:ن,نَق  َن( ) َ لَّ ناعَ    نَأا  َّ ُن,نَأل  َا َ َ ثَنَّلنشن  

نَياَّكىَّنا ,نَأل  نَّ ناع َد  َّ َُن(2)ا لَّ نَأ اََّش ن:ن ضلنتنأنع ن,نَأل  ات َّ نَ  ن نَأَي نَأع  َّ ُمنَ َأَعت  َ َ  َض َ يَ من ن   َيَلنا  
نتَّن ت َّ اَ نِعـْر   َعاِلـد  ِإلََّما ُ ـَو :ن"ن,نَإدَّك َننَ  ن اَ ,نَتَ ي َ  َّ اَ ناع َ    َ ناعيُّع اَ نَت نَ ج َّ ن ناَ خ َّ نَيل  اَ ت  ,نَتين َّ

ا َن ا ما,نَتَ ي َ  َّ نَتا َّ الم َ نَععنَ  ن ن   َش َ،,نَتَ ي َ  َّ َ ناع  َّ َ ناع َ ي  ََّونَت نَ ج َّ نَتا َّ ما,نَت نَ خ َّ الم نن ن   اا وَّ عََّ ااَل َّناع ُّ
ن الم نَج  َ   ن"نن ن   نَتا َّ مان:ن"نَق َ ناا لن الم ن.(3)" ن  

 :ت ريج الحديث
 .رال   ن لنط كمنش اىنألنأا ناع   لنالناعد  نناىناي يىن(5)تاعن  الن(0)يخ جىناع  ا لننن

 .اي يى
 

 :السلد رجال دراسة
ن.ج كعن تا ىنثد تن

نن:الحكم على اإلسلاد
ن.إ ن  فن  كواع  كةنن

 
ن

 :ابن االثير رحمه  قال 
َِّّ ]لمَّا َطَعن »ِفيِه (َعَلزَ )  َقَتللـي ابـُن : ُأَبي  ْبَن َ َلف بالَعَلَزة َبْيَن َثْدَيْيه َقـالَ  [ رسوُل ا

و,نتاع نَراا ه :ناعَ َنااَه «نَأِبــي َكْبَشــة ااَن لناعاا ُّ   ث اا ن َّ ااَن ٌلن َّ نَشااك ام ,نَتإَّكعَاا ن َّ َااا ن نَير  ونَيت  االناعاا ُّ   ث اا ننَّ   :ن َّ
ن َع  كةَّننَتَق  ن.نَق كون َّ ر   نإَّلناع َ  َّ  ن(6).َ َرَ َ ناَّ

ن (16 )الحديث رقم
نَ ن َطاو نن:اع َ َها َّسُّنق  نياتنإ   منن نا لَّ ناع  نَطيَّوَّ ,نَألَّ ل َّ َهاأَّ َت  ناا  ن:نقَا  َنن,َألَّ ات َّ نَ  ن ان عَاَهَننَأال 
ات نننناَهنن ,نَإعَاَننَ  ن ,نَتَ يَّكاٌلنعَّدناَ ك ش  َن َ ا  َّ اَلناا  ن َّ االم نَكا َمنَ َ ىننإََّ ناث َن نَأَشاَ نَ جن نَ َ  نَعن  َننين ن   نَكت 

                                           

ن. ج جناالن ج جناعا  يلناعا  سناا ت نن ))
ن

ن.عد  ننالن    ناالنيالنار ناع  كمناع ك لنان2) )
ن

ن. 2531ا قننن 20/ن02  ن ني   ن3))
ن

ن.ن140ا قنن644/ن  نلناع ا  لنن0))
ن

ن.ن364ا قنن10 /ن ,نن3 2ا قنن22 /ن ,ن نلناعن  الن3 2ا قنن51 /ن اع نلناعرا ينعين  النن5))
ن

ن.341/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ننن6))
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ناهَّن ات ن َلناع  نش  َّرَّكَل,نَإَد َ نَ  ن نَإَ  َ نَأَيك ىَّنَطَ ٌلن َّ َئنَيع َ فننإََّع نين ن   نكني جَّ ا ٌن»:نناهَّنَيل  َكا ن ُّننَيَ نَ جن
؟ نَ اا نَ ،َّ نَشاا  َّ اال  نَإَد  َااَ نَ  َاا نقن َّااَ ,نثنااَننقَاا  َن«نَأَناا ن َّ َن َ اا  َّ ااَلناا  ااٌ ن َّ ااٌ ؟»:نَإدَاا َننإََّعك ااىَّنَ جن َإدَاا َنن«نَيَ نَ جن

,نَإَد َ َ نَ َ  نقن ََّ ,نَإَجَ َ نَكدنت نن ٌ ؟»:نآَخ ن َ  نتَل,ن«نَيَ نَ جن ٌ نَ َ  نقن َّينتانَيج  ناهَّنَإَكدنتنننَ جن ات ن َإَادََّلنَ  ن
,نَإدَاا  َن نَخيَاال  ااَ ناَّااىَّناا االن ,نَإَا ن َُنعَااك َسن نتَنااىننَيَ ااٌ ,نَإَرَأَنَ اا ن:نَتاع َ يَّكاالن نَياَّاالنَرا َشاا ناا االن َكاا نَ   َشااَ نقنااَ ك ش 

ناهَّ,نَإَد َ ناع َ يَّكالنن ت َّ ا ىننَيَ ٌ ,نَإَ َ َ نَأَي نَ  ن نكنجَّ َ  م,نَإَين  لنَ خ  نَ َ اَ نَأَيك اَ نَكا ن َن:نكنَن جَّ اتَ ناهَّنقَا    ن
َ َفنَأن اىننَتَ اَفنَاَ اَ فننَإدَا  َن َ َفنَأن اىن,نثناَننقَا  َن:نَإَأأ  نَ َ اَ نَأَيك اَ نإَاَأأ  اتَ ناهَّنقَا   اتَ ن:نَكا نَ  ن َكا نَ  ن

نَ َ َ نَأَيك َ نَق  َن ن َّلنَق  َن:ناهَّنَق   تَ ناهَّنَق  ن َن:نإََّاانَ َن نَإ،اَّ اَكَ نَك نَ  ن َِّّ ِبـاْلَعَلَزَة َبـْيَن شَّ َفَطَعَلُه َرُسوُل ا
ٌش,نَإدَاا  َنَقَتَلِلــي اْبــُن َأِبــي َكْبَشــةَ : َثْدَيْيــِه، َفاْلَصــَرَف ِإَلــى َأْصــَحاِبِه َفَ ــالَ  تانإَانََّاان نااَتنَخاا   ن:ن,نَإَنَياا ن عَاات 

نَإَ  َتنَق  َن نَعَدَ َيعنن  سناع َ َج هَّ ناَّ ناََّأ   َّ َُنَإَد  َنَتَااَ نَينَن:نَر َنت  تَ ناهَّناََّ َر َاَق  نَيَنَ ,نَإَد َ ن:نىننَر َلنَعدََّلنَ  ن
ناهَّن ت ن نَيَن نَيق  نين َن»:نَ  ن ن( ).«َا  

 :ت ريج الحديث
َ  منيخ جىناالنق كاُن لنط كمننن ن.ن(2)اىناي يىيالنإَّ  

 :دراسة رجال السلد
َِّّ بن حلطل  اع طياونا النَأا ا ناهَّناالناع طياوناالن نطاوناالن:نتكند  نالمطلل بن َعبد ا

َاك ناالنأنَ  نا لن خهتنن ناع َ   َّةنالنأن
,ن(6)تك دااتونااالن اا ك لناع  ااتس,ن(5),ننتاعاا ا قطنل(0),نتثدااىنياته أااُ(3)اعد شاالناع خهت االناع اا نل
,نَتَرا َلنَرثَّكاَ ناع َ ا َّن:"ن,نتقا  نااالن ا  (1)تار فناالن ا لنإا ناعثدا ت كثَّاىكةَّ ََناىننَتعَاك َسنكن ا جناََّ  َّ ,ناَّ

ن ناعَناَّاال َّ نَأاالَّ اا ن ااَ  اَّىَّنك ع ااتلننكن   َّ ُننَي   أ  ااُن:ن",نتقاا  نياااتن اا  ن(1)"نَرثَّكاا مانَتعَااك َسنعَااىننعدااَلنَتَأ َ اا

                                           
ننن.346ا قنن243:ناع ك ناالنإ   مناع ها سنلن ))
 

 .1ا قننن212/ن   كوناع  كةن النق كاُنن2))
ن. 1/ن21 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن3))

 

ن.351/ن1اعج حنتاع   ك ن النيالن   نننن0))
 

ن.00:ن  ا تناعا ق نلنعي ا قطنلنلنن5))
 

ن.012/ن2اع   إُنتاع   كانن6))
 

ن.054/ن5اعثد تن الن ا لننن1))
ن

ن.6  :نلن-   نناع  ا كلنن-اعطاد تناعرا ينن1))
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 ااا تمنرثكااا ناع ااا عكسن:"ن,ني ااا نااااالن جااا نإدااا  (2),نتارااا فنإااا نر ااا وناع  ا اااك ( )"  كثاااىن  ا اااك 
ن.(3)اع  ع كلناعطادُناعث عثُنإ نتار فن لنن"تاإل    

ن.  تمنرثك ناع  عكسنتاإل    ن:قلت 
 :الحكم على اإلسلاد

ن.إ ن  فنض كلنا اونا     ن لناع طيونالنأا نت,نت تنرثك ناع  عكسنتاإل    ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

 :ابن االثير رحمه  قال 
اَلناعن َّ اا ،نَتاع  ََّجا  َّنناعَ اا نَّس« اَل َعــاِلي َواَل ُمَرلَّــد  »  ِفــي ِصــَرِتِه  (َعـَلَي )  سنَكا دَاا ن:ن َّ اعَاااَّ

نكناا   َّ نَ نَك َااَهَتجنن ااَ نَيل  اا    نإَّاالناعن َّ اا ،.نَهَ  نماا نَا   نَ اا نكن   ثَاا ن ااَلنَأاا نَّس,ن:كندَاا  نن.نَتَير  ناع اا ي ننَإعَّ َأَنَ ااتَّ
نَإعََّلن نَ َنَ ُ  ن(4).إََّاانَراَّ تنتَأَجَهتنإلنَاك تنيَاتك ع :نتأنن ََّ ت 

 ()*الحديث رقم
َ كع  ثن ن  ك لنالنتركعن  ثن نن:ق  ناع   اسن النأ  نالنأا ناع   لناع جيالنيناأنا ننجن

أاالناااالنكرناا نياا نأااا نتنن ضا نتنأنعاا ,نهتجنخ كجااُ جا ن االناناالن  اكنن االنتعاا ننياالن  عااُن
أالنن,نترا لنت ا إ ننن(6) ن نالنياالن  عاُ أعتنخ علننق  نن(5)ألناع  لنالنأيلنيالن  عُ

                                           

ن.351/ن1اعج حنتاع   ك ن النيالن   نننن ))
ن

ن.241:ناع  ا ك ن النيالن   ننلن2))
 

ن.66:ن,نطاد تناع  ع كلنل530:ن د كوناع عاكونلنن3))
 

ن.341/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث نننن0))
ن.64/ن2اإل  اُنن تناع  لنالنأيلنالنيا نط عون اطن  ت نتن5) )
 

ن تناع ا  الن6) ) نن نا ناالنياالن  عاُناع  ك الن اكاوناعن اال  اىنخ كجاُنهتجناعناال  .نن تينأالناعناالن.ن,ني  
ن  ُناعنالن ن.036/ن6   اُناإل  اُنإلن  ككهناع. تينأنىناع  لنالنأيل 
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إخ اا نننراا لن  اات نتن:ن,نتيناا نيشاا علنيلنك االنعاالن نعاا نشااكا نإداا  نن نتأاالن يكااُن  ااتن
إر   عا ناع  اكلن:كا ألانتجعاىن ألعا ناعد ا نعكياُناعاا  ,نإاار ناع ا كةناطتعاىننقا  ناع  ال   خ   ,

إ اأعىنأ ا ن اأع ىنأناى,نتتج  اىنقا ن اأ نياا فنأالن  خياىن.نه  ن ,نثنن   ث ىنإتج  ىنق ن ادنلنإعكى
:نإداا  ,ننإ ااأعتنيااالنأاالن خاات ن  اات نتن:نقاا  ناع  ااكل.ت خ جااىنتشااريىنإيااننكاا  ن نااىنشااكا 

ثاننجاه ينجاهيفن.نيتينإع ن نهعىنجه ين ختعىنثالثُنيجاها،نجاه،انهللنتجاه،انا ياى,نتجاه،انعن  اىر لنإاان
ت نك  خ نأنعننشكا ,نتر لن لن ك  ىنإلنجاه،ن، اكنىنتاكلناعن  سنإك   ناع نا عخ  ُنأي ناع   ُ

اتننانانى,نتق  ىنأي نقا  نإضايعننإالناعا كل,نإ انعنناتناع  جاُ,نت انعنناع ض  اا  ُنإكث  ني  
ن.( )اع  كة....اع  ج كل,نت نعنناتناع تااج

ن(2)ن. امن خ كجىنت  ا ُنإ ن  فن تلنع يناالنااثك ن:قلت 
ن

ن

ن

 :ابن االثير رحمه  قال 
نن«َ ـَ ا اللِ يـُل والرُـراُت ُعْلَصـُرُ ما»ِفي َحِديِث اإلْسرا  (َأن َ ا َن)ن نَتإَا  وَّ ناع َ اك لَّ اع نن َ ا ناََّضان َّ

يَاا ن:ناعَ اا  َّن ن ااَ فننإن   ََنااىننعااكَسنأَّ ااكَاَتك ىَّ,ناَّ ناا ن َّ نَهااَّااَ ٌ نأَّ نَ ااَعناع  َاا  وَّ ن نَضاانناعَ اا  ن,نَتاعنُّااتلن ,نَتقَاا   اا اا ن
 ن(3).اَّ ع َ   وَّن

ن (18 )الحديث رقم
ن:ق  ناإل  نناعاخا  سن نا الن اَيك َ  لننَ اَ ثََن نَأا ا نناعَ هَّكاهَّ ناهَّ,نَ اَ ثَنَّلن ن نا ن(0)َأا ا َّ نَشا َّك َّ نااااااااااا,نَأال  لَّ

ناهَّ,نَيَنااىننقَاا  َن نَيَنااَسنا ااَلنَ  عَّاا  ن:نَأا اا َّ ناهَّن:ن"ن,نَكدناات ننننَ اا َّ  تن اات َّ اا ََّسناََّ  ن َُنين   يَاا نننَعك  ااجَّ َّ نَ    اال  َّ 
نكنتَ  نإََّعك ىَّنَت نَتننَن َ نَيل  نَقا  ُننَنَ    ,نَيَنىننَج َ،فننَثاَلَث َُّ َا ,اعَر   ناعَ َ انَّ جَّ َّ ن... اٌَّننإَّلناعَ    َإنََّاان نَتنإَّلناعَ َ  ،َّ

,نَإَد  َن نَكَط ََّ الَّ ؟نقَا  َن:ناع ُّن َك ناََّنَعَ ك لَّ ا  َّكا ن نَكا نجَّ ناعَنعَاَ الَّ ,نثناَننا اللِ يـُل َوالرُـرَاُت ُعْلُصـُرُ َماَ ـ َ  :َ  نَ َاالَّ
,نَإَضَ َونَكَ فننَإنََّاان نن َج   نَتَهَا   عن   نعن   ٌ ن َّل  نآَخَ نَأَيك ىَّنَق   ,نَإنََّاان نَتناََّنَع   ٌ نَ َض ناَّىَّنإَّلناعَ َ  ،َّ َتن َّ  

                                           
ن.1 3ا قنن12 :نلنا ون  نج ،نإلن تاضعن  ت نتنن,اعش  ا ناع    كُن ) )
 

ن.15اني ن  كةن قنن2) )
ن.341/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن3))
ن.254:ن د كوناع عاكونلنه11  يك  لنالناال ناع ك لن ت  ننياتن    نتياتنيكتوناع  نلن  تن نُنن0))

ن
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,نقَاا  َن إَاا ن ؟,نقَاا  َن:نَيا  ا  َّكاا ن سنخَن:نَ اا نَ ااَاانَكاا نجَّ ناعَاااَّ َث ن ناهَّنن....َاااَأنعَااَ نَ اُّاا َنَ ااَااناعَراات  اات ن َكاا ن:ننقَاا َ نَ  ن
نإََّعك ىَّ,نَق  َن َ َي  تن َ  ناخ  نَ ا َّلن َّ ن َّل  َكك تن    َ نَتاهَّنا   ناهَّنَق  َن:ن نتَ  ,نَق   نَّ َ ك َدَينَت ناَتنإَّالن:نَإ   اَّط ناَّ    َتا  

ن ناعَ َ انَّ جَّ َّ ن.( )"َ   
 :ت ريج الحديث

,نتيخ جااىنا  اا نن  ااينن االنط كاامنن(2) االنط كاامنق اا   نااالن أ  ااُنيخ جااىناإل اا نناعاخاا  سن
ث اتناعانن نلننرال   نألنينسنالن  ع ن

ن.(3)
 :السلد رجال دراسة
- َِّّ ن:َشِريا بن َعبد ا

ن(0)  تنإلن  ت ني ا كلنت  اُناعد شل,نَيانتنَأا ناهَّناع  نلنَش َّك نالنَأا ناهَّنالنَيالنن   تن
ه  َأُناعَ اهَّس ننتَيانت,ن(5)تثدىناالن   ن

قا  ن,ن(1),نتار فناالن اا لنإا ناعثدا ت(1)ع جيلتا,ن(6)
قَا َ ن,نتن(4 )"أنا سنعاكسنااىنااأس"ن:اعا ا قطن تقا  نن.(1)"ش ك نعكسناىنااأسن:"ق  نك ك نالن  كل

س نَأاا َّ ااَلناَشاا َّك نن:"ااالن ن َّ نَ  عَّاا   نَ ااَ َةنَأن ااىننَ  عَّاٌ نَتَ ك اا ن َُّ كَنا ناع َ  َّ اا َّ نيَ   اال  اعنتٌ ن َّ ااٌ نَ ش  نَأااا ناهَّنَ جن ا الن
َتاَك َّااىَّن ٌُنَإنََّنااىنن نَاااأ َسناَّ َّ كثنااىننإََّاانَ َتينَأن ااىننثَّدَاا نَتَ  َّ نكاا تسنأنااىنضاا كلاعث َّدَاا تَّ قاا  ناااالن،  (  )"إَّ نَيل 

                                           
عَّىَّنن )) نَقت  نَا ون ك َّ ناعَ ت  َّ يك  ن}:ن  كوناعاخ  سنرََّ  ون ن.1 15ا قنن01 /ن1َتَرَيَنناَهنن نتَ  نَ ر 

ن

َُّنناع    ناع  ام 2)) ناعَ اَلاََّر ر  َّ ناَّ نَا ون ناعَخي مَّ نَا  ،َّ ن,نتن3241ا قنن41 /ن0نرََّ  ون نشن  وَّ نَا ون َُّ ناَاش  ََّا رََّ  ون
ن.4 56ا قنن41 /ن1اعَيَالَّن

 

ناعَ ان3)) ,نَتإَا  فَّ نَتَ اَيَننإَّعَا ناعَ اَ  َتاتَّ نتَّنَ اَي نتننَأَيك اىَّ ت َّ ناََّ  ن َ ا،َّ ناإل َّ   ن  كون  ينننر  وناع ال نَا ون َيَتاتَّ
 .62 ا قننن05 /ن 

ن.015/ن2 اعر   نإلني   ،ناع ج  نن عاكون 0))
 

ن.211:نلن–   نناع  ا كلنن-اعطاد تناعرا ين 5))
ن

ن. 31/ن ,نتاع ج كوناع   ك ن 6))
 

 .053/ن اعثد تن1) )

ن.364/ن0اعثد تن الن ا لن 1))
 

ن.360/ن0اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن 1))
 

ن.11:ن لن ريننإكىنت تن تثمنل 4 ))
 

ن.1/ن5اعر   نإلنض   ،ناع ج  ن   ))
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نَ  نتم"ا ا ناعن:",نتق  ( )"  عو":يا نخكث ُ ل  ن.(3)"  تمنكخط ،ن:",نتق  ناالن ج (2)"َ  اَّ َّ
ن.(3)"
 .,نتاع  كةنإ ن  فن  لنعاا ىنتا ع   ا  تنك  د نعي  كونعيك ف  تم: قلت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ابن االثير رحمه  قال 
النن«َفتاة  ِمْثُل الَبْكرِة الَعَلْطَلَطة»ِفي َحِديِث الُمْتَعة ( ي()َعَلطَ )  ناع نننامنَ اَعن ن   َُّ كَي ناعَطتَّ َيسَّ

 ن(4).طنت ناع نننم:نتاعَ َنط.نَقَتان

ن (19 )الحديث رقم
ااٌ نَك  نَّاالناا ااَلن:نقاا  ناإل اا نن  ااينن ,نَ ااَ ثََن ناَّش  ااَ  َّسُّ ناع َج   َ ااك ل  ن ن نا االن نإنَضااك  ن اا   َ ااَ ثََن نَيانااتنَر  َّ

َُ,ن َك نَ هَّ ,نَ َ ثََن نأنَ  َ  ننا لن نَ ا َ َ ,نَيَلنَيَا فنن نَ َض   نا لَّ ناعَ اَّكعَّ نتَّن»,ن(5)ننَألَّ ت َّ َإ  َونننَ َهانَ َعنَ  ن
                                           

ن.211/ن2   كاناالنيالنخكث ُنن-اع   كاناعراك  ))
 

ن.211/ن اع ينلنإلناعض   ،نن2))
 

 .266:ن د كوناع عاكونل3) )

ن.341/اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث نن0))
,نياااتنث ك ااُن5)) ا اا وناع ثيثااُنتر اا ناعاا ا،نن- ااتناع اا  الن ااا  نااالن  ااا نااالنأت ااجُنااالن   يااُنااالن ااا  ناعجعناال 

 ا  نيناىنشاع ن  ي  ننه ناع  كنُنتيق ننااسناع  ت ,نت تينأناىنااناىناع اكاع,نتارا نااالن:نتقك ن-ت ش ك ناع    نكُ
ن.26/ن3اإل  اُنإلن  ككهناع   اُن.ناعخن منت  نا    ,نت  تنإلنخالإُن   تكُ

ن
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َُن َ َ ن:ن"ن,نَق  َن«نَإ  َونَ َر َسنَأش  َن ناََّع نَخ   نن-َإَأَق   ن  نَتَكت   ُ َي ت ننتَّنن-َثاَلثَّكَلنَاك َلنَعك  َلنَعَن نَ  ن إَّلنننَإَأاَّ
نَيَنااا ن اااتن ,نَإَخَ ج  ناعن ََّ ااا ،َّ َُّ اااَلن ن  َ ااا ,نَت ناااَتنَق َّكاااٌون َّ اااٌ نإَّااالناع َجَ ااا  َّ اااىَّنَإض  نقَااات  َّل,نَتعَّااالنَأَيك  ااال  اااٌ ن َّ َتَ جن

َُّن كاٌ ,نَ اِف,نَ  َا نإََّاان( )اعَ َ  َ  ٌ نَج َّ النَإانا   نَأ  َّ سنَخيَاٌم,نَتَيَ ا نانا   نناا الَّ ٌ ,نَإانا   َّ َنا نانا   ن َّ ا   نَتا َّ ,نَ اَعنرنا  َّ
َُن نَ َر َّ  َ ناََّأأ نن-رنَن ناََّأ   ن:ن,نَإدني َن َفتَاة  ِمْثُل اْلَبْكَرِة اْلَعَلْطَلَطةِ َإَ َيَد  َن نن-اَلَ  نَيت  ن ا َّ َ    ََّعن َّ نَك   نَيل  نَع َّ    َ

اَّل:نَيَ  نَن ؟نَق َعت ن ,نَتَكَ اَ  نَ ا  َّ َيك لَّ نإََّع ناعَ جن نَ ن ين ن َ فن,نَإَجَ َيت  َن نان   ن َّ نَتا َّ   ؟نَإَنَشَ نرن ُّ نَتَ  َاانَ ا انَ لَّ
ط  ََّع ,نَإَد  َن نإََّع نأَّ كٌ نَ ِف,نَإَ دنت نن:نَ ن ين ن سنَج َّ َ نَ َاانَخَيٌم,نَتان   َّ ان   ننَ َاانَ نَاأ َسناَّاىَّنثَااَلَةن:نإََّلنان  

ن َ ا   نن- َّ نَ َ َ ك لَّ ت ننتَّنن-َيت  نَ َ  نَ َ َ َع نَ  ن نَيخ  نج  ن َع ,نَإَين  ن َّ َ   تن    َ ن.(2)"نثنَننا  
ن :الحديثت ريج 

َ ا َ  ننط كامن النتنناالن ا  ن لنط كمناعيكاةيكض نن    ناعااناعي يناإل  نن  ين,نتيخ جىن أن
َُن نَ هََّك ن.(3)اىنان تفنا  ألناع اكعنالن َننيكع  رنا لن
ن:السلد رجال دراسة

ن الناع   ةنالنَأ   تنُعَماَرُة ْبُن َغِزيَّةَ ن- ن,ن(0)اع  نلالن هكُنالنَأ   تنالناعنج  ناَان    َّس 
,ن(1)يااااتنه أاااُتنن(6),نترااااع نتثداااىني  ااا ناااالن ناااا (5)"رااا لنرثكااا ناع ااا كة:"نتثداااىنااااالن ااا  نتقااا  

:"نقاا عتان(3 )تااالن جاا ن(2 )تيااا ن اا  نن(  )تاعن ا الن(4 ),نتعرالناااالن  ااكل(1),نتاعااا ال(1)تاعا ا قطنل
ن". اأسناى

                                           

ُنناَّ ع َ   وَّنن )) كنٌن:ناعَ َ  َ  ٌ نَ  َّ ,نت جن نتاعدنا ون ن.30 /ن2اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن.اعدََّ  ن
ن

َ يَ منن2)) نَ َيينا   نَ ل  نَن  وَّ ن.046 ا قننن420 /ن2...  كون  يننر  وناعنر حنَا ون
ن

 .0463 ا قننن423 -423 /2اع    ناع  امننن3))
ن.251/ن 2 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن0))

 

ن.215:نلن-   نناع  ا كلنن-اعطاد تناعرا يننن5))
 

ن.013/ن2اع ي نت   إُناع ج  نا   ن تاكُناانىنأا نتننن6))
 

نن.361/ن6اعج حنتاع   ك ن النيالن   ننن1))
 

ن.016/ن2 ت تأُنيقتا نيالناع  لناع ا قطنلنإلن ج  ناع  كةنتأييىنن1))
ن

ن.02 :ن لن ريننإكىنت تن تثمنلن1))
ن

ن.1  :ن لنرالننيالنهر ك نك ك نالن  كلنإلناع ج  نلن4 ))
ن

ن. 26/ن 2 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ننن  ))
ن

ن.361/ن6اعج حنتاع   ك ن النيالن   ننن2 ))
ن

ن.041:ن د كوناع عاكونلن3 ))
ن
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  . تنثدُ:نقلت 
ن.( )إلناع  ا ك ,نعرلنإدطنألنينسنالن  ع نتأ  نالناعخط ونإيننكيدعننار نُعَماَرُة ْبُن َغِزيَّةَ 

ن.إلناع  كةنأنعننإكن لنأنىنأيُناإل    نعننك تن:قلت 
.ن(2)ااالن  اامناع ق شاالناداا لنت  ج ااُنياااتنإ اا  أك ناعا اا سنثدااُنثاااتنأ ااا ننبشــر بــن المرضــل

ن.(3)ك  عن لنالنط تسنإ ن  كث نتا  اعننار نيكض نإلناع  ا ك نتن
ن.تستنإلناع  كةنألناالنط نعننك تن:قلت 
ن
ن
ن
ن
ن

 :ابن االثير رحمه  قال 
ََّّ ُيْعطــي َعَلــى الرِ فــ  َمــا اَل ُيْعطــي َعَلــى الُعْلــف»إَّكااىَّنن(َأَناالَن)ن ااَ  ن« ِإنَّ ا ناعش َّ  نااَتناَّ عَضاان َّ

ن َلناعَش  َّ نَإ َّلناع نن لن َّ َلناع َخك  َّ نَ  نإَّلناع  َّإ من َّ ث يىتاعَ شدُ,نَترن ُّ نن(4). َّ

ن (1  )الحديث رقم
َاَ نَّااالن:قاا  ناإل اا نن  اااينن ,نَيخ  نَت  ااو  َاَ َنااا نَأا اا ننتَّنا ااالن ,نَيخ  كاَّاالُّ َكااا ناع ُّجَّ نَك   ُننا االن َ يَااا َ ااَ ثََن نَ   

ناع َع  َّن(5)َ ك َت نن ن ن(6),نَ َ ثَنَّلناا لن نَ اه  نا الَّ ا َّ نَياَّالنَار  اَ َ نَك  نَّالناَّن اَتن(1),نَأال  نَأ   ن,نَأال  ,نَأال  َ لَّ ناعاَ    َأا ا َّ

                                           

ن.202:نج  عناع   ك نلن ))
ن
 

ن.20 :ن د كوناع عاكونلن2))
ن

ن01 :ناع    ناع  امنل3))
 

ن.341/اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن0))
ن

ن. كت نا  ونيتعىنتإ وناعتاتناالنش كونياتنه أُناع   س5))
ن

ن.كهك نالنأا نتنالني   ُنالناعع  نياتنأا نتناع  نلنن6))
ن

ن.ياتنار نالن    نالنأ  تنالن هنناان   سنا  ىنترنك ىنن1))
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َُن نَأ اََّشاا ن ضاا نتنأنعاا نَأال  ناعَناَّال َّ ااتَ نتَّنن,نَهت جَّ ُنن»:نقَاا  َننن,نَيَلنَ  ن ِإنَّ َ  َرِفيــ   «نَكاا نَأ اََّشا
ْفِ  َما اَل ُيْعِطي َعَلى اْلُعْلِف، َوَما اَل ُيْعِطي َعَلى َما ِسَوا ُ  ْفَ ، َوُيْعِطي َعَلى الرِ  ن"ن( )ن.ُيِحلُّ الرِ 

 :ت ريج الحديث
ناعاخ  سنن نالناعهاك نن,نرال   (3)تيخ جىناإل  نن  ينن(2)يخ جىناإل  ن  لنط كمنأ ت 

َُن(0),نتراع نيخ جىن  ينن لنط كمنش كونالن  نئألنأ اشُنينناع   نكل نَأ اََّش ن.ننَأل 
 :السلد رجال دراسة

ن(5)اعش إ لن  تمالنأ  النياتن  لناع جكالناع   سن   وننحرملة بن يحيى بن حرملة
ن,ن(1)نلناالن  كلتخال ُناعدت نإد نن(6)  تن  ا  ىنن:قلت

ن.ا النت ون,نتق ن تاعنأن نا   نن  يننر  ن تنإ ناع خ كجنأيلنينىنيأينناعن سن(1)تاع دكيل
ينىنعننك  عن:ن"ثدُنتار نإ ناع   يكلن,نإد نق  ناالنيالن   ننألناالن نا :ننحيوة بن شريح

ن.(1)" لناعه  سنت ن لنارك نالنأا نتنالنااشجنت ن لنخ ع نالنيالنأ  النشكا 

 :ابن االثير رحمه  قال ن
نتاع َد كاعنتاعيَاتن:ناعَ   نَّكال«نِإَ ا َزَلْت أَمُة أَحدكم فْلَيْجِلْد ا َواَل ُيَعلِ ْرهـا»َتإَّكىَّن(نس)ن اَّكان .ناع َات 

َن   نىنتَأَن   نى:نكنَد  نن نتاعَ تاكا:نيَأ  نَ نَكَج عنَأَيك َع نَاك َلناع   َّ نن(1 ).َيس 

 (   )الحديث رقم

                                           

ناع  َّإ مَّنن  كون  ينن )) نَإض  َّ نَا ون َ اوَّ نَتاآل  َُّ َي نَتاع  َّ ن.2513ا قن2443/ن0نر  وناع اَّ  َّ
 

نرني َّاىَّنن2)) ا َّ نإَّالناَا   ناع  َّإ امَّ نَاا ون ناَاَ وَّ نَاا ٌونَرك اَلنكناَ  ُّن6420اا قنن2 /ن1  كوناعاخ  سنرََّ  ون ا َّا َاالَّ نا َّ   ,رَّ َا ون
ناعَ اااَلننن َُّ َ اا ناعا َّ اا َّ اا َّرَّكَلن6256ااا قنن51/ن1َأيَاا نيَ   نَأيَاا ناع نش  ناعاا َُّأ ،َّ نَااا ون اا َّا َاالَّ نا َّ   ,نن6315ااا قن10/ن1,نرَّ َاا ون

ن نإََّاانَأَ َفناعا َّ  َّلُّ َا ون كَلنَتقََّ  عَّعَّنن  كَلنَتاع نَ  نَّ َّ َّ   َ ناع ن   َُّ نا   ََّ  َا ن.6121ا قنن6 ...../نرََّ  ون
 

نَتَرك اااَلنكناااَ  ُّنَأيَاااك عَّن نن3)) ناَّ عَ ااااَلنَّ ناع رَّ َااا وَّ ااا َّ نيَ   ناا  َّاااَ ا،َّ نَأااالَّ ناعَنع ااالَّ نَاااا ون َ اوَّ اااا قنن146 /ن0 ااا كون  ااايننر ااا وناآل 
2 65 . 

 

ناع  َّإ مَّن0)) نَإض  َّ نَا ون َ اوَّ نَتاآل  َُّ َي نَتاع  َّ ن.2510ا قنننن2440/ن0اع    ناع  امنر  وناع اَّ  َّ
 

 .501/ن5 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن5))
 .ن 3اني ن  كةن6))
 .305/ اعض   ،ناعراك نن1))
 .2/242 عاكوناع عاكون ن1))
 .54:اع  ا ك ن النيالن   ننل 1) )
ن.341/اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن4 ) )
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,نقَاا  َن:قاا  ناعن اا الن ااَتك    ن ن نا االَّ اا َّ نَن   ااَتك  ننا االن َاَ َناا ن ن ,ناااااااَ ااَ ثََن نَأا اا ننتَّن نااَتناا ن:نَيخ  َااا َ  َّ ناع  ن لن
نتَّنااااااااأَن َاك  َّ نأن ك  ن( )ل  نَ  َّ نَياَّلن نَ ك َ  َن(2),نَأل  ننن,نَأل  ناعَناَّال َّ ِإَ ا َزَلـْت َأَمـُة َأَحـِدُكْم »:نقَا  َننن,نَأالَّ

ْو ِبَحْبــل  ِمــْن َشــْعر  َأْو َأَحــِدُكْم َفْلَيْجِلــْدَ ا، َواَل ُيَعلِ ْرَهــا، َفــِإْن َزَلــْت َفْلَيْجِلــْدَ ا، َفــِإْن َزَلــْت َفْلَيِبْعَهــا، َوَلــ
ن.«(3)ن"شعر ِبَضِرير  ِمنْ 

ن:ت ريج الحديث
 النط كامنأاكا نتني ا ا عنننن(1)تي   نالن نا ن(6) تياتن اتنن(5)ت  ينن(0)يخ جىناعاخ  سنن

نأالنياا ن  كا  نرال  ا نن لنط كمنيا ن  ك ناع دا ين(1)تنالنأا نتن,نتيخ جىنيكض ن  ين
ن.ان تف

 :السلددراسة رجال 
ن.ج كعن ج  ناع ن نثد تن
ن:اخ الطن  ك ناع دا ين

نأنىنإلنا خ الطناي  ن,ننتاعخال ُنينىنإخ يطنإلنآخ نأ  فنتعننكأخا(1) امن  ا  ىن:قلت
نا ا ,نت راان نن  نأيُنا خ الطت تينعىنيا ُناعر وناع  ُنإد ن  كهنإخ الطىنأن  ننر  نق  ناع

 الحكم على االسلاد 
نإ ن  فن  كون

 :ابن االثير رحمه  قال 

                                           
 . تنأاك نتنالنأا نتنالنأ اُن ))
 .215ن-0/210اعثد تن الن ا لن.نن اُنإع ن دا  نر لنك رلنا عد ون نع ن2))
نن.1241ا قنن052/ن6اع نلناعرا ينعين  الن3))

 

َ َا َّن0) ) ناع ن نَاك عَّ نَا ون ناعانكنت َّ  .2230,ن2232ا قنن13/ن3  كوناعاخ  سنرََّ  ون
نإَّلناعه ََّن ن  كون  يننن5)) َُّ  َ ناعا َّ نيَ   َّ ناع َكعنت َّ نَّ نَ ج  نَا ون ناع  ن نت َّ ن.140 ,ن143 ا قننن321 /ن3رََّ  ون

ن

ن.0014ا قنن64 /ن0 نلنيالن ات نن6))
ن

ن.1116ا قننن061/ن0   ن ني   ن ن1))
ن

ن  كون  ينن1)) ناع َكعنت َّ نَّ نَ ج  نَا ون ناع  ن نت َّ نإَّلناعه ََّن نرََّ  ون َُّ  َ ناعا َّ  .143 ا قننن321 /ن3يَ   َّ
 .50اني ن  كةن قننن1) )
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سنإَّالناعَشاَ ُن:ناعَ ن َ دَاُن«َألَُّه َكـاَن ِفـي َعْلَرَ ِتـه َشـَعرات  َبـْيض  »إَّكىَّن(نس()َأن َ مَن)ن اعشاَ  ناعَااَّ
سنَاك َنَع نَتَاك َلناعَاَقل:نَتقَّك َن.ناع ُّ ي  ناَعاَّ نتقَي ى:نتي   ناعَ ن َ َدُ.ناعَش   ن َّ، نن( ).خَ ُناعَشل 

ن (2  )الحديث رقم
ث َ ا َل,نَيَناىننَ اَأَ نَأا اَ ناهَّنن:ق  نا  ا نناعاخا  سن نأن نا الن ,نَ اَ ثََن نَ  َّكاهن نَخ عَّا   َ ا نننا الن َ اَ ثََن نأَّ

اا  ن نن(2)نا ااَلنان   َوناعَناَّاال َّ َكــاَن ِفــي َعْلَرَ ِتــِه »:نَراا َلنَشااك خم ؟نقَاا  َنننَيَ َيك ااَتناعَناَّااَلن:ن,نقَاا  َننَ اا  َّ
 .«(3)َعرَات  ِبيض  شَ 

 :ت ريج الحديث
,نترااااع ن ك اااُناع اااتاا ياااا نجنننأااالن(5)ت  اااينن(0)يخ جاااىناإل ااا نناعاخااا  سعي ااا كةنشااا   نن

نَ  عَّ نَأليخ جىن  ينن نا لَّ ن.ن(6)ننَيَنسَّ
 :السلد رجال دراسة
,ن(1) ااااااتإ ن انُن  ااااااااُنتي ااعنأشاااا  ناع ضا  ل,نيااتنإ اا  مناع   النام بــن  الــدـــــعص 

ن,(1)ق  ناعَنَ  النعكسناىناأس,نتن(1)قاااااااا  ناالن  كلنشكا
ن.(  ),نتق  ناالن ج نينىن  تم(4 )تار فناالن ا لن

ن.ي ك نإع نقت ناالن ج نينىن  تم,نتعننك تنأنىناإل  نناعاخ  سنإ ن ااناع  كةن:قلت

 :ابن االثير رحمه  قال 
ن (2 ).َأْي أْكَثر أْعَماالً « اللَّاِي َأْعَلاقًا يوَم اْلِ َياَمةِ المؤ ِ لون أْطوُل »ِفيِه (  ـ)(َأَنمَن)ن

                                           
ن.341/اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن ) )
ن.45  امن  ج  ىنإ ن  كةنن2))
نن3)) ناعَناَّل َّ َُّ  َ نا ون َّ ناعَ َن قَّوَّ ن.ننن3506ا قنن11 /ن0نن  كوناعاخ  سنرََّ  ون

 

ن.3506اع    ناع  امنا قننن0))
نَشك اَّىَّننن5)) نَا ون ن.2302ا قنن122 /نن  كون  ينننر  وناع َ َض اَّ َّ

ن

 . 230اع    ناع  امنا قننن6))
ن51/ن24 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن1))

ن

ن. 54/ن2اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن 1))
 

ن.51/ن24ناع    ناع  امن 1))
 

 . 34/ن1اعثد تن الن ا لن 4 ))

ن.314:ن د كوناع عاكونلن   ))
 

ن.4 3/3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث نن2 ))
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ن(3  )الحديث رقم
,نَ َ ثََن نَأا َ  نن:ق  ناإل  نن  يننن نننَ ك    نتَّنا لَّ نَأا  َّ َ َ ثََن ن نَ َ  ننا لن

َك ,ن( ) نَك   َُنا لَّ نَطي َ  ,نَأل 
ىَّن نَأ  َّ نَأل  َك , َك  
نَق  َن(2) ن, ن: َُ َك ن نَ  تَّ ن َ  نأَّ ن ن  َك لَنرنن تن نَياَّل نإََّع نننا لَّ نَك  أنتفن لن ناع  نَ ا َّ نَإَج َ،فن ,

ُنن َك ن نَ  تَّ نَإَد َ  ناعَ اَل َّ ن: نتَّ تَ  نَ  ن نَكدنت ننننَ  َّ  تن اْلُمَؤ ِ ُلوَن َأْطَوُل اللَّاِي َأْعَلاًقا َيْوَم »:
ن.«(3)اْلِ َياَمةِ 

 :ت ريج الحديث
ن.(0)  ك لنألنطي ُنالنك ك ناىنا ثيى    ناىناإل  نن  يننتيخ جىن لنط كمنن

 :السلد رجال دراسة
نهك ناعرتإُ,ني   نَأا نتنالنج   ننا لنأنَاك نتناعد شل,ناع َك  َّل ننطلحة بن يحيى ْبن طلحة-

ن(1)تاع ا قطنلن(1)تثدىناالن  كل"نر لنثدُنتعىني   كةن  ع ُن"(6),نق  ناالن   (5)النَيالنط عو
  عون"ن,نتق  نياتن   ن(4 )كخط ،نثدُنَر لَنتار فناالن ا لنتق  ن,ن(1)تاع جي ن(1)تاع ا قطنل

  عون"نق  ن(3 )تاالن نا ن(2 ),ني  نياتنه أُ(  )"  عوناع  كةن  لناع  كةن  كوناع  كة
تها ننك دتونالنشكاُن ناأسناىنياتن ات نتنتق  ,نتها ني   نك  ةناأ   كةن ن رك ,ن"اع  كة
نعكلنك دتو ن  كثى نا عدتسن,إل نكرل نعن ن  تم ناع  جل نن.(0 )تق   ن  ك ننك ك تق   ال

                                           
ن.الن يك  لناعرالالنياتن    نكد  نا  ىنأا ناع   لنأا  نن ))

ن

ن.النأاك نتناع ك لنياتن    ناع  نلنأك  نالنطي ُنن2))
ن

ناعشَنن3)) نَتَ َ وَّ ََاالَّ ناا  نَإض  َّ ناعَ اَل َّنَا ون ىَّن  كون  يننرََّ  ون ن َ نَ َ  أَّ نأَّ ن.311ا قن214/ن ك َط لَّ
 

ن.اع    ناع  امن0))
ن. 00/ن3  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن5))

ن

ن.303/ناعطاد تناعرا ين 6))
 

ن.36 :ن تاكُناع ا  لنل-   كاناالن  كلن 1))
ن

ن.355:ناإلعها  تنتاع  اعنعي ا قطنلنل1))
 

ن.231:ن   إُناعثد تنعي جيلنلن1))
 

ن.011/ن6 الن ا لناعثد تن4 ))
ن.011/ن0اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن  ))

 

ن.اع    ناع  امن2 ))
ن.61 :ناع ي نت   إُناع ج  نا   ن تاكُناع  تاسنل3 ))

ن

ن21/ن5 عاكوناع عاكونن0 ))
 



 455 

كة,نتنعننكرلنا عدتسن(2),نتاعن  ال( )اعدط ل ن ننر ناعَ  َّ َق َ ناعانَخ  َّس 
ي  ناالن ج نق  ن  تمن,ن(3)

ن.(0)  تمنكخطئ
ن.ننننننثدُنكخطئنت نضك نيلنكخطئناعثدُ :قلت 

 :االثير رحمه  قال ابن 
ن(ن ا)ن كةن ن ىنناع َ  َّ ا َّأ ن«ناَل َيزَاُل المـؤمُن ُمْعِل ـًا َصـاِلًحا َمـا َلـْم ُيِصـل َدًمـا َحرامـاً »َت َّ ن ن   َيس 

ط نإَّلنَأ يى َُّن:نَتقَّك َن.نإَّلنَط َأ َّىَّن نن َا َّ َنناع دََّك َ    ( ).َيَ اَ نَكت 

ن(4  )الحديث رقم
نان: ق  نياتن اتننن ا َّ ناع َ ض  نا لن اَ ك و نَ َ ثََن ن نَ َ  ن نشن ,نَ اَ ثََن ن نَ َ ا ننا الن ع َ َ انَّالُّ

ثناَنننن(1)قَا َ نَعَنا نَخ عَّا ٌنن(6)
َ ا،َّن(1)َياَّلنَهَر ََّك نَ َ ثَنَّلناا لنن ناعَ    نينن َّ ,نَأل 

َ ا،َّن(1) نَياَّلناعَ    تَ ناهَّننن,نَأل   »:نَق  َننن,نَيَلنَ  ن
ا نَايَاوَناَل َيزَاُل اْلُمْؤِمُن ُمْعِلً ا َصاِلًحا، َما َلْم ُيِصْل َدًما َحرَاًما،  ا نَ َ ا م َتَ اَ َةن.ن«ن(4 )إَانََّاانَيَ ا َونَ  م

ناهَّن ااات َّ نَ  ن ,نَأااال  ناعَ ااا  َّتَّ َاااا َ َ نا ااالَّ نأن ,نَأااال  ناعَ اَّكاااعَّ نا ااالَّ ااات َّ نَ    ن ,نَأااال  نرني ثناااتن  ث يَاااىننننَ ااا نَّئننا ااالن َّ 
ا،منَ تَن

(  ). 
 :ت ريج الحديث

ت  ااااااااااااااااان نن(2)تاع ااااااااااااااااايك ن( )تاعطا انااااااااااااااااالنإااااااااااااااااا نا ت اااااااااااااااااطن(2 )اعش شاااااااااااااااااليخ جاااااااااااااااااىنن
ط كامنخ عاا ناالن  داا لنأاالنأاا نتنااالنيااا ني ا اا عنن االنن(5)تاع د  الن(0)تاا اااع نل(3)اعشا  ككل

ن.هر ك ناىناي ينق كو
                                           

ن.011/ن0اعج حنتاع   ك ن النيالن   ننن ))
 

ن.64:ناعض   ،نتاع   ترتلنعين  النل2))
 

ن.نن66/ن2اعض   ،نتاع   ترتلن الناعجتهسنن3))
ن.213:ن د كوناع عاكونل0))
ن.4 3/3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث نن5))
ن.    نالنش كونالنش ات ناعد ش ناا تين6))
 . تنخ ع نالن  د لن1))
ن.أا نتنالنيالنهر ك ناعخهاألنياتنك ك ناعش  لن  تن نُن  اُنت  عنأش  ن1))

ن

ن.ينناع   ا،نهتجنيالناع   ا،نا  ع ن جك ُناات  اكُناع  شدكُنت لناع ي ينتي  ناعرا ينإ   ع نخك  ن1))
 

ناعَ نناع َ َ انَّنن ا كننن4 )) َُّ ناَّنََّ  َا قنتَأىنإَّلناع َعاَل َّ ن نخَ لناعاَلننن.ناَّىَّنتن ن 5 /ن اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن.َتَق  
ن

نن  )) ناع  ن   َّلَّ نَق   َّ كنَّ نَا ٌونإَّلنَ   يَّ نَّ نَتاع َ اَل َّ ن.ن0214ا قنن40 /ن0 نلنيالن ات نرََّ  وناع  ََّ لَّ
ن

ن.261 ا قنن12 /ن3اع  ن نننن2 ))
 



 022 

 :السلد رجال دراسة
ك ناعجه ساالنأنَ ك ناع  انل,ن:ن,نتكند  مؤمل بن الرضل بن مجا د- َيانتنَ  َّ

ن:ق  نَيانتن   ن,ن(6)
َهَأ ناتانَ نَااأ سناَّاىَّنن:"تق  ني  ا ناالن ناا ن(7)" ضلثدُنن"

َاكا ناآلجا س,ن(8)"  اأعتنياا نن:"َتقَا  نَياناتنأن
تاراا فناااالن ااا لنإاا نن(10),نتراااع نتثدااىناعااا ال(9)"يلنير ااونَأن ااىنننَإدَاا َ ني  ناالناعن كياالننااى ات نأ

(12)"  تم:"ن,ني  ناالن ج نإد  (11)"َ  َتن نُن  عنَتأش  كلنَت َّ َاَ ك لَّنن:"اعثد تنتق    
ن.ثدُ:نقلت 
 اات  ن,نَياناتناع يكا  ناعشاا  لناع  شادلن الـد بــن د  ــان ال رشـي-   

,نقاا  نَياناتن  ااع ن(3 )
ن نااااااتار نياتنه أُنن  ن لناعثد تنإارنن(5 )  كننتثدىن,(0 )ر لنثدُنر لن ك ن  عن

ن
,ني ا نااالن جا نقا  نإا ن(1 )ق  نثدُنتار فناالن اا لنإا ناعثدا تن(1 )تراع ناعا الن(6 )يتععننخ ع 
ن.( ) دىن دات 

                                                                                                                        

ن.1221ا قنن15/ن1اع  جنناات طنن ))
 

ن.41  ا قننن201/ن2اع  جنناع يك نن2))
 

ن.341 ا قننن265/ن2  ن ناعش  ككلنن3))
 

ن.53 /ن5 يكُنااتعك ،نتطاد تناا  ك ،نن0))
ن

ن.1 0ا قنن[300/ن1اا   كةناع خ    نن5))
 

ن.10 /ن21 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن6))
 

ن.315/ن1اعج حنتاع   ك ن النيالن   ننن1))
 

ن.210:ن  ا تنيالن ات نعل  نني   نلن1))
ن

ن.15 /ن21 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن1))
ن

ن.4 3/ن2اعر شلنن4 ))
 

ن.11 /ن1اعثد تن الن ا لنن  ))
ن

ن.555:ن د كوناع عاكونلن2 ))
ن

ن.55/ن1 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن3 ))
 

 .1/56اع    ناع  امنن0 ))
ن.11/ن3 عاكوناع عاكونن5 ))

ن

ن.24/ن6    كان  شمن النأ  ر ننن6 ))
 

ن.363/ن اعر شلنن1 ))
ن

 .255/ن6اعثد تن الن ا لننن1 ))
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ن. تنثدُنقيك ناع  كة: قلت 
ناك تتن,اا تسنورابُ بن شَ  ُمَحمَُّد ْبُن ُشَعْيل- ننهك  ناع  شدل نت ت  ن   تمنن ا,ن244,

ن(6)ت    نالنأ   ناع ت يلن(5)تاالنأ سن(0)ت  كنن(3)تثدىناع جيل، (2)  كوناعر  و
ن ا لن ناال ناعثد تنتار ف ن  كلن(1)إ  ناال نتق   ن نا ن(1), نال ناأسنتق  نن(1)تي    عكسناى

 .(  )إ نااتهاأ نثات,نتق  ناالن ج ن  تمن  كوناعر  ون(4 )يات ات 
 .ثدُ: قلت

 :الحكم على اإلسلاد
ن.اع  كةنإ ن  فن  كوننننننننننننننن

ن
ن
ن
ن
ن
ن

 :رحمه  االثير قال ابن 
  (2 ).« َألَُّه َكاَن َيِسيُر الَعَلَ ، َفِإَ ا وَجد َفْجوًة َليَّ »َوِمْلُه اْلَحِديُث                 

ن

                                                                                                                        

ن.11 :ن د كوناع عاكونلن ))
 

ن314/ن25 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن.ن013:ناع    ناع  امنلن2))
ن
ن

 .045:ناعثد تنعي جيلنلن3))
ن.313/ن25 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن0))

نج

 .11 /ن5اعر   نإلنض   ،ناع ج  ن5))
ن.313/ن25 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن6))

 

ن.54/ن1اعثد تن الن ا لننن1))
 .313/ن25 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن1))
ن.216/ن1اعج حنتاع   ك ن النيالن   ننن1))

 

 .313/ن25 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ننن4 ))
ن.013:ن د كوناع عاكونلن  ))

 

ن.4 3/3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث نن2 ))
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ن(   )الحديث رقم
الَن:قا  ناإل اا نناعاخا  سن نكنت ن َ ااَ ثََن نَأا ا نناهَّنا االن

َاَ َناا نَ  عَّا ٌن( ) َتَ ,ن(2),نَيخ  اا   نأن نا االَّ َشا نَّ ن َّ ,نَأاال 
ن ُنن:نَيَنااىننقَاا  َنن(3)َياَّكااىَّنَأاال  اااََّ نينَ اا َ  ناهَّنننن(0) ن اات ن نننَتَيَناا نَجاا عٌَّسنَرك ااَلنَراا َلنَ  ن َُّ نإَّاالنَ َجاا ااك ن َك َّ

اكَلنَ إَاَع؟نقَا  َن ن َّ َشا نٌنن(5)«َكـاَن َيِسـيُر الَعَلـَ ، َفـِإَ ا َوَجـَد َفْجـَوًة َلـيَّ »: اعَتَ ا َّ َمن:نَتاعاَنلُّن:نقَا َ ن َّ إَات 
ناهَّنناعَ َنمَّ,نَق  َن َت ٌن:ن"نَيانتنَأا  َّ اَتٌ نَت ََّرا ٌ،ن:نَإج  كعننَإَجَتاٌتنَتإََّج ٌ،,نَتَراَاعََّ نَ ر  َ َ ٌع,نَتاعَج َّ ن{َ َنا ٌلن},ن" ن

كَلنإََّ ا  ن» ن.(6)«َعك َسن َّ
 :ت ريج الحديث

يخ جااىنتن,ننااالن اا ك ناعدطاا ل االنط كاامنك كاا نن(1)إاالن تضاا كليخ جااىناإل اا نناعاخاا  سنن
نَهك  ن لنط كمن  ين نا لَّ ناعَ     ننن,نتَ َ   َّ نَأا  َّ ن.,نثالث عننألن ش ننالنأ ت ناىنان تف(1)لَ ك  ننا لن
ن.ان تف

 :دراسة رجال السلد
ن.ج كعن ج  ناع ن نثد تن
 تنثدُ,ن,نتاعخال ُن(1)ت نا عننا ي لناع  عكسنتا خ الط,نتق ن ادتن  ا  ى ش ننالنأ نن

ن.اع  عكس,نتا خ الطنن ىنإع ثدُ,نتق نَض  لنااا ُنن ا

ن:االثير رحمه  قال ابن 
نن كةن ن ااىنناع َ اا َّ ناَهن»َت َّ اات َّ نَ  ن ي  اا لناَّرَّ َاا وَّ اايكننننَيَنااىننَاَ ااَةنَ اا ََّكُ,نإَاَ ثنااتانَ اا اَننا ااَلن َّ إَّعَاا نَانَّاالن ن

                                           
 (ياتن    )اعرالألن تنأا نتنالنكت لناع نك لن ))
ن. تن  ع نالنينسنإ  نن ا ناععج  ن2))
ن.أ ت نالناعهاك نالناع تاننالنختكي ,نياتنأا نتنن3))

ن

ناالناع و,ن تإ ن ن0ُ)) ن.242/ن هناإل  اُنإلن  ككهناع   اُن50 تني   ُنالنهك نالن   ثُ,ناع و 
ن

نَ اَك َن ن5)) نَتقَّكاَ نَيس  اكون ناع َ  َّ ناعَ اك  ن ناع َ َنمن نرنا  َّ نَ َإَ اىننَتقَّكاَ نَنالُّ نَيس  كَةنإعَا نإنااَلل  عَّاَ نَناَلناع َ ا َّ نَقت  ال  ن َّ إَاَعناعَ اك  َّ فننَي  
ُننَاااك َلن ُننَتاعَ ااَ  َجاا ااَت نناع  ن   نَاَيَيااىننإَّاالناعَ ااك  ن نن َ عَاا فننَتاع َ ج  نَيس  كةَّ َناا ناع َ اا َّ ن نن َ عَاا فننَتَ     ، طياااُناعطياااُنإاالن.اعَشااك َاك لَّنَشاال 

ن. 3:نا  طال  تناع دعكُنل
ن

َُنن6)) نَأَ َإ نإََّاانَ َإَعن َّل  نا وناعَ ك  َّ ناعَ ج َّ ن.666 ا قنن63 /ن2  كوناعاخ  سنرََّ  ون
ن

نن1)) َع  َّ ناعجَّ ن...اع    ناع  امنرََّ  ون َُّ ناع ُّ  َأ ناعاَتَ ا َّن2111ا قننن51../نَا ون َُّ نَ َجا ناعَ َي هَّسنَا ون اا قنن/ن5,نرََّ  ون
ن.3 00

ن

ن1) ) َُّ َ عََّ  نإََّع ناع  نه  نَأَ َإ ت  ن َّل  َُّ َإ َض ناإل َّ نَا ون ناع َ ج َّ ن.216 ا قنننن136/ن2...نَّ.  كون  يننرََّ  ون
ن

 .3اني ن  كةن 1) )
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ناعطَُّ ك  نإَد ياى, نا لن ـا َبَلـَغ اللبـيَّ  إ ن َ   نَعىننأ   ن نإََّلناع نَّكاُن «ْعِلـَ  ِلَيمـوتَ أُ : َقْتلُـه َقـالَ   فلمَّ َيس 
اااَ أى ااَ َأتناَّااىَّنت ااا َق  ىنإَّعَاا نَ    نَ َ اا َع ن.ني   عَّاااىَّ ث ينعاا نإَّاالنَقت  ,ن َّ َُّ نَأااا نتوان»تاعاااَلننَ ننناع َ  قََّاااا عََّكرناااتَلنَععناان 

نن( ).«نَتَ َهن من

ن(6  )الحديث رقم
 اا ثنلنأااا ن:نتراا لناااالنشااع ونكداات نإاالن ااااناع اا كةن:نقاا  ن ت اا نااالنأداااُن:نقاا  ناعاكعداالنن

النأا نتنالنر ونالن  ع ناع ي لن,نت ج  ن الني ا ناع يانن,نيلنأا   ناالن  عا ناالنااع   لن
ت تن ش  ن,نإ ا فنأيكاىن  ات نننج   ن,ناعاسنك أ ن الأوناا نُن,نق ننأي ن  ت نتن

إنلن نيقا ن  كاُن»ن:ننن  كُن,نإد  ن  ت نتننن,نإأا نيلنك يننتي  ينع  ت نتنننتن
ك ن  ت نتن,ناا ةن  لن لنشاتن لن  اي ن,نإأنا نععاننجا  ن:ن,نق  نأ   نالن  ع ن«ن ش  ن

ــ َ أُ :نت ااتناعاااسنكداا  نعااىنن-  طاا ننإااكعنناع نااا نااالنأ اا تناع اا أ سننن,نإا ااةن  اات نتن  عل
ن(2)ن.اع  كة…كن نعىنإلني  ننج ن,نإ  عناعننأ   نالناعط ك نأن-نليموتَ 

 :ت ريج الحديث
تيااتنن(5)تاعخطا الن,(0),نتيخ جاىنااالن ا  (3)نني    ن  إت نإ ن تض كلناعطا انلنيخ جىن

ن.,نج ك عننط من   يُ,ن لنط كمناالنشع وناعه  سناىنان تف(6)تياتنن كنناا اع نل
 :دراسة رجال السلد

ن.اع ن نثد تج كعن ج  ننن
 :الحكم على اإلسلاد

ن.ض كلنا اونج كعناعط من   يُإ ن  فنن

ن:االثير رحمه  قال ابن 

                                           
ن.4 3/3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن ) )
ن.236 ا قنن0 0/نن3  ا ناعنات نعياكعدلن  2) )
 

ن.62 ا قنن 1/ن1 اع  جنناعراك نعيطا انلن3))
 

ن. 0/ن2اعطاد تناعرا ينن0))
 

ن.36 /ن   كوناع  كةنعيخط النن5))
ن

ن.004ا قننن2 5:ننات ناالنن كنناا اع نلنل  ا ناعن6))
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نن ناعَياا  َّ ااَ  وَّ نَي   كةن ن ااىننَ اا َّ ــاِلِ ين»َت َّ ــْ رُة فــالطَلُ وا ُمَع ن« فاْلَرَرَجــت الصَّ اال  كل,ن َّ اا َّأَّ ن ن   َيس 
َتين َ  ,نتكن   َنَمنإََّاانَ  َ  نتي   ث  نيَأ  نن( ).«نن َطَيدنتانَ َ  نَّكمَنإ »َأ َنَمن َّ

ن(7  )الحديث رقم
َ ااَ نقَاا  َنن:اعطا اناا نقاا  ننننننن نَي   نا االن نقَاا  َن:نَ ااَ ثََن نَأا ااَ الن نننااتح  نا االن اا ن نَأااَ اَ َ ن:نَناا نَ ا َّ َناا نَأا اا نناهَّنا االن

َُّن:نَق  َن نَياَّلناع َ  عََّك ,نَأل  ن    نَياَّلن َّ َن نَ اتن ننا لن
نَياَّلن(2) ن:نقَا  َنننن نَ ك َ  َن,نَأل  ات ن إََّلن»:ننناهَنقَا َ نَ  ن

نَأَيك ن نان َدَيَات  نإَّكىَّنإَّاَّ ,نَإَاك َنَ  ن نن  نَ َ  ٌ،,نَإَيَجانتانإََّع نَ     ُمنان َطَيدنتا,نَإَأَ  َا  عنن  نَ   طم نَثاَلَث ال  َ ٌ ن َّ نَ خ  عَّن 
, نَأَي ناع َي  َّ نَ َ   َ َفنَ َ  نَضَ ت  ناع َجَا َّ نعََّا  ف ننَقي وَّ عنن  نننَا  ضن ,ن:نَإَد َ ناع َدت  ََث ن ,نَتأن ََّلناا  َرَلناع َ َط ن

رن  فن,نثنااَننع َكاا  ن نَيإ َضااَ نَأَ يَّااىَّنقَااطُّنَإي َكااا  اان رنن  ن َّ اا   نَ جن نرناا ُّ ااَتيناَهن,نَإي َكن يناا   نَيَ ااٌ ن َّ نَكااَ رنن  َإدَاا َ ن.نأنتناهََنَتعَاان 
ااااتَن:نَيَ اااا ن نن ن نرنن  يَاااانننيَنناعَيعنااااَننإَّل  نَااااا واناََّتاعَّااااَ سَنَ    ااااتن ,ن ...ن َّاااالنرنن  ااااَ َ ت  َ  ن,نَإَ َ    ناعَ ااااخ  ــــاْلَطَلُ وا َإَ  عَااااتَّ َف
ن«نَ ـــــــــُمَعاِلِ ي

نَأَ اَ َ ,نَ َ َ َ ناَّىَّن نإََّ نَأا  نناهَّنا لن ن    نَياَّلن َّ َ نا لَّ نَ اتن كَةنَأل  نَ َااناع َ  َّ تَّ نَك   نننتح ن:نَعن  نا لن ن" (3)نَ ا َّ ن
 :ت ريج الحديث

ن.(5)ن,نتعي  كةنش   نإ ن  كوناعاخ  ين لن  كةنأا نتنالنأ  ن(0)اعطا ان يخ جىن
 :دراسة رجال السلد

ـــوحن- ـــن ل اااَتاهَّسندا ـــر ب   َ ,نتقااا  ن(6)" ا ااا نيخطاااأ:"نارااا فنااااالن اااا لنإااا ناعثدااا تنتقااا  ناا 
كةَّنن:"اع ا قطن  نإَّلناع َ  َّ ن.(1)"َعك َسناََّدتَّس  

                                           
ن.4 3/3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث نن ))
ننإكعنا ع  يك ناالن ع النياتناع  عكُناع ك  ل نن تنن2))
 

ن.ا قننن33/ن5اع  جنناات طن3))
ن

 .السابق نفسه المصدر 0))

َجا َ  َّنن  كوناعاخ  سن5)) ناإلَّ اَ فنن,نرَّ َا ون نَيج  كا ن كا مانَإ َاَ َ ناَاجَّ اَ أ َجَ نَيجَّ نا   نَ الَّ نن.2212اا قننن 1/ن3ن..َ.َاا ون كاةَّ نَيَ   َّ رَّ َا ون
ن ناعَياا  َّ كةَّ نَ اا َّ ,نَااا ون االَن.ن3065ااا قنن12 /ن0اَان اََّكاا ،َّ نَّااىَّنَإَ ضَّ نإَّا  ااَ َ ينَشااك ام نعََّيك اا َّفَّناََّيك اا َّ نإََّااناش  /ن3ر اا وناعاكاات نَااا ون

,نَتَراا َلنإَّاالنَاعَّاا َن.ن5 22ااا قننن11 اان  نَّعَّ نإَّا  ناََّيك اا َّ ن  نقَاات  نإََّاانَهَ َ ناََّ اا  َّ ااا قننن45 /ن3َ اااَلٌحنَععناان ننر اا وناع ها أااُنَااا ون
نَاَ نَتاعََّ ك ىَّن.ن2333 نَ ل  ن نَأ ،َّ َُّ نإََّج َا ن.5110ا قنننن1/3ر  ونا  ونَا ون

ن
ن

ن.231/ن1اعثد تن الن ا لن 6))
 

ن.15 /ن أي ناع ا قطنلن1))
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قاااااا  نن سنااااا لناعا ااااااا ت لنيااتنشكاااااااا  وناع ع يُنتاع ا،ناعخ ك اُناع نبن عرادة عبد  ن-
ن.( )"ض كل:"االن ج 

ن.ا ق ن ج  ناع ن نثد ت
 :الحكم على االسلاد

ن.إ ن  فنض كلنعرلني  ناع  كةنإ ن  كوناعاخ  ين

ن:االثير رحمه  قال ابن 
ن َع « اللَّارِ  َيْ ُرُ  ُعُل   ِمنَ »َوِفيِه (  ـ)                   ٌُن َّ نط ا    (2).َيس 

ن

 (8  )الحديث رقم
َيك َ  لنن(3)َ َ ثََن نَأا  نناعَ َ  ن:ق  ني   نالن نا ن ,نَ َ ثََن ن ن يَّن  ن ن   نا لن ,نَ َ ثََن نَأا  نناع َ هَّكهَّ

,ن(0)
ااَيك َ  لنن نَياَّاالنَ اا عَّو ن(0) ن نَياَّاالن نَ ك ااَ  َنن,(5),نَأاال  نتَّنقَاا َ ن:ن,نقَاا  َننَأاال  اات ن َيْ ــُرُ  ُعُلــ   ِمــَن :ن"ننَ  ن
منناَّىَّ,نَإَكدنت ننناللَّارِ  َ عنناَّعََّ  ,نَتعََّ  ٌلنَكن طَّ نَك   ناَّعََّ  ,نَتينانَن لَّ نكنا  َّ ن ,نَعىننَأك َن لَّ َُّ َنناع دََّك َ  ن:نَكت  ر َّي اتن إَّن َّالنتن
ُ ن ناَ َأ نَ َعنتَّن:ناََّثاَلَث نَ لَّ ,نَتاَّرن  َّ نَأنَّك   نَجَا    ن.(6)"نإََّععم نآَخَ ,نَتاع  نَ ت َّ َّكَلناَّرن  َّ

 :ت ريج الحديث
َع نَياَّالنَق َا َ  َنننَنا إَّع ننيخ جىني   نالن ناا نيكضا ن النط كامن نَياَّالن نَ ك اَ  َننَ ات   ا كةنن(1)َأال 

 لنط كمنأا ناع هكهنالن  يننن(4 )تيخ جىناع   اسنن(1)تيا ن  ك ناعخ  ين(1)أ اشُنينناع   نكل
ن.  يننألن يك  لنالن ع الناىناي ينق كو

 :السلد رجال دراسة
                                           

ن.0 3:ن د كوناع عاكونلن ))
 

ن.4 3/3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث نن2))
 . تنأا ناع   نالنارتالنالنأا ناعتا ةنالن  ك نالنارتالننن3))
ن. تن يك  لنالن ع النياتن    نااأ شن0))

ن

ن. تنارتالنياتن  عوناع   لناعهك تناع  نلن5))
ن

َن ننَياَّلن نَ ك َ َ نن6)) ن.ن1034ا قن52 /ن0 نن  ن ني   ن ن  
ن

 . 103اع    ناع  امن  كةن قنن1) )
ن.20113ن342/ن 0  ن ني   نن1))

 

ن.350  ا قنن 05/ن1 اع    ناع  امنن1))
 

ناهَّنن4 )) ت َّ نَ  ن نَأل  َُّ ناع َجَن َُّ  َ ن َّ ناعَن  َّننن نلناع   اسنَيا َتاون َُّ  َ نَ  نَج َ،نإَّلن َّ ن.2510ا قنن 14/ن0َا ون
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َمِد ْبُن َعْبِد الَواِرثِ - نَ ت َ  نن,نياتن ع ناعا  سنَعْبُد الصَّ ناعَ ن َا َّس  ك    نَ  َّ إ َّل.نا لَّ ن.ن( ) ا241ن نتن
:نتها نااالنقا نعن(1)تاع جيال,(6)تاع ا رن,ن(5),نتااالنقا نع(0)تاالنن ك ن(3)تاالن  كل,(2)تثدىناالن   

أااا ن:ن"تقاا  ناااالناع اا كنل,ن(1)" جااُ:ن",نتقاا  ناعااا ال(1),نتاراا فناااالن ااا لناعثداا ت"كخطاائ:ن"قاا نع
:ن,نتقااا  نااااالن جااا (  )" ااا تم,ن ااا عوناع ااا كة:ن",نتقااا  نيااااتن ااا  ن(4 )"اع ااا  نثااااتنإااالنشااا اُ

ن.(2 )"  تم,نثاتنإلنش اُ"
هنإ  يتننيلناعثدُنكخطئ,نثننإلنيا ن   ننأي ن"كخطئ":ن تنثدُ,نتي  نقت ناالنق نعن:قلت       

ن.عىن  كال,نتر  ناعاان "  تم,ن  عوناع  كةن":ن ش  فنق  نإكى
,نترااع نارا فن(43)ااأ شنثدُن  إينأ  لنا عد ا،اتنت  نعرنىنكا عسنسليمان بن مهرانتدليي 

ناالنيا ن   ننإ ناع   يكلنتينىن نا لَّ نَش َّ َّ َ ع ن َّل  نَك   َكَُعن  ن.(0 )َأطَّ
ن.(5 )ار فناالن ج نإ ناعطادُناعث نكُن لناع  ع كلناعاسن نكض ن  عك عن: قلتن

 :الحكم على اإلسلاد
ناع  كةنإ ن  فن  كو,نتي  أنسناأقتا ناع ي  ،نت نعنناع   اسنأن   نار ناع  كةنإ ن ننىننننن

                                           

ن.11/ن1  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن ))
 

 .1/344اعطاد تناعرا ين2) )

ن.05 /ن  تاكُناالن   هنن-   كاناالن  كلن 3))
 

 .6/212 عاكوناع عاكون0))

 .اع  جعنن  ى5) )

 .6/212 عاكوناع عاكون6) )

ن.343:ناعثد تنعي جيلنلمعرفة  1))
 

 .0 1/0اعثد تنن1))

 .653/ اعر شلنن1))

 .6/212 عاكوناع عاكونن4 ))

,نتأدااون  داامن"شااكان جعاات :ن"ينااىنقاا  ن 5-6/54اعجاا حنتاع  اا ك ن,نتاعاااسنإاالن42 /1  عاااكوناعر اا  نن  ))
نتتن,  اا تلن شااعت ناعااتا ةنأااا نااالناع اا  نأااا نلنإاان, اادطنناا  نع يااى:"اعر اا ونأياا ناعاا نادتعااىنإاالناع  شااكُ

 ".أينين

 .4 6ل د كوناع عاكونن2 ))

ن.250:نلناع    ناع  ام 3 ) )
 

ن.12:ناع  ا ك ن النيالن   ننل0 ) )
ن

ن.33:نطاد تناع  ع كلنل5 ) )
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كٌونَ  َّكااوٌن»:قاا   كٌةنَ َ ااٌلنَ اا َّ إ اان  فن اا كونأياا ن,نتراااع ن اا  ىنااعااا نلنتقاا  ن( )«َ ااَاانَ اا َّ
ن.(2)ش طناعشكخكل

ن:االثير رحمه  قال ابن 
ناع َ ك اكُن كةن ن ىننَ  َّ َُّّ » َت َّ ْن َلَجوا َتُكْن ُعُل   قَطَعها ا َلناعَن سَّن« َواِ  ٌُن َّ نَجَ  َأ   (3).َيس 

 (9  )الحديث رقم
ن.عننيقلنأي ن خ كجنعىننننننن

ن

ن:رحمه  االثير قال ابن 
ن (4).« فاْلُظروا ِإَلى ُعُل   ِمَن اللَّايِ »َوِمْلُه َحِديُث َفزارة  

 (21 )الحديث رقم
,ن:ق  ناإل  نن  ينننننننن نَأَ ا    ُننا الن ر  ََّ ا نكناتننَس,نَ اَ ثََن نأَّ نا الن ,نَ اَ ثََن نأنَ ا ن و  نَ ا   نا الن َ َ ثََن نهنَ ك  ن

َُ,ن نَ ااَيَ  نا االن َناا نإَااَهاَ  َن:ن,نقَاا  َننن(5)َ ااَ ثَنَّلنَياَّاالَ ااَ ثَنَّلنإََّكاا سن َ َهت 
اا  نن(6) َناا نَيانااتنَار  َ فنناااااااااااااااااا,نَي َنننَتَأَيك 

اَن ,نثناَننَشالَن نَإَ َ    ا   ٌُ,نَيَ َ َنا نَياناتنَار  نَ ا َأ َنَنا نَتَااك َلناع َ ا ،َّ نتَّننَأَيك َن ,نَإَيَ ا نَرا َلنَاك  ت ن نناع َيا َ َ ,نإَاَتَ  َنَ  ن
نَقَ َ نَأَيك ىَّ,نَتَ َا ,ن ن.(1)اع  كة...نإَّكعَّننناعَاَ ا َّسُّننِمَن اللَّايِ  (7)َوَأْلُظُر ِإَلى ُعُل   اع َ  َ،,نَإَدَ َ نَ ل 

 
   :ت ريج الحديث

ن.    ناىناإل  نن  يننإ ن ااناع  كةننننننن
  :السلد رجال دراسة

                                           
ن 14/ن0 نلناع   اسننن ))
ن.31/ن2 ي يُناا   كةناع  ك ُنتشل،ن لنإدعع نتإتاا   نن2))

ن

ن.4 3/3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث نن3))
ن.اع    ناع  ام0) )
 .212/ن2 تناع   ا ن ي ُنالناارت ن تإ ن نُني اعنت ا كلنا ع  كنُ,ني  ناعي اُنن5) )
َاُنإََّع نَإَهاَ  ن6) ) فناعن َّ   النااك لنت لنَقاكَيُنَراَّكَ  ن لنقكسنأكاللنكن  ونإََّعك َع نخيمنرثك ن لنقاكيُن,نر لن نعا ن اَّ

ن2 2/ن4 ,اان  ونعي    نلن.021/ن2اعيا ونإلن عاكوناان  ون.ج  أُن لناع ي  ،نتااا ُن
 .12/ن2 ش  مناانتا نأي ن   حناآلث  ن .يسنط ا ُنتج  أُن لناعن سن1) )
ََ  َ ين1)) كَلناَّ ا  يَّ َّ ناع  ن   ,نَتإََّ ا،َّ ناعَ ن  َّك َّ نَا ون َك َّ نَتاع  َّ َع  َّ ناع جَّ ن.155 ا قنن315 /ن3  كون  يننرََّ  ون
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ن.( )هن64 ,نتناا  ,نا  سنياتنأ   ناعك   لنعكرمة بن عمار العجلي،ن-
,ن(1)تيااتن ات ن(6)االنشاكاُاتك داتون(5),نتاع جيال(0)تي  ا ناالن ا عون,(3),نتااالن  اكل(2)تثدىني  ا 

عااكسناااىن:ن"تقاا  ناااالنشاا  كل.(4 )تاراا فناااالن ااا لنإاالناعثداا تن,(1)تاعااا الن,(1)تاعاا ا قطنل,ن(1) ات 
ن.(2 )"عتنعننكرلنأن سنثدُنعننير ونأنىن:"أنىنإد  ناع خ ك نلنا نيكتوت نن,ن(  )"اىناأسن  تم

اااالننأر  ااُنااالنأ اا  نثدااُنأناا  ن,نتن تينأنااىن":لتقاا  ن   اا نااالنأااا نتنااالنأ اا  ناع ت ااي
,ن(0 )" ضاط وناع ا كةنأالنك كا ناالنياا نرثكا ":ي  ا قا  نتن(3 )"ا,ن  ن   تنإكاىنإ نخكا منس ع 

ا ترا لن  كثاىنأالننأر  اُناالنأ ا  ,ن ضاط وناع ا كةنأالن كا نإكا سناالن اي ُ,ن": تق  نيكضم
االنني   كاةنأر  اُناالنأ ا  نأالنك كا ن":لتقا  نأيا ناالناع ا كنن.(5 )" االن اي ُن ا ع مناإك سن

ن.ن(6 )"ر لنك ك نالن  ك نكض  ع  ن,رثك نعك تنااا ن ن رك لنيا
ن.ن(1 )"  كةنك ك نالنيا نرثك ,نتنعننكرلنأن فنر  ونإل ضط ونن":تق  ناعاخ  ي
نلأالنك كا ناالنياان  كثاىنل ا  ن عاس,نتإا  كثى,نتننل ا  نت ننإ ,نتنر لن  تقمنن":تق  نياتن   ن

ن( )"رثكاا ناضااط اونل  كثااىنأاالنك كاا نااالنياااإاالنن:ن"تقاا  نياااتن ات ,ن(1 )"رثكاا نا اافناا اا عكط
                                           

ن.256/ن24 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن ))
ن311/ن اع ي نت   إُناع ج  نا   ن2))

 

 .23 /0   كاناالن  كلن تاكُناع ت سننن3))
 .11    كاني   ،ناعثد تن النش  كلنلنن0))
 .ن00 /2اعثد تنعي جيلن5))
 .1/233 عاكوناع عاكونن6))
 .311/   ا تناآلج سنيا ن ات نن1))
 .55  ا تناعان ق نلنعي ا قطنلنلنن1))
 .2/33اعر شلنعيا النن1))
ن.5/233اعثد تن الن ا لنن4 ))
 .11    كاني   ،ناعثد تن النش  كلنلنن  ))
ن.ن سناع  جعناع  امن2 ))
ن.24/262 عاكوناعر   نن3 ))
 .010/ن2اع ي نت   إُناع ج  نا   ن تاكُناانىنأا نتن0 ))
 .4 /1اعج حنتاع   ك نن5 ))
 .24/264 عاكوناعر   نن6 ))
 .5/212اعر   نإلنض   ،ناع ج  ن النأ سنن1 ))
 .4 /1اعج حنتاع   ك نن1 ))
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تقا  نهر كا ناالنك كا ن,ن(2)ن"رثكا نلك كا ناالنياا  كثىنأالننإلعكسناىناأسنإ نن":اعن  النتق  .
تنك كا ناعدطا ل,نتني  ا ناالن ناا نإ نيلنك كاا نناعثات س ا تم,ن تينأناىنشا اُنتن":نناع ا جل

نإاال ,نتنراا لن اا تقمنن":قاا  ناااالنخاا اشتن.(3)"رثكاا ننلك كاا نااالنياااني   كااةنأاالنإاالاعدطاا لنضاا  ىن
ن.(0)"  كثىننر  

جاا ن  كثاىنأاالن":نقا  نيااتني  اا ناع ا رنتن.ن(5)"ثدااُن  ا دكنناع اا كةنإاان تينأناى":ساالنأاا اتقا  ن
نرثكا نليااناالنك كا نأالن تاك اىنتإا نكيياط,ن ا تم":نتقا  نااالن جا .ن(6)"ك ك ,نتنعكسنا عد ان

نن.(1)"ر  ونعىنكرلنتعنناضط او,
ن  ن ري اتانإالن  كثاىنأالنك كا ناالنياالن:نقلت  ٌُ,نتق نا  جناىن  يننتا  ض فنتات اع اتسنثد

أر  اُنن:ألنإك سنالن ي ُ,نتق ننلنناإل  نني   نا ا ُن تاك اىنأناىنإدا  رثك ,نت  كثن ن اان
 نتر لن  كثىنألنإكا سناالن اي ُن ا ع مننالنأ   ,ن ضط وناع  كةنألن ك نإك سنالن ي ُ,

إ نينااىن اا عس,نإداا ناراا فناااالن جاا نإااالناع   اااُناعث عثااُ,ناع االن نكندااا ن اا كثع نإ نا ع  ااا كون.(1)
ن.,نإأن لن  عك ىتق ن   حنا ع    نا ع    ,

ن
ن
ن

ن:االثير رحمه  قال ابن 
كةننن ن ااىنناع َ اا َّ اان عنن نن«اَل يــزَال اللــاُي ُمْ ِتلَرــًة َأْعَلــاُقهم ِفــي َطَلــل الــدُّْلَيا» َت َّ نَج  أاا تن َّ .نَيس 

َن مناع ُّ   َ،نتاعرنَا اَ،,نَرَ  ن دَ ننَتقَّك َن ن (9).َيَ اَ نا َاأ 

                                                                                                                        

 260:ناع ج   نلنإلناعج حنتاع   ك نل  ا تنيالنأاك ناآلج سنيا ن ات ن ))
 .0 24/26 عاكوناعر   نن2))
ن.010/ن2اع ي نت   إُناع ج  نن3))

 

ن. 24/26 عاكوناعر   ن0) )
 

 .5/211اعر   نإلنض   ،ناع ج  نن5))
ن.1/233 عاكوناع عاكون6) )
ن. 35 د كوناع عاكونلنن1))
ن.311/ن اع ي نت   إُناع ج  ن1))
 

ن.  3/3اع  كةنتااث ناعنع كُنإلن  كونن1))
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 ( 2 )الحديث رقم
لُّن:ق  ناإل  نن  يننننننننن ناعَ َق شَّ ,نَتَيانتنَ   ل  َ ك ل  ن ن نا لن نإنَضك  ن َ َ ثََن نَيانتنَر  َّ  

َاَّالنن-ن( ) َتاعَي  اينناَّ
ن اال  َاَّاالنَ    َاَ نَّاالنَياَّاال:نقَاا َ نن-اَّ ,نَيخ  نَج   َاا   نا االن كاا َّ ,نَ ااَ ثََن نَأا اا نناع َ  َّ ناع َ اا  َّةَّ ن(2)َ ااَ ثََن نَخ عَّاا ننا االن ,نَأاال 

ااَيك ن ,نقَاا  َن ن َإاا   نَنت  نا االَّ ناع َ اا  َّةَّ نتَّنا االَّ نَأا اا َّ ,نَأاال  نَكَ اا    نَر  ااو ن:نَ  َلنا االَّ نا االَّ نَتاقَّ ماا نَ ااَعنينَااال َّ ,نننرنن ااتن
,نقَا  َن:نقني اتننناَل َيزَاُل اللَّاُي ُمْ َتِلَرًة َأْعَلـاُقُهْم ِفـي َطَلـِل الـدُّْلَيا،:نَإدَا  َن اتَ نتَّن:نَيَجا   نَ  ن نإَّن َّالنَ ا َّ  تن
تانإََّعك ااىَّ,ن":ن"ن,نَكدناات نننن نَ اا  ن َعناَّااىَّناعَناا سن ,نإَاانََّاانَ اا َّ نَاَ ااو  اال  ن َّ نَجَااا   ااَ نَأاال  نَك   َّ نَيل  ناع  نااَ اتن اا ن كنتشَّ

ن َ فنن نأَّ نَ ل  َ َاَلناَّىَّنرني َّىَّ,نَق  َن:نَإَكدنت ن ن ىننَعكنا  انتَلن َّ َن ناعَن َسنَكأ خن نَ َ ر  نَإَكد َ  َّينتَلنَأَيك ىَّ,نَإكنن:نَعاَّل  نرن  َّ ن َّل  د َ  ن
اا نتَلن ٌُنَت َّ   ااَ  ن َّ    ُ كثَّااىَّن"ن َّ َااا نإَّاالنَ  َّ اا   ن:نقَاا  َن:نقَاا َ نَيانااتنَر  َّ اانَّ نينجن اا  َّ نإَّاالنيَّ نَر  ااو  نا االن نَيَناا نَتينَااالُّ َتَق  ااتن

ن(3)ن.َ َ  لَن
 :ت ريج الحديث

 لنط كمن يك  لنالنك   ألنأا نتنالنن(0)    ناىنا   نناعاخ  ينت  ا ىني   نالن نا ن
ن.نالناع   ةناالننتإ ناىناي يى

 :لسلدرجال ا دراسة
انالنأا نتنالنعبد الحميد بن جعرر- تكدا  نن,يااتناع ضا ن,ن لناان ا  سناع رننالن اإعنالن َّ

,ن(1)"ترا لنك  ا نا عدا  "تها نن(1)االن  اكلتان,ن(6)تثدىناالن ا  ,ن(5) ا53 ,نتنياتن  لناع  نل
لن ريننإكىن  ك لنإعتنثدُن  لناع  كة"تها نن(1)تك دتونالن  ك ل,ن(1)"ا عد   ق  نأاا نتنتن,ن"تات

نتنالني   

                                           
ن.شلناعا  س تنهك نالنكهك ناعثد لنياتن  لناع ق ن ))

 

ن. ناع  ك ن تنج   نالنأا نتنالناع رنناان   سنتاع نأان2))
ن

َُّننن3)) ناعَ  َأ َ اطَّ نَتَيش  ُننن  كون  يننر  وناع  ََّ لَّ نَ نَ دنتننناعَ  َأ ن.2115ا قننن2224/ن0...َا ون
 

ن.262 2ا قنننن10 /35 نا   ن ني   نالنن1))
 .6 0/نن6  عاكوناعر   نن5))
ن.ن044اعطاد تناعرا ي,ناعد نناع   ننلنن6))
 .16   كاناالن  كلن تاكُننأث  لناع ا  لنلنن1))
 .65 /نن3 تاكُناع ت سنن-اع    ناع  امن1))
ن.051/نن2اع   إُنتاع   كانن1))
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رااا لن ااا ك لنكضااا  ىن ااالنيجااا نن: ااا  تنك كااا ناااالن ااا ك نكدااات "ثَّدَاااُنثَّدَاااُنن":اااالن ناااا نأااالنياكاااىا
:ن,نتق  ناع اهس"ن(3)ثدُن  هفناعثت سنعيد  ن":تق  ناعا ال,ن(2)الن ا لنإلناعثد تاتار فن,ن( )"اعد  
ن":تق  نياتنار نالنياالنخكث اُنأالنك كا ناالن  اكل,ن(0)ا  شع ناىناعاخ  سنإلناع  كو:ناع هس

ن؟  ن دت نينتنإكىن(:النيالنخكث ُا)قيتن"تر لن  ك لناعثت سنكض  ىن,ر لنك ك نالن  ك نكتثدى
تقاااا  ناااااالنن,(6)"اع اااا منى  ياااان":تقاااا  نياااااتن اااا  نن,(5)"ت ااااتن اااا عون,عااااكسنا  كثااااىناااااأسن":قاااا  
راا لن اا ك لنك  اا نأيكااىنت اا نن":تأاالنك كاا نااالن اا ك ن.(1)" اا تمن  االنا عداا  نت ا اا نت اان": جاا 

ي جاتن"ن:تقا  نيااتني  ا ناالنأا سن.(1)"عاكسناا عدتسن":تقا  ناعن ا ال,ن(1)"ي  سن  نر لنشأنىنتشاأنى
ر لنك كا ن":   تنك ك نكدت :ناع ت سنأا ستق  ن.ن(4 )"ت تن  لنكر ون  كثىن,ينىن ناأسناى

ك كا نااالننىقا ن تينأنان:عك كا (ناعا ت س)قياتن,"اعدطا لنكنضا لنأاا ناع  كا ناالنج  اا االن ا ك ن
ن.(  )"ألنقتنن  نر نتانك  تتلنأن فنشكا نستر لنك تنن,تكض  ىنى تينأنن"ن:ق  ن؟  ك 
ا ااونيناىن  النا عدا  ,نت ا كثن ن ننإي ياىاعا اتسن ا تم,نتي ا ن ضا كلناعثات سنعاىنن:قلت 

 .أالقُنعىناا أ ى
 
 
 
 
 

                                           

 .53 /ن3اع ي نت   إُناع ج  نا   ن ))
 .22 /نن1اعثد تنن2))
 .ن0 6/نن اعر شلنن3))
 .ن1 6/0  عاكوناعر   نن0))
ن.331/ن   كاناالنيالنخكث ُن-اع   كاناعراك 5))

 

 .ن4 /نن6اعج حنتاع   ك نن6))
ن.ن560 د كوناع عاكونلنن1))
 .ن1 6/0  عاكوناعر   نن1))
 .  2اعض   ،نتاع   تركلنعين  النلنن1))
 .ن1 5/3اعر   نإلنض   ،ناع ج  نن4 ))
 .ن11 /0   كاناالن  كلن تاكُناع ت سنن  ))
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ن:االثير رحمه  قال ابن 
نَ َي ُن(ن ا)  نينن َّ كةَّ اتنإأخا  ناىن:نَق َعت ن»َتإَّلنَ  َّ نَعَنا ,نإدن   نَشا ٌ نإأَخاَاتنقن   ا من  اَتنَ ل  َ َخيت 

َكك عاا ,ن نَع   نَاااك لَّ اال  ــاَل  َّ ــاَن يَ " َفَ  ــا َك ــِا َأْن ُتَعلِ ِ يهــاَم ــي َل اا كع  "ْلَبِغ اااسنا ننندَّعاا نتَ    ن نَ أخن :نَتقَّكاا َن.نَيس 
َلناعَخك َاُ:نعَ   نَّكما َلناعَ َن م,نَت َّ نن( ).اعَ خككو,ن َّ

 (22 )الحديث رقم
َُ,نثنا نَياَّال:ق  ناإل  نناعطا انلنننننننن نَياَّالنَشاك َا ث َ ا َلنا الَّ نأن َ َ ثََن ن نَ َ ا ننا الن

ن(2) َاك ا نناهَّنا الن ,نثنا نأن
نَياَّااالن اااَ َ نا ااالَّ نَأا  ,نَأااال  ااال َّ َهاأَّ َت  ناا  نَ اااَيَ َُن نتَ ااا ,نَأااالَّ نينن َّ َُ,نَأااال  ناعَناَّااال َّنن ضااا نتنأنعااا نعنَا َاااا ننننَهت جَّ

نَيَن نَتاعَناَّلُّن:نَق َعت ن نننرنن تن نإََّعك َع نَإَأَخا  نَع ن َّل  ُمنَإدن  تن  َ نقن   نَش ٌ نعََّج َ  ََّن ,نَإَأَخَات  نَ َخَيت  إَّلنعََّ  إَّىَّنإَّا 
ناهَن ت ن َكك َع نَتَق َ نَ  ن نعَّ    .(4)«، ِإلَُّه اَل َقِليَل ِمْن َأَ ى اْلَجارِ (3)َما َكاَن ُيْؤِمُلِا َأْن ُتْعِشِريَها»:نَاك لَّ

 .(4)«اْلَجارِ 
 :ت ريج الحديث

إاا ن اا كثكلنن(5)يخ جااىناعخ ااطاالعااننيقاالنأياا نع اايناااالنا ثكاا ن ااتين ااااناعي اايناعد كااونتنن
ن.تهاألناىنان تفا ن  يكلن لنط كمنا
 :دراسة رجال السلد

ن. ج عىنج ك عننثد ت 
 (اندط  ناع ن ناكلنأا  نتينن ي ُ):الحديث علل

َُنَاك َنعنَ اا ن:"تن اا  نقَاا َ نَياَّاا نَ ااَيَ  نَين َّ اال  ااَ ع نَأا ااَ  نن َّ نَك   َُنإَّاالناعَشاا  َّنعَاان  نَ ااَيَ  نَين َّ َُنَأاال  نَياَّاالنعنَا َااا َأا ااَ  ننا االن
 .(6)"َ جن ٌن

 :الحكم على اإلسلاد

                                           
ن.  3/3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن ))
ن.أث  لنالن    نالنإا ا كننالنأث  لناالنيالنشكاُن2))

 

ُننن3)) تلناعَشاَجَ  نناع َك اََّ ا الَ،ن.ن  ني  ن    نأشلننتاع نشن نإََّاانجَّ كا َّ نعَّي َا َّ نَيَت نَ ا نكنجا ،ناَّاىَّنَ نكأ را ناعدَاَتنَتكندَا  ن اَّاىَّ
ل:نَتَ ناعَنتي ل,نتاع ن  شَّ نكأ ريى:نإََّنىننع ن  شَّ نكأ ر نَإَين  نَكرنل  نَ  نَعن  ن.206/ن1اني نع  لناع  ون.ناَعاَّسنأ َّفنَأَيك ىَّ

 

ن.231ا قننن315:ن ر  ننااخالمنعيطا انلنلن0))
ن

ن.516ا قنن215:ن,نلن311ا قننن11 :نلنل   تمنااخالمنعيخ ااطن5))
ن

ن.36 :ناع  ا ك ن النيالن   ننل6))
 



 043 

ن . ي ُندط  نإ ناع ن ناكلنأا  نتينإ ن  فنض كلن نننننننن

ن:االثير رحمه  قال ابن 
ــا َمــات»َوِمْلــُه اْلَحــِديُث   يَّــاُكن  وَتَعلُّــَ  : َألَّــُه َقــاَل لِلســاِ  ُعْثمــاَن ْبــِن َمْظعــون لمَّ اْبِكــيَن، وا 

ْيَطانِ  ـْيَطانِ »َوَجـاَ  ِفـي َغْيـرِِ  . َ َكَ ا َجاَ  ِفي ُمْسَلد َأْحَمـدَ « الشَّ نَ اَ تن« وَلِعيـ  الشَّ عَا نإَانَّل  َت  اا 
ناا ناع ن ااكاُن ااَك َحناعن َّ اا ،نأَّ ااكو,نَإَجَ ااَ ن َّ نَأَندَااىنإََّاانَيَخااَانا ننندَّااىنتَأَ اا نإَّاالنَ ي دااىنعَك َّ اال  ن َّ َإَكرنااتلن

نَأَيك ىَّن نععنل  ََنىنناع َ   َّ ن ,ناَّ ناعَشك َط لَّ نن( ). نَ َاا نَألَّ

 (23 )الحديث رقم
ن,نَيخ ن(2)َ اَ ثََن نَكهَّكا ننن:ق  ني   نالن ناا ن ,نَأال  نَهك ا   نا الَّ نَأيَّال َّ َُ,نَأال  نَ اَيَ  َاَ َنا نَ َ ا  ننا الن

نَأَا س ن ناا لَّ ع َ اَل,نَألَّ ن َّ َلنا لَّ اَ يَ ٌن:نَق  َن,نننكنت ن نا   ,نَق َعتَّ نَ ي  نتل  نا لن َ نَّكاما نعَاَ ن:نَعَ  نَ  َتنأنث َ  لن
نتَّن ت ن ,نَإَنَيَ نإََّعك َع نَ  ن ُننأنث َ  َلنا َلنَ ي  نتل  َا َل,نَإَد  َنننناع َجَن ؟ن:ن"نَنَيَ نَ ض  :نَق عَات ن"نَتَ ا نكنا   َّك َّ

انَ ,نَإَد  َن َ نَتَ   َّ تَ نتَّ,نَإ  َّ ن ت ننتَّن َك نَ  ن ناَّالن:ن"نَ  ن ات ننتَّ,نَتَ ا نَي   َّسنَ ا نكن  َ ا ن َتتَّ,نإَّن َّالنَ  ن
ن"ن ث َ ا َل,نَإَيَ ا نَ   َات  نَأَي نأن َ َمناعَن سن نتَّنَإَأش  ات ن نتَّن,نقَا َ نَ  ن ات َّ ُننَ  ن َنا ناا  اع َ دَّالناََّ اَي ََّن ن:ن"نَهك َناون

ن نَ ي  نتل  نأنث َ  َلنا لَّ فَّ,"اع َخك  َّ ات ننتَّنناََّكا َّ ىَّ,نَإَأَخاَانَ  ن طَّ ا َّانعنَلناََّ ات  نَكض  ناعن ََّ  ،ن,نَإَجَ َ نأنَ  ن  ,نَإَاَرتَّ
ـْيَطاِن : " ، ُثمَّ َقالَ "َمْهاًل َيا ُعَمُر : " َوَقالَ  يَّاُكنَّ َوَلِعيـَ  الشَّ ِإلَّـُه َمْهَمـا َكـاَن : " ، ثُـمَّ َقـالَ "اْبِكيَن، َواِ 

ْيَطانِ   " (3)ِمَن الَعْيِن َواْلَ ْلِل، َفِمَن ِ ، َوِمَن الرَّْحَمِة، َوَما َكاَن ِمَن الَيِد َواللِ َساِن، َفِمَن الشَّ
 :ت ريج الحديث

عااناع  كةنتيخ جىنيكض ن لنط كمن  لنالن ت لنألن    نالنالن نا ناي   ن    نننننننن
ن.(0) ي ُناىناي ينق كو

 :السلد رجال دراسة
ن.(5)نُنإ  ينتثالثكلاع ك لناعا  سنض كلن  تن ن النأا نتنالنه كنعلي بن زيد-
ن( )ن.ت تنعكلناع  كةاعا  سنتعكسن تنكت لناالن    ننيوسف بن مهران-

                                           
ن.  3/3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث نن ))
ن. تنكهك نالن   تلنالنهااالناع ي لن ت  ننياتنخ ع ناعت طل2))

 

ن.27 2ا قننن34/ن0  ن ني   ,ن  ن نأا نتنالنأا سنن3))
ن

ن.43 3ا قننن6 2/ن5اع    ناع  امن0))
 

ن. 04:ن د كوناع عاكونلنن5))
ن
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 :الحكم على اإلسلاد
ن.كت لنالن ع النتض لاع  كةنإ ن  فنض كلنتاع نعض لنأي نالنهك ,نن

نن.(2)إ ن خ كجىنا   كةناع  ن نتي  أنسنادت نش كوناا ن  تطنا ض ك ىنعي  كة

ن:االثير رحمه  قال ابن 
ناعَض َكُن كةَّ نَك ََّننَعىننَ َنُن«ِعْلِدي َعَلا  َجَ عة»َتإَّلنَ  َّ نَ  نَعن  ناع َ   هَّ نَيت َ  َّ نن َث ن َّل  َلناا  نن(3). َّ

 (24 )الحديث رقم
َ اااَ  ٌنن:قااا  ناإل ااا نناعاخااا  سن َ اااَ ثََن ن ن

اااَتلَّن:ن,نقَااا  َن(0) َ اااَ ثََن نَياناااتناَا  
َ اااَ ثََن ن:ن,نقَااا  َن(5)

ن ت ن ناَ ن  ن ,نَألَّ ناعَش  اَّل َّ ,نَألَّ ناع ن  َ  َّ َّ نَأا هَّو نا لن نا الَّ ناهَّن:ن,نقَا  َننناعَااَ ا،َّ ات ن َننننننَخَطَاَنا نَ  ن َكات 
نَا  َ ناعَ اَل َّ,نَإَد  َن اَ ن»:ناعَن   َّ نَنَ اَ نَقا  اَ ,نَتَ ال  نَيَ ا َوناعنُّ ن َرَن ,نَإدَا   نَ َي نَ اَلَ َن ,نَتَنَ َ ننن   َ ل 
ن ن ننََّك  ,نَإَد َننَيانتن«ناعَ اَل َّ,نَإ َّي َ نَش  ننَع   َ َ نا لن اَ ن:ن,نَإَد  َن(6)نان   نَقا  نَنَ ار تن تَ ناهَّ,نَتاهَّنَعدَا   َك نَ  ن

نيَ  ن اااتن ,نَتَيط َ    ,نَتَيَري اااتن ,نَإَ َ َجي اااتن و  ااا   نَتشن ااا   نننَير  َننَكااات  نَيَلناعَكااات  ااا نَجنإَّعَااا ناعَ ااااَل َّ,نَتَأَ إ اااتن نَيخ  يَّااال,نَيل 
كَ انَّلنَإدَن ناهَّن َ نَ  ننااااااااااااَتجَّ ن ن»:نت ن نَفِإنَّ ِعْلِدي َعَلاَ  َجَ َعـة   :َق  َن«ن َّي َ نَش  ننَع   نَشا َ ل  ال  اَلنَخك اٌ ن َّ َّ 

هَّسنَأن َّل؟نَق  َن نَ ج  ,نَإَع   ن  نَا  َ  َن»:نَع   نَيَ    هََّسنَأل  نَ ج  ,نَتَعل   .(7)«َنَ ن 
 :ت ريج الحديث

,نتيخ جاىنيكضا ن الن ثياىااىنان(1)إالنث  نكاُن تاضاعناعش النيخ جىناإل  نناعاخ  سن لنط كمنننن
َُنط كاااامن َ ك  َاااا َياَّاااالنجن

أاااالناعااااا ا،ناااااىنان ااااتف,نتراااااع نيخ جااااىناإل اااا نن  ااااينن اااالنط كاااامنأ  ااااننن(1)

                                                                                                                        

ن. 04:ن د كوناع عاكونل ))
 

ن. 3/ن0نالن نا ن  ن ني   2))
ن

ن.  3/3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث نن3))
ن.نت    نعدو    نالن     نياتناع  لن  تن نُن  ا كلنتنث  لنتأش كلنن0))

 

ن.عرتإل تن الننالن يكنناع ن لن ت  ننياتناا تلنان5))
 

شاع ناا  انت ا نا ا   ,ننخا  ناعاا ا،ناالنأا هوةنَ اَاانقات ني ا ناع ا ك.ناان ا  س,نا ا ىن ا نلنا الننكا  نا   نالننكا  ياتن6))
ن. 3/ن1اإل  اُنن.  تن نُنإ  ي,نتقك ناثن كل,نتقك نخ سنتي ا كلننت تينألناعنالن

 

نإَّلنن1)) نَتاعَن سَّ َ  نَّ ناإلَّ نَراَلنَّ نَا ون َُّ ناعجن نَ  ك َّ,  كوناعاخ  سنرََّ  ون ناع َّ َُّ ط َا َ  ننننخن اََّ ناإلَّ ن.ن113ا قنن23/ن2َتاتََّاان ن
 

ن,5563,ن5564,ن5556ا قن42 /ن1,ن5505ا قنن11/ن1.ن116,ن161,ن165ا قنن1 /ن2  كوناعاخ  سن1))
نن.6613ا قنن31 /ن1

ن
ن

ناع    ناع  امنن1)) ناعَناَّل َّ نَقت  َّ نَا ون ل َّ ناَاَض  َّ ن.5551ا قننن 4 /ن1...ننرََّ  ون
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ن.رال   نألنأ   ناعش الناىنان تفن(2) ات نالنيا ن ن ,نت لنط كمن( )اا ت 
 :السلد رجال دراسة

ن.ج كعن ج  ناع ن نثد تنننننننننن

ن:االثير رحمه  قال ابن 
َّّ »َوِفي َحِديِث َأِبي َبْكر     لَ ـاَتْلُتهم    َلْو َمَلُعولي َعَلاقًا ممَّا َكاُلوا ُيؤدُّولـه ِإَلـى َرُسـوِل ا

نإَّااالنن«َعَلْيـــهِ  اااوَّ ناع َتاجَّ اااهَّمنَأااالَّ ن عَااا ن نج  اااَ  ن َّ ناعَ ااا قُنإَّااالناع اااخ َّ  ,نتيَلنتا َّ اااتوَّ نَ عكااا نَأيَااا نتنجن إَّكاااىَّ
ن ن َا كلن َّ ل َّناا   ناعَش إَّ َّ َ ون ُم,نَت نَتنَ ا  َن اع ن ن َّ َخ  ,نَتَ نكنَرَيلن   ن نرنيُّع ن َّ ن.َع نإََّاانَر َنت 

َُن اخ  :نَتَق َ نَيانتنَ نَّك َا َ،نإَّالناع  َّ نَرا َلن.َ نَشال  نااَ عا ت,نَتعَات  َ ناعن َّ ا جنَ ات  ن َتإَّكاىَّنَ عَّكاٌ نَأيَا نيَلنَ ات 
نكنن نَعن  َ أَنلنَعَع ناع ت  ن ناعَ َن مكن   اَّ نن(3).تَج ناعَ اك نإََّع نيخ 

 ( 2 )الحديث رقم
نن:ق  ناإل  نناعاخ  سننننننن اَهَ ,نَأالَّ نَياَّالنَ    نا الن اَ ك ون َاَ َنا نشن ,نَيخ  نَنا إَّع  ناعَ َرانننا الن َ َ ثََن نَياناتناعَكَ ا لَّ

,نَيَلنَيَا ن نَ ك َ َ ن نَ    نت   َُنا لَّ نأن  َا ناهَّنا لَّ نَأا  َّ َاك  نناهَّنا لن ,نَ َ ثََن نأن إ َّلَن:ن,نَق  َنناعهُّ   َّس َّ نَعَ  ن نتن
ناهَّنن اات ن ننننَ  ن اا   ننَتَراا َلنَيانااتنَار  َ اا ن ,نَإدَاا َ نأن ااَلناعَ ااَ وَّ نَر َااَ ن َّ ن:نن,نَتَر َااَ نَ اال  َرك ااَلن نَد  َّاا ن

ناهَّن اات ن نقَاا َ نَ  ن نينَق  َّااَ ناعَناا َسنَ  َاا نَكدنتعنااتا: "  ناعَناا َس؟نَتقَاا   نَيل  تن اا   نَق َععَاا ن:نين َّ َ نإَّعَااَىنإََّ ناَهن,نَإَ اال 
نَأَ َنن َ ا انىننَأيَا ناهَّنَإَد   ن َّلنَ  عَاىننَتَن  َ اىننإََّ ناََّ د َّاىَّ,نَت َّ نإَاَ َمنَااك َلناعَ ااَل َّن" َّ َإدَا َ نَتاهَّنَانقَا  ََّيَلنَ ال 

, َِّّ  َتاعَهَر  َّ,نإَانََّلناعَهَرا َ نَ امُّناعَ ا  َّ َِّّ َلـْو َمَلُعـوِلي َعَلاًقـا َكـاُلوا ُيَؤدُّوَلَهـا ِإَلـى َرُسـوِل ا  َلَ ـاَتْلُتُهمْ   َوا
ن" َعَلى َمْلِعَها  ننَإتَن»:ننَق َ نأنَ  ن َ نَياَّلنَار    نَشَ َحناَهننَ    نَق   نَيَنىننناهَّنَ  ن نَتنإََّ نَيل  ,نَإَ َ إ تن

ن.«(0)اعَ مُّن
 :ت ريج الحديث

إا ن تضاعنتا ا نج ك عا ن النن( ),ننت  اين(5)يخ جىناعشاكخ لناعاخا  سنإا نثالثاُن تاضاعن
ن.ط كمناالنشع وناعه  سناىناي ينق كو
                                           

َلناع َ َكَتالَّن  )) ن َّ َر ن نَتَ  نكن   نَتاعَاَا اَّوَّ ناعَ ك  َّ نَتق  ََّع ن  كون  يننرََّ  ون ن. 16 ا قننن552 /ن3َا ون
 

َلناع َ َكَتالَّنن2)) ن َّ َر ن نَتَ  نكن   نَتاعَاَا اَّوَّ ناعَ ك  َّ نَتق  ََّع ن  كون  يننرََّ  ون  . 16 ا قننن552 /ن3َا ون
ن.  3/3ث ننع كُنإلن  كوناع  كةنتاااعن3))
تن ن0)) نتنجن ناعَهَر  َّنَا ون ناعَهَر  َّن  كوناعاخ  سنرََّ  ون ن.311 ا قننن45 /نن2وَّ

 

نيَنناع    ناع  امن5)) ناعَ َن مَّنر  وناعهر  نَا ون اَّ كَلنن056 ا قننن1  /ن2ن...خ  كَلنَتاع نَ  نَّا َّ ناع ن   َا  َّ َُّ ا ََّ  َا نا   ,رَّ َا ون
ناهَّنن6120ا قننن5 /ن1...ن ت َّ نَ  ن َنلَّ ناَّ ن ق  ََّ ا،َّ نا َّ َنُنَا ون نَتاع ُّ ناَّ عرََّ  وَّ أ  ََّ  نَّ نا َّ ن.1210ا قنن[13/ن1...,رََّ  ون

ن
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 :السلد رجال دراسة
ن.ج كعن ج  ناع ن نثد تن

ن:االثير رحمه  قال ابن 
ُنن:ناع َ ن دَّ َّك نن« َواَل َسْوَدا  َعْلَ رير»ِفيِه (  ـ)(َأن َد َّك نن)ن َك ن (2).اعَ ا َّ

 ()*الحديث رقم
ن:نق  ناعَهَج جلنيخا َن نننن تََّسنَيل  َُنقَا َ ن ن َاا نقنَ ك  نا الَّ ايَّنَّ ن ن   انناعَ ا اَّغنقَا َ نيناأَنا نَأا ا نناهَّنا الن َيانتناع َد  َّ

نَإدَا َ نَكا نننق  نتانأي ناعَناََّلنن(3)َتإ نَ  َ ال اَ انَّلُّ نَ اناتَ ,نَإدَا َننَ  عا ناالنن اكطناع َع   ال  َإَيدناتفنن ند ااَّالن َّ
ااتَ ناهَّن ٌُنننَ  ن ااَك نَن َّ ناََّ َا اَّاا َّ  ُ ااَي ن نَ  َّ نَنااَتاج  َ نَأيَاا نقنيناال  نَي َاات  نَتَااا    اا   نَ  ضَّ نرناا  َّ ااَ اَلنَ اال  نَ    اال  َّ 
االنَّن نَتَكاا ن ن(ن0)اإلَّ   نَخاا  َّل  اااللَّ ن َّخ  اال  ن(5) َّ َُّ ااَن ن ن نَأاال  نَ نكناان َدفن نَأع اا ن نن  ُنن اَّاان  َ اا نإَّالناهَّنَعت  ااان نن  ,نَ نَ أ خن

َ ا،ن نَتَ نَ ت  اَيع نن(6)َأن َد َّكا َ   َّ   ناَّ ن يَاٌعنَتَ ا نَجاَ يناع َكَ  نات ن َ اَاان"ننن,نَإَر َاَونإََّعك اىَّناعَناَّاَلن(1)َ ا نقَا َننَع  
نَ اَعنتاإا   نَ  عا ن ا َّ ناعَ    دَا لَّ نَت َّ اوَّ ناع َعض  َنا وَّ نجَّ نتنع خااللنخا  لنَتيَ  ا َّ ت َّ نَ  ن ن نَ َ    رََّ  ٌون َّل 

نقَن َيَنن َّل  نَي   نإََّ اَأَع نَتتََّ  َطَع نَتَأَهاَهَ  النن كطنَتَ ل  ىَّنَأَي نَيَلنَععنن  ن.(1)"اع  كة...ت  َّ
ن(1)ن. امن خ كجىنت  ا ُنإ ن  فن:قلت    
ن
ن
ن
ن

                                                                                                                        

ناَّنن )) َّ   َ ناا  كَ  َلنَا ون ناإل َّ ن  كون  يننرََّ  ون ناعَن سَّ ت ننتَّنن...دََّ   َّ ن.24ا قننن 5/ن َ نإََّعَىنإََّ نتنن نَ َ ٌ نَ  ن
ن

ن.2 3/3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث نن2))
 .1 0/ن3 اان  ونعي    نلن. لنقاكيُن لناعك لننهعتناعرتإُ(3)
ََناىننخاا ن(ن0) نَن لنن كُن لنَ  اَ النإ إ اىناَّ ا  نتاعن اكُناع   ا ،ناع خ ا  تلنن كُن لنَ  َ النَكدنت ن اا  َّاَ ا،ن نض 

الن ،نإَّااناخ   ىنتي يُن لناعن  اكُنَرَ ا نَيلناع   ا ،ن الناعاَ ي سنتاعديالنجَ  َأاُناعدياتلنَت َّ َتكنَد  نان  كتناعَشل 
ن.53 :ني  علناعهج جلنل.اع   كُن لنااا 

ن

اعَشااا ننتاعراات نا ااا ناع  اااَ امنتاعط   اااكجنا ااا نخاا  لنتكااا ننقاكي ااا لنتاع خااااللنا اا ناع اااك لنر اجنااا  نا ااا ن(ن5)
ن.53 :ناع    ناع  امنل.اا تاهنتاع    كمنا  ناع جَا  ن

انُناعَط َّكدَاُنكن َّكا نَينعان(ن6) ي َط لنإَّاان   ناَّاىَّنتاع ات ا،ناع ند كا ناع ا كاُنَتاع   نإََّع ناع ُّ لنكنَد  نَ   ناَّىَّ ناع    ناعَ  أَّ
كَ ُن نه ناعنَ نكهتعتلنَألناع َ ع  نع   ن.53 :ناع    ناع  امنل.لن   نَتَ نعشَ  نَأيَّ

ن.53 :ناع    ناع  امنل.نع يعنجا ناََّ ك نَّىنتاعك  ت نتع ناع َاَدَ  ,نتاع يعناَا  فناع ي  ،نتاع  ا نيأ عل(ن1)
ن

ن.52 :ني  علناعهج جلنل(ن1)
 .41انظر حديث رقم  (1)
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ن:االثير رحمه  قال ابن 
اكمنتاع ن اع,ن:ناعَ   نَّكا « َما َكاَن َلـِا َأْن ُتَعلِ ِكيهـا»َوِفي َحِديِث ُأمِ  َسَلمة ( ي)  اعَ َشاَدُنتاعض َّ

َنَراىنإََّاان نَأَناَ ناعاا َونتيَأ  ال  ن َّ ن اىن,نيت  ا نَ نَكد ا َّ نَأيَا ناعَخااللن َّ َ طننإَّالنَ    نإََّاانا   َ َنَ ناعَا ك ن َلناأ  َّ 
َيَدىنن تسناَّ ع َد لَّن.نيَ   ن دَ ن.نت ن   ( ).َتَق  

 

 ()*الحديث رقم
ن:ق  ناإل  نناعطا انلنننننننن ث َ ا َلنا الَّ نأن َُ,نثنا نَياَّالَ َ ثََن ن نَ َ ا ننا الن ن(2)َياَّالنَشاك َا َاك ا نناهَّنا الن ,نثنا نأن

نَ اااَيَ َُن نينن َّ َُ,نَأااال  نَياَّااالنعنَا َاااا اااَ َ نا ااالَّ نَأا  ,نَأااال  ااال َّ َهاأَّ َت  ناا  ناعَناَّااال َّنن ضااا نتنأنعااا ن نتَ ااا ,نَأااالَّ ننننَهت جَّ
نَيَن نَتاعَناَّلُّن:نَق َعت ن نَش ٌ نعََّج  َنننرنن تن نَ َخَيت  نإَّلنعََّ  إَّىَّنإَّا  نإََّعك َع نَإَأَخا  نَع ن َّل  ُمنَإدن  تن  َ نقن    ََّن ,نَإَأَخَات 

ناهَن ت ن َكك َع نَتَق َ نَ  ن نعَّ    .(4)«، ِإلَُّه اَل َقِليَل ِمْن َأَ ى اْلَجارِ (3)َما َكاَن ُيْؤِمُلِا َأْن ُتْعِشِريَها»:نَاك لَّ
 .(4)«اْلَجارِ 
ن.(5) امنت نن خ كجناع  كةنت  ا ُن ج عى: قلت 

ن:رحمه   االثيرقال ابن 
ـَما ِ »إَّكىَّننن ا  نَأَن َناُ:ناعَ َنا لناَّا ع َ   وَّنن«َلْو َبَلغت َ ِطَيُ تـه َعَلـاَن السَّ :نَتقَّكا َن.ناعَ ا  و,نتاعتا َّ

ناأ  َاا فنتَاااَ انعَاا نإََّاانَ َإ  ااتن يَ اا  ن عَاا ,نَيسَّ َناا لناعَ ااَ  ،َّن»تكناا تين.نَ اا نَأااَلنعَاا ن َّ كعاا ,ن:«نيَأ  نَنتا َّ َيس 
ن (6).تَألِننَأَنٌل,:نتا َّ ن  

 (26 )الحديث رقم
نَق  َنن:ق  ناع   اسن ناعَا   َّسُّ َ  َمناعَجت َ  َّسُّ نإَّ   ن ن:نَ َ ثََن نَأا  نناهَّنا لن :نَق  َنن(1)َ َ ثََن نَيانتنَأ  َّ

نقَاا  َن:نقَاا  َن نَإ اَّاا   نا االن ,نقَاا  َن:نَ ااَ ثََن نَرثَّكاا ن َاك اا   نأن ك ننا االن ناهَّناع نَهنَّااَل,ن:نَ ااَ ثََن نَ اا َّ ااَ نا ااَلنَأا اا َّ نَار  َ اا َّ  تن

                                           
ن.2 3/3نع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ناع ) )
ن.أث  لنالن    نالنإا ا كننالنأث  لناالنيالنشكاُ 2))
 

ُننتننأشل  ني  ن    ن 3)) تلناعَشَجَ  نناع َك اََّ  لَ،ناَّىَّنَيَت نَ  نكنج ،ناَّىَّنَ نكأ ر ناعَدَتنَتَ ناعَناتي.ناع نشن نإََّاانجَّ ك َّ نعَّي َا َّ نإََّناىنننَتكنَد  ن
ل ل,نتاع ن  شَّ نكأ ريىَ  نعَناَعاَّسنأ َّفنَأَيك ىَّن:نع ن  شَّ نكأ ر نَإَين  نَكرنل  ن.206/ن1ع  لناع  وناني ن.نن 

 

ن.231ا قننن315:ن ر  ننااخالمنعيطا انلنل 0))
 

 .(22 )اني ن  كةن قننن5))
ن.3 3/3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث نن6))

ن

ن.ناعض   نالن خي نالناعض   نالن  يننياتنأ  نننن1))
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نَ  عَّا  ن:نَكدنت نن نا لن اتَ ناهَّن:ن,نقَا  َنننَ َ ثََن نَيَنسن نَ  ن َكا ن:نقَا َ ناَهننَ َاا َ َ نَتَ َ ا َع :ن"نَكدنات نننننَ ا َّ  تن
نعَاَ نَأيَا نَ ا نَرا َلنإَّكاَ نَتَ نينَاا عَّل تن َ نَّلنَ  َا   َ نَّلنَتَ َجات  ، َيـا اْبـَن آَدَم َلـْو َبَلَغـْت اا َلنآَ َننإََّنَ نَ ا نَ َأات 

ــَماِ  ثُــمَّ اْســَتْغَرْرَتِلي َغَرــْرُت َلــَا، َواَل  ُأَبــاِلي، َيــا اْبــَن آَدَم ِإلَّــَا َلــْو َأَتْيَتِلــي ِبُ ــرَاِل  ُ ُلوُبــَا َعَلــاَن السَّ
ََتْيتُـَا ِبُ رَاِبَهـا َمْغِرـَرًة  َْْرِض َ َطاَيا ُثمَّ َلِ يَتِلي اَل ُتْشِرُا ِبي َشْيً ا َْ كٌةنَ َ اٌلنَ  َّكاٌونَ ن":نا َ اَاانَ ا َّ

ىَّن نَ َااناعَتج  ن( )ن.َن   َّإنىننإََّ ن َّل 
نن:ت ريج الحديث

ثالثا عنن االنط كامن ا ك نااالنن(0)تاا ااع ن ن(3)تااالنشاا  كلنن(2) جاىنرا ن االناعطا اناليخن
ن.اىناي يىننأاك نألنار ناع هنلنألنينسنالن  ع ن

 :السلد رجال دراسة
َا لنإلار فناا .(5)ا  سنَكِثير بن فا د ن َّ :نعرالنااالن جا نقا  "ن(1)تثم:"ن,نق  ناعا ال(6)اعثد تنلن

ن.(1)" دات :ن"ق  
ن.إعتن دات عننيقلنأي نيقتا ن ك ناع نإ نرثك نن:قلت

ا َّس ناضنناعع ،نت خ كالناعناتلناععن النَسِعيد بن ُعَبيد ,نتارا فنااالن(4 ),نتثداىنااالنشا  كل(1),ناعَا  
,نترااااع نقااا  ن(3 )" ااا عو:"ن,نتقااا  ناعااا ا قطن (2 )"شاااكا:"ن,ي ااا نيااااتن ااا  ننقااا  (  ) اااا لنإااا ناعثدااا ت

ن". ناأسناى"ينىنن(5 )نتاالن ج ن(0 )اعاها 

                                           
ناهَّنن )) ت َّ نَ  ن نَأل  ناعَ َأَتاتَّ ن.3504ا قننن501/ن5نن نلناع   اسنَيا َتاون

ن

ن.0345ا قننن5 3/ن0اع  جنناات طننن2))
 

ن.11 ا قنن63:ناع   كونإلنإض ا نااأ   نتثتاوناع ن النش  كلنلنن3))
ن

ن. 23/ن2 يكُنااتعك ،نتطاد تناا  ك ،ننن0))
ن

ن.00 /ن20 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نننن5))
 

ن.25/ن1اعثد تن الن ا لنننن6))
ن

ن.06 /ن2اعر شلننن1))
 

ن.064:ن د كوناع عاكونلنن1))
 

ن.554/ن4  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ننن1))
 

ن.11:ن   كاني   ،ناعثد تنلنن4 ))
ن

ن.352/ن6اعثد تن الن ا لننن  ))
 

ن.01/ن0   نناعج حنتاع   ك ن النيالننن2 ))
 

ن.210/ن  ت تأُنيقتا نيالناع  لناع ا قطنلننن3 ))
 

ن.201/ن3   ن ناعاها ننن0 ))
 

ن.231:ن د كوناع عاكونلنن5 ))
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ن.  تمن اأسناىن:قلت 
ألنيالنا ننار ن لناع   يكلنبكر بن عبد   المزلي

ن.( )
ن. تسنإلناع  كةنألنينسنالن  ع نإكن لنأنىنأيُناإل    ن:قلت 

ننن:الحكم على اإلسلاد
نن.إ ن  فن  لن

 

ن:االثير رحمه  قال ابن 
ن كةن ناع َ  َّ ََت َّ َلناا  ـحال، َقـالَ : َ ْل َتْدُرون َما اْسم َ ِ ِ   َقاُلوا: سحابة  َفَ الَ مرَّت ِبِه »َت َّ : َ ـَ ا السَّ

ن (3).ن«والَعَلان: ، َقاُلوا (2)والَعَلان: واُلْمزن، َقالَ : واُلْمزُن، َقاُلوا

 (27 )الحديث رقم
نَق  َنن:ق  ناع   اسن َ ك    ن ن نَياَّلن:نَ َ ثََن نَأا  ننا لن تنا لَّ نَأ   َّ ,نَأل  نَ      نا لن َ لَّ َ َ ثََن نَأا  نناعَ   

ناع َ ا ن ,نَأل  نَقك س  نا لَّ َنلَّ ناَا   نأنَ ك َ َ ,نَأل  ناهَّنا لَّ نَأا  َّ ,نَأل  و  نَ    نا لَّ َّ   َ ن َّ ,نَأل  نا ناااااااااااااَنَقك س  نااااااااا سَّ نلَّ
ناع نَطيَّوَّنَأا ن نَق  َنننن َّ :,  ُ َ  َا نإَّلنأَّ نإَّلناعَاط َ  ،َّ نَج عَّ م  نَر َل نَيَنىن ناهَّننَهَأَن ت ن َج عٌَّسننننَتَ  ن

ن ,نإَّا  َِّّ إَّكعَّن  « َ ْل َتْدُروَن َما اْسُم َ ِ ِ  »:   َمرَّْت َعَلْيِهْم َسَحاَبة  َفَلَظُروا ِإَلْيَها، َفَ اَل َرُسوُل ا
َحاُل،  ْم،َلعَ : َقاُلوا نَ َ ا السَّ ناهَّ ت ن نَ  ن نَإَد َ  ؟»: لن نَتاع نه  نَق عنتا« ن: ناهَّ ت ن نَ  ن نَق َ  لن :نَتاع نه 
؟» ن:نَق عنتا «َتاعَ َن لن ناهَّنَتاعَ َن لن ت ن نَ  ن ؟»:نثنَننَق َ نَععنن  نَتاَا  فَّ نان   ننَ  نَاك َلناعَ َ  ،َّ تَلنَرن  نَ    ن «نَ   

ُم,ن»:نَتاهَّنَ  نَن   َّس,نَق  َنَ ,ن:نَق عنتا نَثاَلٌةنَتَ ا  نتَلنَ َن ,نَيت  َ ٌ ,نَتاتََّ  ناث َن َ لَّ َإنََّلنان  َ نَ  نَاك َنعنَ  نإََّ  نَتا َّ
نَرَاعَّ َن نَ َ َتات  نَ ا َع نَأَ َ  نَل نَ َ   نَرَاعََّ , َقَع  نَإت  ناَع َّل نَ َ ٌلن»اع  كة...«َتاعَ َ  ،ن كٌة نَ  َّ َ َاا

ن.(0)«كوٌنَ  َّن
 :ت ريج الحديث

ن(5)تاعااها ن(0)تااالنياا نأ  انن(3)تراع ناع  رعلن(2)تي   ن( )تاالن  جىن(5) يخ جىنياتن اتنن
نن(1)اعش إ لن تياتنارن(1)تاالنخهك ُن(6)تاع تك نلن(5)تاعاها 

                                           

ن.54 :نج  عناع   ك نلن ))
ن

ن.325/ن0اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ناني ننن.ن نَتناعَيك نننتاعَ َ  وا  ن نتا  نتن(ناع هلنتاع ن ل)نن2))
 

ن.3 3/3ناع    ناع  امن3))
ناهَّننن0)) ت َّ نَ  ن نَأل  ناع دن  آلَّ ك َّ نَ    َّ َُّننن نلناع   اسنَيا َتاون تَ  َّناعَ  َق ن ن ن.3324ا قننن020/نن5َا ونَت َّل 

ن

ن.0123ا قنن 23/ن0 نلنيالن ات ن 5))
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,نج اااك عنن ااالنط كااامن ااا   ناااالن ااا و,نأااالنأاااا نتناااالن(  )تاع ااا رنن(4 )تااااالن نااا فن(1)تاآلجااا س
ن.أ ك فناىنان تف

  :السلد رجال دراسة
,نتخال اُناعدات ن اتن(2 ) ادتن  ا  ىنإ ناع  كةناعث  لن لناعا ةن:سماا بن حرل-ن

ُنن   تمنإ نإلن تاك ىنألنأر  ُ,نألناالنأا سنإعلن ضط اُ,نتق ناخ يطناَأَخَ  ,نإ ندَا ن تاك
نَ َتينأنااىنقاا ك م نقااا ناخ الطااىن  كاا ن اا ن تينأاالنإاالنن- االني ثاا  نشاا اُ,نت اا ك لناعثاات س-َ اال 

نن.,نت اانقت ناالن ج نأر  ُنألناالنأا سن
َِّّ بن عميرة كـوفي ا الن  الناعَدك  الن النانا ن,نارا فنااالن اا لنإا ناعثدا تنتقا  ن اتنا(3 )َعبد ا

َيَاااُنرنن َك نااىننَيانااتناع نعَاا ج اقَااك سن َُ,نَتَراا َلنَق اَّااَ ناا َن,نتقاا  نياااتنن ااكنن(0 )ا االنَث   يََّكاا َ َ ناع َج  َّ َشاا نإَّاالنَي   أ 
ٌُن َك ٌُنَتَ ن ن   َا نَعىنن ن   وُّ ,نَ نَ  َّ َُّ يََّك ن نن يننَعىنن   أ ن,ني  ناإل  نناعاخ  سنق  ن(5 )اع َج  َّ

قاا  نإااا ا كنن,نتن(1 )  اا  نَأنااىنن اا   نااالنَ اا  ونا ع تاكااُن,نتاراا فناإل اا نن  اايننإااك ل(6 ) االناَا َناال
ن.( )"ق  ن دات :"نتاالن ج ,نن(1 )"إكىنجع عُ:"نتاعا النق  ن,(1 )إى نيأ نناع  ال

                                                                                                                        
ن.13 ا قنن61/ن  نلناالن  جىن  ))

 

ن.114 ا قنن212/ن3  ن ني   ن2))
 

ن.121 ا قنن51/ن3 رُنعي  رعلنيخا  ننن3))
 

ن.511ا قنن253/ن اع نُنننن0))
ن

ن.4 3 ا قنن35 /ن0  ن ناعاها ننن5))
 

ن.321 ا قنن301/ن2  ن ناع تك نلنننن6))
ن

ن.230/ن اع ت ك ن النخهك ُننن1))
 

ن.215ا قن212/ن اع تاا ناعشعك نا عيكالنك تننن1))
ن

ن.663ا قن411 /ن3اعش ك ُنعآلج سننن1))
ن

ن.02ا قن63 /ن اع ت ك ن الن ن فننن4 ))
ن

ن.3101ا قن503/ن2اع      نأي ناع  ك كلنعي  رنننن  ))
ن

 (.1)اني ن  كةن قنننن2 ))
ن.315/ن5  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن3 ))

 

ن.02/ن5اعثد تن الن ا لنن0 ))
ن

ن.135 /ن3   إُناع   اُناالنن كنننن5 ))
ن

ن.51 /ن5اع   كاناعراك نعياخ  سنن6 ))
 

ن. 0 :ناع ن   اتنتاعت  النلنن1 ))
ن

ن.211/ن6اإلر   نإلن إعنا   ك ونألناع   يلنتاع خ يلنإلناا   ،نتاعرن نتاان  ونن1 ))
ن

ن.061/ن2 كهالنا أ  ا نننن1 ))
ن
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ن . دات نتي جونقت ناإل  نناعاخ  سنينىنعكسنعىن   أ ن لناا نلنالنقكسن:قلت
 :الحكم علي اإلسلاد

اإل ن  نض كلنتاع نا اونأ ننثاتتن    نأا نتنالنأ كا  ن الناا نال,نتاخا الطنن
ناع  كةنأيكى ن.إ ن ض ك ىنعي  كةن(2)تي  أنسنادت نا عا ن .    نالن  ونتر لنكنيَدلنت  ا ن

ن:االثير رحمه  قال ابن 
َلناعثَ نَّلن(ن ا) َياِطينِ : َألَُّه ُس ل َعِن اإلِبل، َفَ الَ »َت َّ َن ل« َأْعَلان الشَّ اعَنتا ل,نرأَنىنَق َ نإَنع ن:ناَاأ 

القَّع نتَطا اَّ ع  نإَّلنيخ  كلَّ لناعَشَك طَّ نَنتا َّ ن (3).عَرث   نآإ  َّع نرأَنع ن َّل 

 (28 )الحديث رقم
ِإلََّهـا ُ ِلَ ـْت ِمـْن : "ِفي َحـِديث  آَ ـرَ " ,نتق نتق تنأيلناعي ينأن ناالنق كااُعننيأث نأي ن خ كجنعى

ــَياِطينِ  كعَاا ,نَرَ اا نكندَاا  نن:نكن َّكاا نن"نَأَعَلــاِن الشَّ نَجَتانَّاَّعَاا نَتَنَتا َّ اال  َكعَاا ن:ن َّ نَنَتا َّ ,نَيس  َايَااَغنإَاااَلٌلنيََأَناا َلناعَ ااَ  ،َّ
ِبـل َفَ ـالَ إَّالن"تراع نأنا ناعد  انناالن االن,نن.(0)"َتانََّاَع َتجَن ـاَلم َألـه ُسـِ َل َعـن اإلِْ : َحِديثـه َعَلْيـِه السَّ

َياِطين َتَعكُنَتَ ن  ا نإََّ ن تعكُنَتَ نَكأ  َّلنَن  َع نإََّ ن لنَج ناَع نااشأننأعلان الشَّ ن.(5)"َ ن ندا نإََّ ن ن

ن:االثير رحمه  قال ابن 
نآَخ َن كة  َياِطينِ » َتإَّلنَ  َّ ن (6).« اَل ُتَصلُّوا ِفي أْعَطان اإِلبل، ْلَّها ُ ل ت ِمْن َأْعَلان الشَّ

 (29 )الحديث رقم
ا َّنن:ق  ني   ناالن ناا  ناع َ َ الَّن:ن,نقَا  َن(1)َ اَ ثََن نَياناتناعَنض  ,نَأالَّ َاا َ  ن ن(1)َ اَ ثََن ناع  ن نتَّنا الَّ نَأا ا َّ ,نَأال 

نتَّن:ن,نَق  َننن( ) نَيَ   ن ت ن ِبـِل، " :نننَق َ نَ  ن َصلُّوا ِفي َمرَاِبِض اْلَغَلِم، َواَل ُتَصـلُّوا ِفـي َأْعَطـاِن اإلِْ
َياِطينِ   ." (2)َفِإلََّها ُ ِلَ ْت ِمَن الشَّ

                                                                                                                        
ن.6 3:ن د كوناع عاكونلنن ))
ن

ن.021:نض كلن نلناع   اسنلن2))
 

ن.3 3/3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث نن3))
ن.245:ن أتك ن خ يلناع  كةنل ن0))

ن

ن.56 /ن3  كوناع  كةنعيد  ننالن الننن5))
 

ن.3 3/3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن6) )
ن. تن  شننالناعد  ننالن  يننياتناعنض ن شعت نارنك ىنتعداىنقك  ن1))

ن
 

ن. تناع  لناعا  سنن1))



 000 

  :ت ريج الحديث
ثالثا عنن النط كامنن(5)تاعن ا الن(0),نتااالن  جاى(3)يخ جىني   نالن ناا نإالنأا  ن تاضاعن

ن.اىناي ينق كوننألنأا نتنالن ي   ناع  لناعا  س
 :السلد رجال دراسة
,نتااالن  اكلنتإالن(1)تثداىنأ ا لناالن  اينن(6)االنَياالني كاُنمبارا بـن فضـالةالمبارا بن فضالة  

ن(1),نتتثدااىنيكضاا ن شااكن" اا عو:"نتإاالن تاكااُنيخاا سنقاا  ن(1) تاكااُنعااكسناااىناااأسنتعااننكراالنا عراااتو
تر لنك كلنالن  ك ناعدطا لنك  الن.(4 )"ر لنكخطئ:"نتار فناالن ا لنإلناعثد تنتها نإلناعدت 

نن(2 )" تن  عونت ط:"نتق  ناالناع  كنلن(  )اعثن ،نإكى
 ااأسنااىنتإالن تاكاُن"ن(0 )تقا  ناع جيال".كا عسنرثكا انإاناانقا  ن ا ثن نإعاتنثداُ:"ن(3 )تقا  نياته أاُ

ن(5 )"إاانق  ن  ثن نإعتنثاتنتر لنك عس:"ن,نتق  نياتن ات "ر اتن  كثىنتعكسنادتسنج اهناع  كة
 ااااتن  اااالن:"ن,نتقاااا  ناعااااا ال"نأ  ااااُني   كثااااىني جااااتنيلن رااااتلن  اااا دك ُ"ن(6 ),نتقاااا  ناااااالنأاااا س

  تمن  يننتعنن:"ن,ني  ناع  جلنإد  (1 )"  تمنك عسنتك تس"ن(1 ),نتق  ناالن ج (1 )"اع  كة
ن.( )"نكرلنا ع  إي

                                                                                                                        

ن241/ن0اإل  اُن.ت  تنا عا   ن نُن  عنتخ  كلن تناع   ا نأا نتنالن ي  ,نر لنكرن نيا نهك   ))
 

ن.6111 ا قننن353/ن21  ن ني   نن2))
 

ااا قنن13 /ن30,ن 2450ااا قن65 /ن6111,30 ااا قنن353/ن6111,21 ااا قنن303/ن21اع  اا  ناع اا امن3))
نن24556

 

ن.نن161ا قنن253/ن  نلناالن  جىنن0))
ن

ن.135ا قنن56/ن2 نلناعن  النن5))
ن

 .14 /ن21 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن6))
 .331/ن1اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن1))
ن.3  /ن  تاكُناالن   هنن-   كاناالن  كلنن1))
 .314/  عاكوناع عاكون1))
 .201:ن ش  ك نأي  ،ناا    نلن4 ))
ن.331/ن1اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن  ))
ن.51  ا تناالنيالنشكاُنلن2 ))
ن.331/ن1اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن3 ))
ن. 61 /2   إُناعثد تن0 ))
ن314/.   ا تناآلج سنااتن ات نن5 ))
ن.6/32اعر   نن6 ))
 .1/210 ك نيأالنناعناال،ن1 ))
 .1 5:ن د كوناع عاكونل 1 ))
((

نالنك  عناع ا عسن ا كث ن النشاكانثداُنتاعثداُن ا  ىن النشاكانضا كلنتاعا ناعضا كلنك تكاىنأالنثداُنإك ادط1 
اي ااين    اا نر ع ن نااُن:ناع اا عسنشااكانشااكخىناعضاا كلنتكج يااىن االن تاكااُنشااكخىناعثدااُنأاالناعثدااُناعثاا نل
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عكلن:"ن,نتق  ناع ا قطن (5)تاعن  النن(0)تاعجتهج نلن(3)تاالن  كلن(2)تق نض  ىنر ن لناالن   
ن".نعننكخ ج نعىنإلناع  ك كلنع ت،ن  يى"ن(1تق  ناع  رننن(6)"اع  كةنرثك ناعخطأنتك  ا ناى

ن.ي ك نإعلنقت ناالن ج ناأنىن  تمنك عسنتك تسنتعننك  حنا ع    نإلناع تاكُن:قلت
ن,نتاعخال ُنإد نار فن(1),نإد ن ادتن  ا  ىالبصريعلتي اإلرسال والتدليي للحسن ن

نق  ن نإد  ناإل     نتع يُ ن  عك عن, ن كض  ناعاس ناع  ع كل نإ  ناعث نكُ ناع   اُ نإل ن ج  اال
ن.,نت راانك ننن لناع ي كلنأنىأا نتنالن ي   لن  عناع  لنينىنن(1)اع الال

 :الحكم على اإلسلاد
ن.  عك ىنل  تمنتك عسنتك تسنت نك  ,نالناع ا   نالنإض عُنض كلاع  كةنن

ن:االثير رحمه  قال ابن 
نَطع  ُنن كةَّ َأاَلن:نكندا  .نا أ َّا اف:تاعَ َنل.ناعَ َنن:ناعَتَثل« َبِر لا ِإَلْيَا ِمَن الَوَثن والَعَلن»َتإَّلنَ  َّ

ناأ  َاااا ف,نرأَنااااىنقَاااا  َن اااا   نتاعيُّياااان:نعَّااااَلناعشاااال،ن,نَيسَّ ااااَلناعش َّ ااااَ ن َّ ااااالَلنن:َتقَّكاااا َنن.َا َّاناااا نإََّعك  َيَ اَ ناَّااااىَّناعخَّ
ن (1 ).تاعَا ط 

 (31 )الحديث رقم
,نن نأا ناع   لنالنك ك نالن  ك ناع ا سن,نن نش ك ناالنأاا نن(  )ن ناع   ثل:ق  ناالنااأ اال

تناعنخ االن,نأاالناع ااتاننااالن تشااون,نأاالناع  االنااالنيااالناع  االناعا اا سن,نأاالنأ اا النااالن
إدااا ننطعكاااُناااالنياااالنه كااا نننأيااا ن  ااات نتنقااا ننتإااا نانااالننعااا ناااالنهكااا ن:نقااا  نننن  اااكل

                                                                                                                        
ن=تن ت  نإك ك ناإل ن  نريىنثد تنتك  حن تنا      ناكنىنتاكلنشكخىنانىنق ن   ىن نىنإالنكيعا 

 حن االنأيااتنناااالنااناع كااعشااا. كناااانإاالناإل اان  ن اا نكد ضاالنأاا ننقاتعااىنإ نا اا ناعنداا نتاع   إااُنا ع ياا =
 .10 /ن اع الحن

 

 .314/  عاكوناع عاكونن ))
ن.240/ن1اعطاد تناعرا ين2))
ن.4 /ن3اع ي نت   إُناع ج  نا   ن تاكُناانىنأا نتنن3))

ن

 .4 2:ني تا ناع ج  نل0))
 .11 /21 عاكوناعر   نن5))
 .60:ن  ا تناعا ق نلنعي ا قطنلنل6))
 .16 / اع      ن1))
 .10اني ن  كةنن1))
ن.65 :نج  عناع   ك نلن1))
 

ن.ن3 3/3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن4 ) )
ك ناع   ثلناعا  س  )  ) ن. تنَأا ناع   لنالن نَ   نالن ن ت نياتنَ  َّ

ن
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أي نيرتا ن(2)ي كن  نك ن  ت نتن لن ت سن ع  ُ:ن,نإد  ننناكلنك سن  ت نتننن( )اعنع س
( ),نن اااا  يوناع ااااااك (4)    اااالنانااااا ناع اااااكسن(3)يرااااتا ناع اااااكس

),نتن اااا  ك ناع  ااااا ن 
6
,نت  ااااا  ك ن(

(7)اعجع ن
)اعج اثلنع تطأن,نق ننشالناع ا  لن,نتكااساع نطأن,ن يكيُنا لني فن  ايُن 

8
,نت ادطن(

(9)ت اادطناا يااتج
(  ),نت ياا ناععاا سن,نت اا تناعاات س(1 )تج االناعاراا   ن,نت اا تناع  ااي 

بر لــا يــا ,ن 
ـــوثن والعـــلن …ن,نإ ااا ن أااات ناإل اااالننتشااا ك ُناإل اااالننن,نت ااا نك ااا ةناعاااه لنرســـول   مـــن ال

ن.ن(2 )اع  كة
 :ت ريج الحديث
َتك ن لن  كةن(ن0 )ُاالنااأ اال,نتيخ جىناالنشا نا ن نن(3 )ن كنناا اع نليخ جىنياتن ن ن َتَ نا لَّ نأن  

ن.ن
 :دراسة رجال السلد

 ااا,نتقكاا نن11 ,نياااتنأااا نتناعرااتإلناعد ضاال,نتننشــريا بــن عبــد   بــن أبــي شــريا الل عــي
ن:ا    ,ن خ يلنإكى

عانن:"ن(0),نتقا  ن ا  "شا ك نثداُ:ن"(4) طيدا منإدا      تنيقتا ناالن  كلنإلنش ك ن,نإد نتثدىن   ن
ش ك نثدُ,نإ نإنىن:"(3),نتق  ن   "تن تنثدُن,ناشل،ن–ك نلناعدط لنن–عننكرلنش ك نأن نك ك ن

                                           

ن.003/ن3اإل  اُنا. ُنالنه ك ن,نق عىنا ع  ،طع:نتق  نياتنأ  .ناع   النطعكُنالنيالنه ك ناعنع س )  )
ن

إعا نأا مناعاك لنإعا ني اك لناعا ا نإعا ناعج  اُنتااتنأا م,نت النأيا نعكي اكلن الن راُ,نت النط كامنن ع  ا2ُ) )
ن.63/ن2  جنناعاي الن.اع  امنإع نااتنأ من اانريىن ع  ُ

ن

ن ىنناع     3)  ) ن. 31/ن2  كوناع  كةن الناعجتهسن.اع كسن تنشج ن     ن َّ
د    ن0) ) نَ َعنشن ناعاَّكفن اَّ ن َلناإل َّ ك  ,نتا َّ ن   َّ نتَأك َ  ،:نَك َّ َكسن  .321/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن.يَأ 
 .511/ن   كوناع  كةن الناعجتهسن.َيسنن    فنتاع اك نَ َ  ونَياكفن   ارو5) )
ن.025/ن اع    ناع  امن.َت نَتنج عن   ُنَت نَتناع َ َط ناعيكل6) )
نَإَع ن  ت نَيسن  1) ) ن.250/ن اع    ناع  امن.   يسنَنن ين نإََّعك ىَّ
تلٌن1) ) اا ن ااي ََّك لنخ َ ااُ,نَت نااَتنَنا ااٌتنَ    اا ناع  َّ ناعَنَااا ت,نَتقَّكااَ ني   اا ن /ن اعنع كااُنإاالن  كااوناع اا كةنتااثاا ن. نااَتنَي  

ن.210
ك النكرتل1) ) نج  ىناَا  عكجنت تنت منر ع َّ ينتجن  .2 1/ن   كوناع  كةنعيخط الن.عض  ون لنَشَج ناعَا  نناان  
نإََّاانَكاََّسنتَاَ اتنَطَ اَت ى4 ) ) لن ناعطُّينت :نَتقَّك َن.ن نَتناعي   كةن  .231/ن3اعنع كُن.ن نَتناعَدضكوناع َ  َّ
ن لناعَنخ   ) ) سُّ ن.342/ن3اعجكنن.اعَ تك ,نت تناع  ك :ناعَت َّ
ن.116 ا قننن151/ن3  جنناالنااأ االنن2 ) )

ن

ن.3112ا قننن514 /ن3   إُناع   اُناالنن كنن3 ) )
 

ن.551/ن2   كاناع  كنُن النشاُنن0 ) )
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ش ك ن  تم,نثداُن,ن:"ن(1),نتق  ن   "إنىن نك دلنتنكييطن,نتنكا ونان  ىنأي ن  ك لنتنش اُن
ن".إ نينىنإاانخ علن ك فني ونإعكن ن نى

رتإلنثدُن"ن(:6)تنق  ناع جيل,ن"تن م,نرثك ناع  كةن,نتنر لنكييطر لنثدُن أ :"ن(5)   نتنق  ناال
ننننن:(1),نتق  نك دتونالنيالنشكاُ",نتنر لن  لناع  كة,نتنر لني تيناعن سنأنىنإ   منااه م

,نتنقااا  ناعااا ا ن"رااا لنثداااُ"ن(:1),نتنقااا  نإاااا ا كنناع  اااال"شااا ك ن ااا تم,نثداااُ,ن ااال،ناع  اااينجااا امن"ن
,نتارااااا فنااااااالنشااااا  كلنإااااالن"شااااا ك ,نتن  ااااالن,نهك   ع ااااا ن داتعاااااُ,نانع ااااا نثد ااااا لن:"ن(ن1)قطنااااال
ن(.4 )اعثد ت

راا لنرثكاا ناعخطااأ,ن اا  ون"ن(:  )شاا ك نك اا جنا  كثااى؟نإداا  :نتنقاا  ناااالنيااالن اا  نناااالنه أااُن
  ناااااااااااااااإنىن  ةناتا طناأ   كةناتاطك ن,نإد:ن  كةننتن تنكييطني ك ن م,نإد  نعىنإضي ناع  اغ

 أعتنيالنألنش ك نتنيالناا تل,ن:ن(2 )تق  ناالنيالن   ننيكضم "ن ن د ناتاطك :نياتنه أُ
ن".َش َّكٌ ن,نتنق نر لنعىني  عكط:نق  نيكع  ني ونإعك ؟

إاالنا اافن اا نعاانني ريااننأيكااىن االن  كثااىن  اا ني يكااتنا اافناإلنراا  ,نتن:"ن(3 )تنقاا  ناااالنأاا سنن
اعاسنكدعنإلن  كثاىن الناعنرا  نإن ا ني النااىن الن ات،ناعي عونأي ن  كثىناع  ُنتنا   تا،ن,نتن

ن".  يىن,ن نينىنك    نشكا من   نك   منيلنكن ونإكىنإع نشل،ن لناعض لن
ن1,نثننتعلناعرتإُنا  ن,نتن  تناع ن انُنن54 تعلناعدض ،ناتا طن نُن"ن(:0 )تنق  ناالن ا لن

إ    ناع  د  كلن نىنعاكسنإكاىن,نتنر لنإلنآخ نني  فنكخطئنإك  ن تين,ن يك ن  يىن,نن11يتن

                                                                                                                        
 .ن32 قننن36 لنرالننيالنهر ك نك ك نالن  كلنإلناع ج  نلن(ن )
 . 3 قننن36اع  امنلنناع    (ن2)
 .6 1/2 ك نيأالنناعناال،نن(ن3)
 .نن0/1اعر   نإلنض   ،ناع ج  نن(ن0)
 .6/311اعطاد تناعرا ين(ن5)
ن.1 2اعثد تنعي جيلنلن   إُنن(6)
 . 2/01  عاكوناعر   ن(ن1)
ن341/ عاكوناع عاكون(ن1)
ن.2/225اع ي نعي ا قطنلن(ن1)
 .61    كاني   ،ناعثد تنلن(ن4 )
 .0/366اعج حنتاع   ك ن(ن  )
ن.اع    ناع  ام(ن2 )
 .0/22اعر   نإلنض   ،ناع ج  ن(ن3 )
 .1/000اعثد تن الن ا لن(ن0 )
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 ا تمن,نتن:ن"ن( ),نتنقا  ن ا عونجاه  " خيكطن,نتن    ناع  أخ كلن نىنا عرتإُنإكاىنيت ا ننرثكا  
،ناع  ااي,نرثكاا ناعاات ن,ن"ن(:2),نتنقاا  نااه س"ع اا نتعاالناعدضاا ،ناضااط ون  يااى راا لن اا تق من اال 

ي ا نااأاالنن,نأيا ن"ن(:0)تق  نإالن اتطلنآخا ,ن"نن  تم"ن(:3)تنق  ناعا الن" ضط وناع  كة
ن(:5),نتنق  نإلن تطلنث عة"أي نعكلن  نإلن  كثىن,ن تقلنا فنااا ُنألنا   ج جنا    ك ف

  ا ث م,ن رثا ام,نعاكسن اتنإالناإل دا لنر  ا  ناالن ك ن  لناع  كة,نإ    منإدكع منتنر لنش"ن(:5)ث عة
ن". لتن  كثىن لنيق  نناع ...نجنعىن  ينن   ا ُنهك ن,نتنق نا  شع ناىناعاخ  س,نتنخ  ن

ن".ش ك نثدُ,نتنإكىنخالل"ن(:6)تنق  ناععكث ل
  تمنكخطئنرثك ام,ن يك ن  يىن نانتعالناعدضا ،نا عرتإاُ,نتنرا لنأا   م,ن"ن(:1)تنق  ناالن ج 

ش ك ناعد ضل,ن شعت ,نر لن:"ن(1),نتنق  نإلن تطلنآخ "إ ضالم,نأ ا ام,نش ك امنأي ني  ناعا  
ن:تق نيطيمنج  أُن لناعند  ناعدت نا ض ك ى".ر لن لنااثا ت,نتنع  نتعلناعدض ،ن يك ن  يى

,نتقا  ن   ا ناالنك كا ناالن ا ك ناعدطا لنأالن"عاكسن ا كةنشا ك ناشال،:"ن(1)االناع ا   نت نعن
,نتنقا  ن" ا نها ن خيطا من"ن(:  ),نتق  نك ك ناعدط لنيكض من" يكتنإلني ت نش ك ن خيكط من"(:ن4 )ياكى

:"ن(3 ),نتقاا  ناع   اااس" اا ث نأاالنشاا ك نشااكا من اا ن يكااتنك كاا نتن نأااا ناعاا   لن:"ن(2 )اااالناع ثناا 
,نتنراااان"عااكسنااا عدتسن,نإك اا نكن اا  ناااى:ن"(0 ),نتنقاا  ناعن اا النإاالن ااتطلنآخاا "شاا ك نرثكاا ناعييااط
إاالناعضاا   ،,نتراااع نن( ),نتناراا فناع ندكياال"عااكسنااا ع  كل"ن(:6 )تنقاا  ناع اا رن(.5 )قاا  ناعاا ا نقطناال

ن(.2)االناعجتهس
                                           

 .0/341 عاكوناع عاكون الن ج ن(ن )
 0/341اع عاكون عاكون(ن2)
 .061/ اع ينلنإلناعض   ،ن(ن3)
ن.1/244 ك نيأالنناعناال،ن(ن0)
 .232/  ار  ناع   ي(ن5)
 .55 /1 ج عناعهتاا نعيعكث لن(ن6)
 .1 2 د كوناع عاكونلن(ن1)
ن.56 قننن33طاد تناع  ع كلنلن(ن1)
 .0/1اعر   نإلنض   ،ناع ج  نن(1)
 .0/341 عاكوناع عاكون(ن4 )
 .0/366تاع   ك ناعج حن(ن  )
 .3/313 كهالنا أ  ا ن(ن2 )
ن.06 قننن35 نلناع   اسنر  وناعتضت،نا ون(ن3 )
 .3/313 كهالنا أ  ا ن(ن0 )
 .6 1/2 ك نيأالنناعناال،ن(نن5 )
 .0/341 عاكوناع عاكون(ن6 )
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شااعت نا اا عكسناع نراا اتنإعاا ناعثداا تن,نتنقاا ني اادطن  كثااىنشاا ك ن طاا حن,ن :"ن(3)تقاا  ناااالن ااهن
ن".االناع ا   ,نتنك ك نالناعدط ل:ناإل    ل
ن: تن  تمن  ،ن  يىنا  ن تعك ىناعدض ،ن,نتنا عنناأ  كلن:قلت
نا خ الط:ناات 

نج ااٌعن االني اا ناع يااننأياا ن اات،ن  يااىنتاخاا الطن  كثااى ,نن-ر اا ن ااامنإاالنيقااتا ناعنداا  ن-تقاا نناال 
ن.ع يننقك تان ااناع يك نت ت،ناع  ينا  ن تعك ىنقض ،ناعرتإُنتانشي عىناىتعرلني  نا

 يك ن  يىن نانتعالن:ن"(5)تق  ناالن ج ن,"ع  نتعلناعدض ،ناضط ون  يىن(:0)ق  ن  عونجه ف
تن اااانقاا ن...نشاا ك نااالنأااا نتناعنخ االناعد ضاال:"(6)تقاا  ناع اااطناااالناع ج اال".اعدضاا ،نا عرتإااُ

قا  نأاا ن:ن نكار ن عن   ،,نتنق نقا  ناعاا النإالن كهاناى,نإالن  ج  اىن يك ن  يىنإك    نيلن
 ا نها ن:نهأ تانيلنش كر منخيطنإن  نخياطنااأخ  ن,نقا  ن:نقيتنعك ك نالن  ك ن:ناعجا  نالن    ن

 خيطاا م,نإك   اا نيلن نك كاا نك كاا نااالن اا ك ناعااافناع ااا   نا خاا الطناع  اا تل,نتناعياا   نينااىنعاانن
ن".تنتنيأين.ن خيط منن  نها :نك  فنعدتعى

يلن االن اا عن نااىنقااا نقضاا ،ناعرتإااُنإ اا  أىن اا كونتن االن اا عن نااىن:نتضاا اطنا خاا الطنأناا ف
ن.ا  فنإ كىناخ الط

 يكااا نأيكااااىن  ياااىن,نإ ااا   ناع  دااا  كلن نااااىنعاااكسنإكاااىن خياااكطن,نتن اااا   ن:"(7)قااا  نااااالن اااا لن
ن".اع  أخ كلن نىنا عرتإُنإكىنيت  ننرثك  

تنإاا منآخاا تلناااكلن اا ن اا ةناااىنإاالنآخاا نأ اا فنا اا نت ك ااىناعدضاا ،ن...ن:"ن(ن1)تنقاا  ناااالن جااون
,نتاعا اتسن"نإض  تفن ش ي عىنا عدض ،نألن  يناع  كةن,نتناكلن  ن  ةناىنقاا ناعا نإ ا  تف

ن.أنىنإلن ااناع  كةن تن    نالني   ُ,نتعننكنار نإك لن  عن نىنقا نا خ الط
ن.اع  عكس:ناعث نل

                                                                                                                        
ن.13 /2اعض   ،نعي دكيلن(ن )
 .2/31اعض   ،نتاع   تركلن(ن2)
ن. 5/20اع  ي  ن الن هنن(ن3)
ن.3 1/2 ك نيأالنناعناال،نعيا الن(ن0)
 .1 2 د كوناع عاكون الن ج نلن(ن5)
 .52 قننن14 لنن-اع طات ن عننع كُنا   ا طن–ا   ا طنعي اطناالناع ج لن(ن6)
 .6/000اعثد تن الن ا لن(ن1)
 .151/ن2ش حنأي ناع   اسن الن جون(ن1)
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  اااالنيعاااالنإاااالن-,ننإ نيلني اااا ناع يااااننن(2)تأااااا ناع اااامناإلشااااكيلن,( )تن ااااىنعي اااا عكسناعاااا ا قطنل
,نعاع نار فناالن ج نإالناعطاداُناعث نكاُن الناع  ع اكلناع الن(3)ن تانأي نقيُن  عك ىن-اع  ع كل

ن(.0)ا    نااا ُن  عك عننتا    تف
اعرتإااُنينااىن اا تمن اا ،ن  يااى,نإااالنكندااا ن  اا  ف,نت االن اا عن نااىنقااا ن تعك ااىنقضاا ،نتاعخال ااُن

نن.إ  كثىن  كو,نتي  ن  عك ىنإد نا    فنااا ُنتا   يتف
قااا  ناع دكيااالن جعااات ن نكداااكنناع ااا كةنتقااا  ن,نأاااا ناعااا   لناااالنك كااا ناااالن ااا ك ناع ااا نلناع اااا س

ن.(6),نتق  ناعا الن ك  ل(5)ااه سن   ت ن نك  جناى
ن. جعت ناع   ن:قلت

اات ن َ لنااالن نَ َ اا نااالنَ ن  ن نَيانااتن اا ك أااا ناعااَ    عَااك َسنقاا  ناعاا ا قطن ن,نن(1)كيدااونر اااهالناع َ اا  َّثَّل 
ي ا نن,(4 )  ةناأشك ،ن نك  ا ىني ا نأيكاىتق  ناالنأ سنن(1)تق  نياتن   ننأنىنشكانن(1)اَّ ع َدتَّس ن

ن.(  )نَ َ قنتفنني  ناعخيكيلنق  ن
ن.ض كلن:قلت

رسال الحسن البصري  .تدليي وا 
ااعاَننلَّنَ الناع َناَّاايَننلننا انلننَ ااع َنننننن إ َّلن.ناان ا  سن ات  نن,تا ااننياكاىنك اا  ن,س ن َّن   ثدااُنن.ن اا4   نااتن

تارااا فنااااالن جااا نإااالناعث نكاااُن ااالنطادااا تنن,(40)انتكااا عسترااا لنك  ااا نرثكااا منن,إدكاااىنإ ضااا ن شاااعت 
نن.( )اع  ع كل

                                           
ن.56 قننن33طاد تناع  ع كلن الن ج نلن(ن )
 اع  اماع    ن(ن2)
,نتني   ،ن33 قنن33,نتاع اككلنا   ،ناع  ع  كلنعي اطناالناع ج لنلن21 قننن51اع  ع  كلناالنه أُنلن:ناني (ن3)

ن.20 قننن51اع  ع كلنعي كتطلنل
 56 قننن33طاد تناع  ع كلن الن ج نلن(ن0)
ن.51 /ن2اع   ُناعيطك ُنإلن   كاناع  كنُناعش ك ُن (5)
 

 .311/ن2اعض   ،ناع ينلنإلن  6) )
 0 5/ن5اعر   نإلنض   ،ناع ج  ن 1) )
ن.21 :ن  ا تناع  رننعي ا قطنلنل 1) )
 

ن. 56/ن     كاناي ا ن  1) )
 

 0 5/ن5اعر   نإلنض   ،ناع ج  ن  4 ) )

ن.541/ن2 إُنأي  ،ناع  كةنعيخيكيلناإل ش  نإلن      ) )
 

 .52  د كوناع عاكونلن2 ) )
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اى نن:(2)ي  نأيُناإل    نإد  نياتن   ن نَتج  ن َّل  وُّ نَتَعك َسنَك َّ َ ك ل  ن ن َ اَلنا لَّ نأَّ   ن َّل  ناع َ َ لن َ عَّ نَك   َعن 
ن.َكث انتنن
ار فناالن ج نإ ناع   اُناعث نكُن لناع  ع كلناعااين كضا ن  عك اعن,نعرناىنيثااتناإل  ا  ن:نقلت

ن.نتأ نناع    ن لنأ  النالن  كل
 :الحكم علي االسلاد

ن:   ني ا واع  كةنإ ن  فنض كلنتاع نان
 .ض كلأا ناع   لناع   ثلن . 
أا ناعا   لناع اا سن جعات ناع ا  نتات ان  فن   ا نإياننك اون ا   ناع  الناعا ا سن النأ ا الن .2

ن.(3)"إار ناع  كة,نتإكىن  كونرثك "تق نق  ناالن ج نألناع  كةن.الن  كل

ن:االثير رحمه  قال ابن 
نَطع  ااُن كةَّ َناا لنتاعَ رااتو,نانااىنن«وُ و الِعَلــان الرَُّكــول»َتإَّاالنَ اا َّ كن كاا ناع َاا سناعااَاعنت ,نَنَ اااىنإَّعَاا ناع َّ

َن ل.نكني َجننتكن َرو ن (4)..َ ك  ناعي َج ن:نتاع َّ

 ()*مالحديث رق
,نن نأا ناع   لنالنك ك ناالن ا ك ناع اا سن,ننا نشا ك ناالنأاا نن( )ن ناع   ثل:ق  ناالنااأ اال

ااالنيااالناع  االناعا اا سن,نأاالنأ اا النااالنتناعنخ االن,نأاالناع ااتاننااالن تشااون,نأاالناع  االن
إدااا ننطعكاااُناااالنياااالنه كااا نننأيااا ن  ااات نتنقااا ننتإااا نانااالننعااا ناااالنهكااا ن:نقااا  نننن  اااكل
ن,ي كن  نك ن  ت نتن لن ت س:ن,نإد  ننناكلنك سن  ت نتننن(6)اعنع س

                                                                                                                        
 .21طاد تناع  ع كلنل ) )
ن.31:ناع  ا ك ن النيالن   ننل 2) )
 

ن.000/ن3اإل  اُنإلن  ككهناع   اُن3) )
 

ن3 3/3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن]0))
ك ناع   ثلناعا  س5)  ) ن. تنَأا ناع   لنالن نَ   نالن ن ت نياتنَ  َّ

ن

ق عاىنا ع ا ،,نتضااطىننطع اُناالنه كا ناعن عا س,:نتقا  نيااتنأ ا .ن تناع   النطعكاُناالنياالنه كا ناعنعا س6)  )
ن.003/ن3اإل  اُنإلن  ككهناع   اُن. ك فنا عك ،ناع ثن  ناع    نكُنا  ناع  ،ناتهنى

ن
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(4),نن اا  يوناع اااك (3)    االناناا ناع ااكسن(2)أياا نيرااتا ناع ااكس( ) ع  ااُن
)اع  اا ن,نتن اا  ك ن 

3
,ن(

(6)ت  اااا  ك ناعجعاااا ن
نع تطااااأن,نقاااا ننشاااالناع اااا  لن,نتكاااااس اااالني فن  ايااااُناع نطااااأن,ن يكيااااُنا 

)اعج ااثل
7
(8),نت اادطناا يااتج(

(1 ),نت ياا ناععاا سن,نت اا تناعاات س(9)تج االناعاراا   ن,نت اا تناع  ااي 
,ن 

نن,نإ ا ن أات ناإل االننتشا ك ُناإل االن,نت ا نك ا ةناعاه لنبر لا يا رسول   من الوثن والعلن,ن
ن.ن(  )اع  كة…ن
ن.(2 )  تن خ كجناع  كةنت  ا ُنإ ن  فنتاعخال ُنإ ن  فنض كلن:قلت

ن:االثير رحمه  قال ابن 
ــالَ »إكااىن(ن ااا)ن ــُل َفَ  ــاُ  ِجْبري ــا: َأَت ــلِ  َدا   َيْعِلي ــْن ُك َِّّ َأْرقيــا ِم ــِم ا اا  نكندَاا  ننن«ِبْس نَكد  َّ :نَيس 

َ ى نإناَلنم نَأن ك م,نإََّاانَقَ    َيين :نَتقَّك َن.نَأَنك تن نَكش  نَ ا،  نر  َّ َن فنن َّل  ٌ نَ نَك  نَّكنَّل:نكنَد  نن.نَ    ن:َ َااني  
َييننلنتكنع ُّنل نَ نَكش  ن (3 ) .َيس 

 ( 3 )الحديث رقم
ننثن   :يالنط   ناع خيلننق  نن ن ايك  َلن ا ثن ني ا نناالن ن    ن  ثن ناع اكاعنناالن ك ك نالن

نن ت   ناالَّ نَأ ا ت,نأالن   ا َّ ناالَّ ,نأالناع نعا  َّ ن اكاو  ن  هتم ,نألن ك  َ نالَّ نالن   ثن ناع ضك ن
نك  اا  ن نااالَّ ,نأاالنأ اا  َّ َُّ ناع ن كاا نت ااتناااالن نتَّنن,ننأياال   ت ااتنَكشاا رل,نننننيَنااىن خااَ نأياا ن  اات َّ

                                           

 ع  ُنإع نأ مناعاك لنإعا ني اك لناعا ا نإعا ناعج  اُنتااتنأا م,نت النأيا نعكي اكلن الن راُ,نت النط كامن ) )
ن.63/ن2  جنناعاي الن.اع  امنإع نااتنأ من اانريىن ع  ُ

ن

ن ىنناع     اع ك2)  ) ن. 31/ن2  كوناع  كةن الناعجتهسن.سن تنشج ن     ن َّ
ك  ,نتا َّ ن  3) ) د    نَك َّ نَ َعنشن ناعاَّكفن اَّ ن َلناإل َّ نتَأك َ  ،:ن َّ َكسن  .321/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن.يَأ 
 .511/ن   كوناع  كةن الناعجتهسن.َيسنن    فنتاع اك نَ َ  ونَياكفن   ارو0) )
ن.025/ن اع    ناع  امن.َت نَتنج عن   ُنَت نَتناع َ َط ناعيكل5) )
نَإَع ن  ت نَيسن     6) ) ن.250/ن اع    ناع  امن.يسنَنن ين نإََّعك ىَّ
تلٌن1) ) اا ن ااي ََّك لنخ َ ااُ,نَت نااَتنَنا ااٌتنَ    اا ناع  َّ ناعَنَااا ت,نَتقَّكااَ ني   اا ن /ن اعنع كااُنإاالن  كااوناع اا كةنتااثاا ن. نااَتنَي  

ن.210
ك النكرتلا1) ) نج  ىناَا  عكجنت تنت منر ع َّ ينتجن  .2 1/ن   كوناع  كةنعيخط الن.عض  ون لنَشَج ناعَا  ننان  
نإََّاانَكاََّسنتَاَ اتنَطَ اَت ى1) ) لن ناعطُّينت :نَتقَّك َن.ن نَتناعي   كةن  .231/ن3اعنع كُن.ن نَتناعَدضكوناع َ  َّ
ن لناعَنخ 4 ) ) سُّ ن.342/ن3اعجكنن.اع  ك اعَ تك ,نت تن:ناعَت َّ
ن.116 ا قننن151/ن3  جنناالنااأ االنن  ) )

ن

ن. 3 اني ن  كة2 ) )
ن.0 3/3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن3 ) )
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نتنن ؟»:ننإد َ نعىن  ت ن ُمنَ ق نلناعا نجا كا ن إ َيَ اىن:نَايا نكا ن  اتَ نتَّ,نقا  َن:نقا  َن«نَي نينأي َ ن قك
« ( )، ُ ْ  ا فلُتعلاَ َيْعِليابسِم ِ  َأرقيَا، وُ  َيشريَا، ِمن كلِ  دا   »: ِ     ت نن

 :ت ريج الحديث
إاااا ناع  ااا    نرال  اااا ن اااالنط كااامني اااا ناااالن ت اااالنأاااالنن(3)تاع ااا رنن(2)اعطا اناااا نيخ جاااىننننننن

نن.اع ضك نالن ت لناىناي ينق كو
 :السلد رجال دراسة

تي  ا نن(6)تاع جيالن(5),نتثداىنااالن  اكل(0)اا ا س,ني ا نخهك اُن ات  نناعراتإلناْلِمْلَهاِل ْبِن َعْمـرو
يلنشا اىن:"ن(4 )تقا  نك كا ناالن ا ك .ن ا تمن(1)تااالن جا ن(1)تق  ناعا ا قطن ن(1)تي   نالن نا 

ن.(  )"ك نلناعين ،ش اىن  رىنا    ن  عن تت,نتق  ناالنأ سن

ن. تن  تمنتق ن  رىنش اىنأي ن  كا تنا اون    ن تتناع ين ن لناك ىن:قلت
ن(0 )نتياااالن ااا  ن(3 ),نتثداااىنراا ن ااالنااااالن  ااكل(2 )َياناااتن اا هنناعراااتإلاللهـــدي،  َمْيَســـَرُة ْبـــُن حبيـــل

ن,(6 )تاع جيلن(5 )تي   
ن

                                           
ن.211ا قنن15 /ن2اع خي ك تنن ))
 

ن.411 ا قن333:ناع أ ،نعيطا انلنلن2))
ن

ن. 561ا قنن003/ن3اع      نأي ناع  ك كلنعي  رننن3))
 

ن.561/ن21 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ننن0))
 

ن.ن11/ن  تاكُناالن   هنن-   كاناالن  كلنن5))
ن

ن.002:ن   إُناعثد تنعي جيلنلن6))
 

ن.236/ن0اعض   ،ناعراك نعي دكيلننن1))
ن

ن.665/ن2 ت تأُنيقتا نيالناع  لناع ا قطنلننن1))
ن

ن.501:ن د كوناع عاكونلن1))
ن

ن.53 /ن اعج حنتاع   ك ن النيالن   نننن4 ))
ن
ن. 0/ن1اعر   نإلنض   ،ناع ج  ننن  ))

 

ن.12 /ن21 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن2 ))
 

ن.253/ن1اعج حنتاع   ك ن النيالن   نننن3 ))
 

ن.اع    ناع  امنن0 ))
ن.51 :نا  ناع ننإك لن ريننإكىناإل  نني   نا  حنيتناننلنن5 ))
ن

ن.005:ناعثد تنعي جيلنل   إُنن6 ))
 



 030 

ن.(3)"  تم:ن",نعرلناالن ج نق  (2)تار فناالن ا لنإ ناعثد تن( )تاعا الن
ن.ثدُن:قلت 

ناعرتإلننتكند   اَاَ  ناع ق شلنُفَضْيُل ْبُن َمْرُزو  َ لَّ ,نتثدىنر ن لناالن(0)اع  ا ل,نَيانتنَأا  ناعَ   
,ن(1)تاراا فناااالن ااا لنإاالناعثداا تن(1)تاعااا الن(1)تاع جياالنتقاا  نك شااكعن(6)تاااالنشاا  كلن(5)اااالن  ااكل

كةَّن"ن:,نتق  ناعاخ  س(1)اعثد ت ناع َ  َّ ,نتقا  ن(  )" نيأياننإ نخكا ان:"ي   نالن ناا ,نتق  ن(4 )" نَد  َّون
,نتقااا  نااااالن(2 )"ك ااا جنااااىنت ن ااا تمن ااا عوناع ااا كةنكعاااننرثكااا انكر اااون  كثاااى:"ننتقااا  نيااااتن ااا  

,نعراااالنن(0 )" اااا تمنكعااااننت  اااالنا ع شااااكع:ن",نتقاااا  ناااااالن جاااا (3 )"ي جااااتنيلن ناااااأسناااااى:"أاااا س
ن".ض كل:"ق  ن(6 )تاع  ا لن(5 )اعن  ا 
ن.اع ضك ن تن  تمن  عوناع  كةن  لنا ع شكع:نقلت

كننالناعتعك نا لنأا ناع ي نا لن  تالنالناع رنناعد شلناانَ اتَّسننأسد بن موسى          النإَّا َ ا َّ
ن(1 )تاعاها (1 ),نتثدىنر ن لناعن  ا (1 ),نتكند  نعىني  ناع نُاع َّ   َّس,ن

                                           
ن.4 3/ن2اعر شلنننن ))
ن

ن.010/ن1اعثد تن الن ا لنن2))
 

ن.ن555:ن د كوناع عاكونلنن3))
ن

ن.345/ن23 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ننن0))
 

ن.212/ن3 تاكُناع ت سنن-   كاناالن  كلننن5))
ن

ن.15 :ن   كاني   ،ناعثد تنلنن6))
ن

ن.310:ناعثد تنعي جيلنل   إُننن1))
 

ن.25 /ن2اعر شلننن1))
ن

ن.6 3/ن1اعثد تن الن ا لننن1))
ن

ن. 31:ناع ي ناعراك نعي   اسنلنن4 ))
ن

ن.15/ن1اعج حنتاع   ك ن النيالن   نننن  ))
ن

ن.15/ن1اع    ناع  امننن2 ))
ن

ن.21 /ن1اعر   نإلنض   ،ناع ج  ننن3 ))
 

ن.001:ن د كوناع عاكونلننن0 ))
ن

ن.341/ن23 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن5 ))
 

ن. 1 :ن تاكُناع ا  لنلن-   كاناالن  كلنن6 ))
 

ن.2 5/ن2 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن1 ))
 

ن.0 5/ن2اع    ناع  امنن1 ))
ن

ن.55/ن4   ن ناعاها نن1 ))
ن
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ن(2) نراااا  نتي  ااااوناآلإااااُن اااالن كاااا فن اااا  ةناأ   كااااةنكتاااااالنكااااتنسناع  اااا سنتها نن( )تاع جياااالنن
,نتار فناالن نا ن(5)" شعت ناع  كة:"ن,ني  ناعاخ  سنق  (0)تار فناالن ا لنإ ناعثد تن(3)تاعا ال

ن.(1)" نر ناع  كة:"ن,نعرلناالن هننق  (1)"  تمنكي و:"نتق  ناالن ج ن(6) نا ناخك 
ن.  تم:نقلت

 :اإلسلادالحكم على 
ن.اع  كةنإ ن  فن  لن

ن:االثير رحمه  قال ابن   
ــُه اْلَحــِديُث     ــا اَل َيْعِليــه»َوِمْل ــه َم ــْن ُحســن إْســالِم المــرِ  َتْرُك ااى«نِم ن:َتكندَاا  نن.نيسنَ اا نَ نكعن ُّ أننَّكااتن

,ن نَإَأَناااا نَأااااا ل  ناَّاااااىَّ اااااتن نَّاااااِل,نتَأَنك  َنااااا ناَّعَااااا نَإَأَنااااا ناَّعَاااا نَ    ثَااااا ننا  َج اااا نينأ  نَير  ََت ن ناَّعَااااا ن:نَتاا  اااااتن نا  َ     َيسَّ
َ َييت ن (9).تاش 

 (32 )الحديث رقم
,نَق عنتا:نق  ناع   اسن نَتا َّ   ,نَتَ ك  ن ناعَنك َ  انت َّسُّ نَن     َ  ننا لن اعَّ  ن:نَ َ ثََن نَي   ,ن(4 )َ َ ثََن نَياناتن ن  

َُ,ن نَ َ  َأ ناهَّنا لَّ نَأا  َّ كَ نا لَّ َ  أَّ نإَّ   نَياَّالنَ اَيَ َُأل  ,نَأال  ناعهُّ  ا َّس َّ نقناَ َ ,نَأال  ,نَأال  ال َّ َهاأَّ ناَات  َأال 
,ن(  )

نَياَّلن نَ ك اَ َ ,نقَا  َن ناهَّن:نَأل  ات ن كٌةنن«ِمـْن ُحْسـِن ِإْسـاَلِم الَمـْرِ  َتْرُكـُه َمـا اَل َيْعِليـهِ »:نقَا َ نَ  ن َ اَاانَ ا َّ
ن ىَّ نَ َااناعَتج  ننإََّ ن َّل  ناعَناَّل َّ نَياَّلن نَ ك َ َ ,نَألَّ َُ,نَأل  نَياَّلنَ َيَ  كةَّ نَ  َّ َ  َّكٌونَ نَن   َّإنىنن َّل 
ن."(2 )

 
                                           

ن.62:ناعثد تنعي جيلنلن   إُن ))
 

ن.35/ن2   كاناالنكتنسناع   سنن2))
ن

ن. 20/ن اعر شلنن3))
 

ن.36 /ن1اعثد تن الن ا لنن0))
 

ن.01/ن2اع   كاناعراك نعياخ  سنن5))
 

ن.201:ن  ا تنيالن ات نعل  نني   نلن6))
 

ن.40 :ن د كوناع عاكونلن1))
 

ن.326/ن اع  ي نا آلث  نن1))
 

ن.0 3/3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن1) )
ن

ن.ث  نلنأش    ا  نتنأا نااأي نالن  ع ناعي  نلنياتن  ع ناع  شدلن  تن نُن تنن4 ))
 

ن.ياتن ي ُنالنأا ناع   لنالنأتلناعه  سناع  نلن  تن نُني اعنت   كلنيتني اعنت  اُن  ))
 

ناهَّنن نلناع   اسن2 )) ت َّ نَ  ن نَأل  ناعهُّ   َّ ن.1 23ا قنن551/ن0ننَيا َتاون
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 :ت ريج الحديث
ثالثاا عنن االنط كاامن   اا نااالنشااع ونن(3)تاااالن  جااىن(2)تاع   اااسن( )يخ جااىنراا ن االني  اا ن

ن.ىاعه  سنألنيالن ي ُناىناي ي
 :السلد رجال دراسة

ــرَّة بــن عبــد الــرَّْحَمن بــن َحْيِويــل ن.(5),ن اا حنا تثكدااااىناااالن ااااااااااااا لنإاا ن  ك اااااىن(0)   اا  ياااتنُق

كر ااااااااااااااااااااااااون:"نتاع جيااالنقااا  ن(1)"عاااكسنااااىنااااأس:",ني ااا نااااالنأااا سنقااا  (6)تارااا فنيكضااا نإااا ناعثدااا تن
ن(  )تياااااا ن ااااا  نن(4 ),ني ااااا نااااااالن  اااااكلن(1)" ااااا تمنعاااااىن نااااا رك :"نتااااااالن جااااا نقااااا  ن(1)"  كثااااااااااااااااااااى
ن(6 )تاعا الن(5 )تياتنه أُن(0 ),نعرلني   "عكسنا عدتس"نا  دتانأيلنينىن(3 )تاعن  الن(2 )تاع  اقطن 

 النناا عه  س  ني  ناأياننن"ر لنااتهاألنكدت نأن ناالنيا ن   ن تقك ".نينىن نر ناع  كة:"نق عتا
ن.(1 )"لنأا ناع   لااااااااااااااااا  نااااااااااااااااااق

  تم,نتق ن تينإ ناع ا كةنأالناعه ا يناعااسن اتنيأيانناعنا سنإكاى,نتقا نيخا جنعاىنا  ا ننن:قلت
ن.  يننإ ناعشتا  ن د تن 

                                           
ن.131 ا قننن251/ن3  ن ني   نن ))
 

ناهَّنن نلناع   اسن2)) ت َّ نَ  ن نَأل  ناعهُّ   َّ ن.1 23ا قنن551/ن0ننَيا َتاون
 

َُّنن3)) نإَّلناع  َّ  َن ناعي ََّ  لَّ نَرل َّ نَا ون ناع  ََّ لَّ ن.3116ا قنن5 3 /ن2 نلناالن  جىنرََّ  ون
 

ن. 51/ن23 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن0))
 

ن.216/ن1  كوناالن ا لنن5))
 

ن.303/ن1اعثد تن الن ا لنن6))
 

ن.12 /ن1اعر   نإلنض   ،ناع ج  نن1))
 

ن.314:ناعثد تنعي جيلنل   إُنن1))
 

ن.055:ن د كوناع عاكونلن1))
 

ن.61:ن لنرالننيالنهر ك نك ك نالن  كلنإلناع ج  نل ن4 ))
 

ن.32 /ن1اعج حنتاع   ك ن النيالن   ننن  ))
 

ن.521/ن2 ت تأُنيقتا نيالناع  لناع ا قطنلننن2 ))
 

ن.513/ن23 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ننن3 ))
 

ن.015/ن3اعض   ،ناعراك نعي دكيلنن0 ))
 

ن.32 /ن1اعج حنتاع   ك ن النيالن   ننن5 ))
 

ن.36 /ن2اعر شلنن6 ))
 

ن.32 /ن1اعج حنتاع   ك ن النيالن   ننن1 ))
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 :  الحكم على اإلسلاد
ن.اع  كةنإ ن  فن  لنن
ن:االثير رحمه  قال ابن  
َن َكاُنَ   نَنا ناع َّ  اي,نإانَلنَ الن« َل ـد َعِلـَي ُ  ِبـاَ : َألَُّه َقاَل ِلَرُجـل  »َوِمْلُه اْلَحِديُث   َنا ناع َّ    َ

نَ  ََّيىننتَ  َ ى,نكن َّك نن  ، َ  :نَأنََّلناََّشل  كَن نتي   نَ  َّينَأَيك َ ن َّ   ( ).َعَد  

 (33 )الحديث رقم
إَّااالنن"شااا  ىنعنراااتنااااالناع اااالحنتقااا  ن,نتارااا فناعه رشااالنإااا عاااننيقااالنأيااا ن خااا كجنعاااىن 

َأَ ااَّلنَيسن  ين كن  كةنَينىنَق َ نع ج نعد نأنلنتنا نَق َ ناا لناا  ن.(2)اعَ  َّ

ن:االثير رحمه  قال ابن 
لنا ع َّ ع نن نإَّلناع  َّ   نَأ  َّ   نأند اُنا لَّ كةَّ َّّ » َتإَّلنَ  َّ َلـْم   َلـْواَل كـالم  سـمْعُته ِمـْن َرُسـوِل ا

نننكنَ  ننتلن  َععن.ن ناَلَا  نىنت نا َش  نى:ن نَ  َن  ناعَشل،« ُأَعاِلهِ  نَكدنت تلنَأَيك ىَّن:نَتاع َدت  نن(3).َيس 

 (34 )الحديث رقم
َاَ َناا ناعَيك ااةنن:قاا  نا  اا نن  ااينن ,نَيخ  ناع  نعَاا جَّ َّ نا االَّ ااوَّ ن ن   ن(0)َ ااَ ثََن ن نَ َ اا ننا االن نا االَّ ناع َ اا  َّةَّ ,نَأاالَّ

االَن اا ناعَيخ  َّ َُ,نَيَلنإنَدك  م َ  َ اا نشَّ نا االَّ َ لَّ ناعااَ    نَأا اا َّ نَأاا  َّ  ,(5)َك  دنااتَو,نَأاال  َُنا االَّ ن:نَ نننقَاا َ نعَّ ند َااا َ يَّاالن َ خ 
مُّنَأَيك َ , نَتَين َتنَراَّكٌ نَكشن ناع َيَ َضك لَّ َلـْم    َلْواَل َكاَلم  َسـِمْعُتُه ِمـْن َرُسـوِل  ِ : َقاَل ُعْ َبةُ  َاك َلنَ َاك لَّ

َمـْن َعِلـَم الرَّْمـَي، ثُـمَّ َتَرَكـُه، »: ِإلَّـُه َقـالَ : َوَما َ اَا  َقـالَ : َفُ ْلُت اِلْبِن َشَماَسةَ : ِه، َقاَل اْلَحاِرثُ ُأَعالِ 
ن«(6)َقْد َعَصى»َأْو « َفَلْيَي ِملَّا

 :ت ريج الحديث
ن.    ناىنإدطناإل  نن  ينناعااناعي يننننننننننننن

                                           
ن.0 3/3تااث ناعنع كُنإلن  كوناع  كةنن ))
ن.23/ن اعنرتنأي ن د  ُناالناع الحنعيه رشلنن2))
 

ن.0 3/3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن3))
 . تناعيكةنالن    ن0))
 تينألنأداُنالنن إعن تنإ ت نالن ج   نيتن ج ع ناعيخ ل,نتعننيقالنأيا ن  ج اُنع داكنناعيخ الناع اارت نإا نناعاس)نن5))

ن.005:نلن د كوناع عاكوناني (ناع  كة
 

نَأيََّ ىننثنن ن6)) نَ ل  نَأَيك ىَّ,نَتَان َّ نَتاع َ ة َّ ناعَ   لَّ نَإض  َّ َ  َ  َّنَا ون ناإل َّ َكىنن  كون  يننرََّ  ون ن.1 1 ا قنن522 /ن3َننَن َّ
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 :السلدرجال  دراسة
ن.ج كعن ج عىنثد تن

اراا فنااالنيااالن ا  ننإاا ناع  ا ااك ,نعرناىن نكضاا نإ  ا عىنإاالناع ا كةنإيااننك  اا ن:ناللَّْيـُث ْبــُن َســْعد
ن( )ن.ألناع   ةنالنك دتو

 :االثير رحمه  قال ابن 
اك نن:ن,ناعَ ا نَّلن«أْطِعُموا الجـاِ َع وُفك ـوا الَعـاِلي»َتإَّكاىَّن ا ر لنتَخَضاعنَإدَاَ نَأَنا ن.ناا َّ نَ النَاَ نتا   ترا ُّ

,نَتاع َ   يَ ننَأ نََّكُ,نتج   نع  نن(2).َأَتال ن:نَك  ننت,نَت نَتنَأ ل 

 ( 3 )الحديث رقم
َ لَّنن:قااا  ني  ااا ناااالن ناااا ننن ااا نناعاااَ    ااا  َك لَن(3)َ اااَ ثََن نَترَّكاااٌع,نَتَأا  ن ن اااتن(0),نَأااال  نَ ن  ن ن,(5) ,نَأااال 
نَياَّاالنَتااَّاا  نااااااااااااأَن نَياَّاالن نتَ اا (6)ل  ,نَأاال 

اات ننتَّن:نقَاا  َنننن(1) ــوا :ن"ننقَاا َ نَ  ن ــاِ َع َوُفكُّ ــوا اْلَج َأْطِعُم
ن(1)ن.",نَتأنت نتاناع َ  َّكَفناْلَعاِليَ 

 :ت ريج الحديث
ن(4 )تيخ جااىنياااتن ات ن,إاا ن اا ك ىن(1) تاضااعن خ ي ااُني ا ااُيخ جااىناإل اا نناعاخاا  سنإاا نن

نا ثيى لنط كمن ن ت نالناع     ناىننرال   
                                           

ن.14 :ناع  ا ك ن النيالن   ننل اني  ن ))
ن

ن.0 3/3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن2))
 .ااتهاأ نل,نتأا ناع    يكوناع  ا  تركعنالناعج احنالن   نن3))
ن.  ك لناعثت س تن0))
 

ن. ن ت نالناع     نالنأا نتناع ي لنياتنأ  و تنن5))
 

ن.نشدكمنالن ي ُناا  سنياتنتاا ناعرتإلن تن6))
 

/ن3ا  اا ك  ونإاالن   إااُناا اا  وننأااا نتنااالنقااكسنااالن اايكننَأاا  َّ نااشاا  س,َيانتن نتَ اا  ااتناع اا  النن1))
ن.111

 

ن.1 15 ا قنن211/ن32  ن ني   ن1))
ن

 

ك َّن  كوناعاخ  س,نن1)) ناَا َّ نَإَر  َّ نَا ون َك َّ نَتاع  َّ َع  َّ ناعجَّ َُّننن.ن3406ا قنن61/ن0رََّ  ون نإََّج َا نَ م َّ نَا ون ناعن ََّر حَّ رََّ  ون
ن َُّ َ ُ,ن10 5ا قنن20/نن1....ناعَتعَّكَ  ناَاط  َّ ناهَّنَ َ  َع نرََّ  ون َقت  َّ نَ  نَ َهق َن رنن ن}:نََّ نَطك ََّا تَّ ن[ن61/ن1{نرنينتان َّل  َا ون

َك َ  َّناعَ  َّكفَّن نأَّ َك َ  َّناعَ  َّكفَّن,ن5313ا قنننتنجنتوَّ نأَّ نتنجنتوَّ َض نَا ون ناعَ    ن,ن5601ا قن[5  /ن1رََّ  ون رََّ  ون
َت َن ناعَ أ  ناعَ  رَّنَّ َُّ نإََّج َا نَا ون َر نَّ ن.13 1ا قنن14/ن1اَا  

 

 

ن.45 3ا قنن11 /ن3 نلنيالن ات نن4 ))
ن
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 :دراسة رجال السلد
ن.ج كعن ج  ناع ن نثد تن

 :ملصور بن المعتمرعلة إرسال 
نألنيالن  عونأن   ن ا نأنىتق  ني   نن( )الن  كلنعننك  عن لناعش النشكا اق  ننن

ن  عو
تقاا  نياااتنن(2) ااتنااا اانن ااتع نينن اا نئنتعااننك اا ةن ن اات نأاالنيااالن اا عونارااتالنشااكا نأي  ااىتنن

عننك  عن لنأر  ُنشكا نتينر ن تاكُنإ   أك نالنخيك ُنألن  ك لناعثت سنألن ن ات نن:"   ن
ن نن َر  كةن ن.(3)ٌ"ت ج   نألنأر  ُنإلن   ك نآكُننَتَق َ ناع َ  َّ

ن.عننك   نألنشدكمنالن ي ُنإكن لنأنىنأيُناإل    نإلناع  كةن:قلت
 :ش ي  بن سلمة علة إرسال 
قياتنااالنيااتنتااا ن ا عن"ن:الني   نالن نا نأا ناع   لنق  ننتعننك فنن ناعنالني يننإلن ك 

ألنيالناع   ا،نق  ني  رىنت نك رلن    نشل،نتياتناع   ا،نر لنا عش ننتياتنتاا نا عرتإُنقياتن
نأا ناع اا رنن:"قا  ناع الااالك ناالنرا لنك  اا نن(0)"را لنكاا عسنقا  ن ن ااتنر ا نقاا  ني  ا نااالن ناا :"
ن.(5)"ت  عن نعننتتنيأينننيا نتاا ن  لني   ناع ش  نن
عننكار نينىني   نألنيالن ت النااشا  سنتقا ني   نااتااا نتااشا  سن انعننإياننن:قلت 

ن.ك   نأنى
 :الحكم على االسلاد

ن.إ ن  فن  كون
ن
ن
ن

                                           

ن.211:نج  عناع   ك نلنن ))
ن

ن.562/ن اع ي نت   إُناع ج  نا   ن تاكُناانىنأا نتننن2))
ن

ن.11 :ناع  ا ك ن النيالن   ننلنن3))
 

ن.11:ناع    ناع  امنلنن0))
ن

ن.11 :نج  عناع   ك نلنن5))
ن
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ن:االثير رحمه  قال ابن 
ن(ن ا)ننننننن كةن ن ىنناع َ  َّ نر انَ  ا،«ناللِ سا  فإلَّهن  َعَوان  ِعْلَدُكمْ اتَّ وا َ  ِفي »َت َّ نينَ َ ا،,نَيت  نن( ).َيس 

نن(36 )الحديث رقم
نقَا  َن:ق  ناع   اسن ناعَخااَل ن نَأيَّال   نا الن ن:نَ اَ ثََن ناعَ َ الن ,نَأال  ناعجن   َّالُّ نَأيَّال   نا الن َ اك لن َ اَ ثََن ناع ن

َقَ َ ,نَأل ن(2)َهااََّ  َن نَ    نا لَّ نَشاَّكوَّ نَق  َنن,نَأل  َتلَّ ناَا   تنا لَّ نَأ   َّ َيك َ  َلنا لَّ ,نَيَناىننن(3)نَ َ ثَنَّلنَياَّال:ن ن
ناهَّن اات َّ نَ ااَعنَ  ن َُناعااَتَ ا َّ نننَشااعََّ نَ َجاا كةَّ ااَ ناَهَ,نَتَيث َناا نَأَيك ااىَّ,نَتَاَرااَ ,نَتَتَأااَي,نإَااَاَرَ نإَّاالناعَ اا َّ ,نَإَ  َّ

ُم,نَإدَاا  َن اان عنَلنَشااك ام نلِ َســاِ  َ ْيــرًا، َفِإلََّمــا ُ ــنَّ َعــَوان  ِعْلــَدُكمْ َأاَل َواْسَتْوُصــوا ِبال»:نقََّ اا يَّرنااتَلن َّ ,نعَااك َسنَ   
اا َّانت نلَن ,نَتاض  عَّ ت نَلنإَّاالناعَ َضاا جَّ نَإَ ي ااَلنإَاا   جن ن ,نإَاانَّل   ُ َاك ََّناا ن ن  ُ َشاا نَكااأ  َّكَلناََّ   َّ ام نَ ك ااَ نَاعَّااَ ,نإََّ نَيل  نَضاا  

نَيطَن ,نإَانَّل  َااا  َّح  نَ ك اَ ن ن نَأيَااك رنن  نَ دوا ,نَتعَّنََّ اا اَّرنن  نَأيَا ننََّ اا اَّرنن  ,نَيَ نإََّلنَعرناان  نإَااَلنَ ا ينااتانَأيَااك عََّلنَ ااَّكالم ااَنرنن    
نعََّ ا َ  ناتَل,نَتَ نَكاأ َاَلنإَّالنانكنات َّرنن  نَ ر  نَ ال  َشارنن  ا َلنإن ن نإَااَلنكناتطَّ نَأَي ننََّ ا اَّرنن  َ  ناتنَ دو ,نَإَأَ  نَ دُّرنن  نَ ر  َل,نل 

اااَت َّعََّلنَتَطَ ااا  َّعَّلَن اااننتانإَّعَاااك عََّلنإَّااالنرَّ   ن ن   َّ نَيل  كٌو,ن:ن"ن«نَيَ نَتَ دُّعناااَلنَأيَاااك رنن  كٌةنَ َ اااٌلنَ ااا َّ َ اااَاانَ ااا َّ
عَّىَّن ن َ رنن ن»:نَتَ   َن نَقت  ن:ن,نَك  نَّل«نَأَتاٌلنأَّ كرنن  َ ينإَّلنَيك  َّ ن .(0)"َي  

 :ت ريج الحديث
رال   ن لنط كمن  اكلناالنأيالناعج  ا نن(6)يكض نتراع ناالن  جىنن(5)يخ جىناع   اسن

تعي اا كةنشاا   ن االن اا كةنجاا ا نااالنأااا نتنإاا ن جااُناعاات ا نيخ جااىن.ناعج  اا ناااىناي ااين  شاا اى
ن.(1)اإل  نن  ين
 :السلد رجال دراسة

                                           
ن.0 3/3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث نن ))
ن.النق ا ُناعثد لنياتناع يتنهاا  نن تن2))
 

ناعات ا ننَتَ َتينَأن اىننااناىنت  كثاىنإَّالناعخطااُ.نأ  تنا لناا تلنا النَج  َ ا نا النراالوناخ يالنإَّالنن ااى: تناع   ال ن3))
ناعَناَّل ن ن. 6  /ن3ا   ك  ونإلن   إُناا   ون. كو ننَألَّ

 

ناهَّننن0)) ت َّ نَ  ن نَأل  ناعَ َض  َّ َع ن نلناع   اسنَيا َتاون نَ  نَج َ،نإَّلنَ م َّناعَ   يَ َّنَأَي نَهت جَّ ن.63  ا قنن051/ن3َا ون
 

ناهَّناع    ناع  امنن5)) ت َّ نَ  ن نَأل  ناع دن  آلَّ ك َّ نَ    َّ نَا ٌونتَنننَيا َتاون َُّ َا تَ  َّناعَ ت  ن ن ن.3411ا قنن213/ن5 َّل 
 

نَ م َّناع نن نلناالن  جى ن6)) نَا ون ناعن ََّر حَّ نرََّ  ون ن. 15 ا قنن510/ن َ   يَ َّنَأَي ناعَهت جَّ
 

ناع َ ج ن  كون  يننن1)) ننرََّ  ون ناعَناَّل َّ َُّ نَ َج ن.1 2 ا قننن116/ن2نَا ون
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َْحــوي- ــن ا ــرو ب ــن َعْم ــَلْيمان ب تاراا فناااالن ااا لنإاالنن(2),نتثدااىناعااا ال( ),ناعرااتإلاعجشاا لنُس
تقاا  نينااىن تينأاالنياكااىنتي ااىنتعع اا ن اا اُ,نتقاا ن تسنن(5)تياااتن اا  نن(0),نتاراا فناعاخاا  س(3)اعثداا ت

ن.(6)أنىناا ا ُنإ ناع نل,نعرلناالن ج نق  ن دات 
ن. يك  لنالنأ  تن  تمن:قلت 

 :الحكم علي اإلسلاد
ع  كةنيناىن  الن ا كو,نتي  أنسنادت ناع   اسنن  ىنإ ننع كُناناع  كةنإ ن  فن  لن

ن.(1)ق  ن  كو,نتراع نااعا نلنق  نإ ن  فن  لن(1)تاالنأا ناعا 
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

ن:االثير رحمه  قال ابن 
                                           

ن.01/ن2 وناعر   نإلني   ،ناع ج  ن عاكن ))
 

ن.063/ن اعر شلنن2))
 

ن.0 3/ن0اعثد تن الن ا لنن3))
 

ن.21/ن0اع   كاناعراك نعياخ  سنن0))
 

ن.32 /ن0حنتاع   ك ن النيالن   نناعج نن5))
 

ن.253:ن د كوناع عاكونلن6))
 

 . 6  /ن3ا   ك  ونإلن   إُناا   ون ن1))
 .63  ا قنن051/ن3 نلناع   اسنن1))
 
. 
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نَأ نََّكاىن,نإ اَالناع َكا ،َنن«ال ـاُل َواِرُث َمـْن اَل َواِرَث َلـُه، َيرُـاُّ َعاَلـهُ »َوِمْلُه َحِديُث الِمْ ـدام ( ي) .نَيس 
ن  ُ َتاَك نأننََّكىنن»َتإَّلن َّ ,نكنَد  نن«نَك ن ُّ ناع َك ،َّ ك َّ نَتَ ش  َّ ناع َ ك لَّ ن.َأَن نَك  ننتنأنننت امنتأننَّك  من:ناََّضن َّ

كةَّن نإَّاالنَ ااَااناع َ اا َّ اا َّ َناا ناا   َن كاا تناَع َّاالنَ اااكينع ن:نَتَ    ناعجَّ نَ َ َ َ يعاا نَ اا نَكيَه ااىنتكَ َ ياامناَّااىَّناََّ ااَاوَّ َيل 
نكنااَت  ن اع  قَّيَااُ ن اا نَ اال  نَ ااَاانأَّ ,نَ نَيل  َ عاا ناعخاا  ن َ ااُنينط  َّ ثااىنكرااتلن  ناا فنيَنعاا نطن   نَ نكنَت   ةناعخاا َ ,نتَ اال 

نن( ).َكرنتَلنَتا َّث من

نن(37 )الحديث رقم
نانَ ك  :ق  نيات ات ن ُن,نَأل  َا نأنَ َ ,نَ َ ثََن نشن   نا لن َُ,ن,ن(2)َ َ ثََن نَ   لن نَياَّالنَطي َ ا نا الَّ نَأيَّال َّ َأل 

َهنَّل َّن ناع عَاات  نَياَّاالنَأاا  َّ   ,نَأاال  نَ اا     نا االَّ اا َّ نَ اشَّ َأاال 
د ااَ انَّنن(3) ناع  َّ ,نَأاالَّ نعنَ اال   ناهَّنا االَّ َأا اا َّ

قَاا َ ن:ن,نقَاا  َن(0)نن
ناهَّن ت ن نَإنََّعلَن»:ننَ  ن نَ َ َ نَرالو َاَ ا نقَا  َن«نَ ل  نَإيََّتَ ثَ َّاىَّ,ن»:نَت ن ن َاَ َ نَ ا  م اتعَّىَّ,نَتَ ال  إَّعَا ناهَّنَتاتَّعَا نَ  ن

نَعىننَتَي َّثنىن,ن دَّ ن نَ نَتا ََّةنَعىن,نيَأ  نَ ل  ن(5)«َواْلَ اُل َواِرُث َمْن اَل َواِرَث َلُه، َيْعِ ُل َعْلُه َوَيِرُثهُ َتَيَن نَتا َّةن
  :ت ريج الحديث

ن(1) تيااتن اتنن(1)ننإالن تضا كلننتااالن  جاىن(6)يخ جىنرا ن الني  ا ناالن ناا نإالن تضا كلنننننن
ن(3 )تاعط ااا تين(2 )تياااا نأتاناااُن(  )تااااالنياااالنشاااكاُن(4 )ت ااا ك ناااالن ن ااات ن(1)تاعطك ع ااالن(1)  اتن

ن(0 )تاع ا قطنلن

                                           
ن.0 3/3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث نن ))
نا ك نالن ك   ناع دكي ناعا  ين2))
ن. تنأا نتنالنع  ناع  ك ين,نياتنأ   ناععتهن ناعش   ناع    نن3))
ن(.25 د  تن  ج  ىن,ناني ن  كةن قنن)ناع د اننالن   سنر ونالنأ  ت: تناع   النن0))
َ  نَّنن5))   َ نَاتَّسناا  كَ اةَّ نَا ٌونإَّلن َّ ن.2111ا قن23 /ن3 نلنيالن ات نرََّ  وناع َ َ ااَّفَّ

ن

ن.1240 ا قنن035/ن21,ن15 1 ا قنن3 0/ن21  ن ني   ننن6))
ن

ن.ن2131ا قنن0 1/ن2,نن2630ا قن111/ن2 نلناالن  جىنن1))
 

ن.ن2144ا قنن23 /ن3 نلنيالن ات ننن1))
 

ن.206 ا قنن066/ن2  ن نيالن ات ناعطك ع لنن1))
ن

ن.ن12 ا قنن12/ن  نلن  ك نالن ن ت ننن4 ))
 

ن.ن126ا قن042/ن2,  ن ناالنيالنشكاُنن34  3ا قن201/ن6  نلناالنيالنشكاُنن  ))
ن

ن.5635ا قننن3/006   خ جنيا نأتانُننن2 ))
 

ن.ن2101ا قنن61 /ن1ش حن شر ناآلث  ننن3 ))
 

ن.ن6  0ا قنن54 /ن5 نلناع ا قطنلننن0 ))
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ج اك عنن النط كامن اشا ناالن ا  نأالنن(0)تاعاياتسن(3)تاعطا انلن(2)تاعاكعدلن( )تاع  رنناعنك  ات ين
ن.ألنيا نأ   ناععتهن ناىناأع  ين  ش اى

 :السلد رجال دراسة
  ال,ن اتع ناع اا سناالن,نتا  ىن  عن,نالناع خ  مناعع ش ل,نيااتناععلي بن َأبي طلحةن

تق  ناآلج سن ,(1),نتار فناالن ا لنإلناعثد ت(6),نتثدىناع جيل(5),نتان د نإع ن  لأا ناع طيو
عَاىنن,نتقا  ني  ا ناالن ناا ن(1)تق  ناعن  النعكسنااىنااأس,ن(1 ات ن   دكنناع  كةاآلج سنألنيالن
َك ،ن ننرَ ات  ا تمن,نتقا  نااالن جا ن(  )ن,نتق  نياتن   ننينىني   نأالنااالنأاا سن(4 )َعىننَيش 

ن.ن(2 )ق نكخط ،
ن. تن  تمنكخطئن:قلت 

ن:إ    ن اش نالن   
تقا  نن(0 )ي   نالن نا نعننك  عن النثتاا لق  ن,نن(3 )ثدُنرثك ناإل    نراشد بن سعد الحمصي

ن.(5 )ياتنه أُن اش نالن   نألن   نالنيالنتق لن    
,نت اتنعانننعاننيقالنأيالنيقاتا ن الني  ا نأانعنن اتسنناع ا  اك لنثتاا لنت ا  نن:قلت 

ن.ك تسنألن   النإلناع  كةنإكن لنأنىنأيُناإل    

                                           
ن.1442ا قنن312/ن0اع      نأي ناع  ك كلنعي  رنننن ))

ن

ن.2241 ا قنن352/ن6اع نلناعرا ينعياكعدلننن2))
 

ن.621ا قن265/ن24اع  جنناعراك نن3))
 

ن.ن2221ا قنن351/ن1ش حناع نُنعيايتسننن0))
 

ن.014/ن24 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن5))
 

ن.301:ن   إُناعثد تنعي جيلنلنن6))
ن

ن.  2/ن1اعثد تن الن ا لنن1))
 

ن.331/ن1 عاكوناع عاكوننن1))
ن

ن.اع    ناع  امنن1))
ن.60 :ناع ي نت   إُناع ج  نا   ن تاكُناع  تاسنلنن4 ))

 

ن.04 :ناع  ا ك ن النيالن   ننلنن  ))
 

ن.042:ن د كوناع عاكونلنن2 ))
 

ن.240:ن د كوناع عاكونلن3 ))
ن.306/ن اع ي نت   إُناع ج  نا   ن تاكُناانىنأا نتننن0 ))

ن

ن.51:ناع  ا ك ن النيالن   ننلنن5 ))
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 :الحكم علي اإلسلاد
ن.اع  كةنإ ن  فن  لن

ن:ثير رحمه  اال قال ابن 
نَقع ا امنتَ َيااُن«َألَُّه َدَ ـَل مك ـَة َعْلـَوةً »َوِفي َحِديِث الَرتح ن كةَّن.نَيس  ا نفننإَّالناع َ ا َّ ر  نَ َراَ َ ناَّ .نَتقَا  

نَأَن نَك  ننتنإََّاانَاَ نتَخَضع َضعنتَكاَّ  ن:نتاعَ ن َت .نَت نَتن َّل  تَاناََّع نَكخ  نى,نَرَأَلناع َ أ خن نن( ).اع َ  ناعتا َّ  ن َّ

نن(38 )الحديث رقم
ن:ق  نياتن ات ن نَ اَ ثََن ن نَ َ ا ننا الن ن نَ َ ا َّ ,نَأال  ا َّ ُننَك  نَّالناا اَلناع َ ض  ,نَ اَ ثََن نَ اَيَ  تناعاَ اهَّسُّ ا   َأ  

نَأَاا س ن ناا الَّ نيَ  يَّاىَّ,نَأالَّ نَا  افَّ ,نَأال  َاا   نَ    ناهَّنا لَّ نَأا  َّ نا لَّ ناع َ َا سَّ َ  َم,نَألَّ نإَّ   َلمَّـا : ، َقـالَ ننا لَّ
 َِّّ َِّّ  َمكَّـَة َعْلـَوًة،   َلَزَل َرُسوُل ا َِّّ، َلـِ ْن َدَ ـَل َرُسـوُل ا اَ ننَمرَّ الظَّْهرَاِن َقاَل اْلَعبَّـاُي ُقْلـُت َوا َقا 

ناهَّن ت َّ نَ  ن َُّ َي نَأَي نَاي  تن ,نَإَجَي   نقنَ ك ش  ننتفننإََّنىننَعَعاَل ن َ أ  َّ نَكأ  نتفننَإَك   ن.(2)اع  كة...نننَيل 
 :ت ريج الحديث

ج ااك عننن(5)إاا نيرثاا ن االن تضااعنتضااك ،ناعاا كلناع د  االن(0)تاعاكعداالن(3)ا انااليخ جااىناعطن
ن.ألن    نالنإ   منألناع ا سنالنأا نتناىناي يى

 :السلد رجال دراسة
َْبَرُ    ,ن ت  ن,نَيانتنَأا  ناهَّنااه مناع اهسنق ضلناع سنَسَلَمُة ْبُن اْلَرْضِل اْْ ,ن(6)اَان    َّس 

,نتقا  ناااالن(1)"كخطائن:"تارا فناااالن اا لنإا ناعثدا تنتقاا  ن(1)تيااتن ات ن(1),نتثداىنااالن اا  (6)اعا س
ن.(4 )"عكسناىناأسن:"االن  كل

                                           
ن.5 3/3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث نن ))
َُنن2)) نَ َر نَ  نَج َ،نإَّلنَخَا َّ نَا ون َّ، َ  َ  َّنَتاع َ ل  نَتاإل َّ ن.3422ا قننن62 /ن3 نلنيالن ات نرََّ  وناع َخَ اجَّ

ن

ن.1260ا قننن1/ن1اع  جنناعراك نعيطا انلننن3))
 

/ن3 ,ن   إاااُناع ااانلنتاآلثااا  ن2110اااا قنن045/ن3,اع ااانلناع ااايك ن1211 اااا قنن244/ن1اع ااانلناعراااا يننن0))
ن.1252 ا قنن211

 

ن.05 ا قنن53 /ن  اا   كةناع خ    نن5))
 

ن.345/ن  اعر   نإلني   ،ناع ج  نن عاكون6))
 

ن.261/ن1عطاد تناعرا ينان1))
 

ن.53 /ن0 عاكوناع عاكوننن1))
 

ن.211/ن1اعثد تن الن ا لننن1))
 

  .045:ن  ا تناالناعجنك نل  4 ))
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أناىن ا عون  ياىناع ا منن:",ني ا نياا ن ا  ننقا  ( )" نيأياننإ نخكا ان:"تراع ني   نالن نا نق  ن
عااننيجاا نإاالنن:",نتقاا  ناااالنأاا س(2)"عراالنإاا ن  كثااىنإنراا  نتعااكسنااا عدتسنكر ااون  كثااىنت نك اا جناااى

أناا فنن:"عراالناعاخاا  سنقاا  ن,ن(3)"  كثااىن اا كث نقاا نجاا تهناع اا نإاالناإلنراا  نتي   كثااىن د  اااُن    يااُ
,نتار فنااالن اا لن(6)"ينىنض كلن:",نتق  ناعن  ا (5)ُتياتنه أن(0) ن رك نتت نىنأي نالناع  كنل

ن.(1)"  تمنرثك ناعخطأ:"ن,ني  ناالن ج نق  (1) ا لنإ ناع ج ت كل
ن.  تمنرثك ناعخطأن:قلت 

ن  ااالن ااا تم,نيناااى:نإكاااىناعدااات نتخال اااُن,(1)  ج  اااىن دااا  تن.يســـار بـــن إســـحا  بـــن محمـــد
ن.اع  عكسن لن رث ن  عسنعرنىناع  كة,

 :الحكم على اإلسلاد
ن:إ ن  فنض كلنتاع نعأل ا وناع  عكُاع  كةنن

ن.جع عُنشكتخنأا سنالنأا نتنالن  ا نإد  نإ ناع ن نألنا فني يى . 
 .    نالنإ   منس  عكن .2
 . ي ُنالناع ض ن  تمنرثك ناعخطأ .3

ن
 

ن*******************
ن
ن
ن

ن
                                           

ن.53 /ن0 عاكوناع عاكونن ))
 

ن.61 /ن0حنتاع   ك ن النيالن   نناعج نن2))
 

ن.361/ن0اعر   نإلنض   ،ناع ج  نن3))
 

ن.10/ن0اع   كاناعراك نعياخ  سن ن0))
 

ن.363/ن2يجتا ىنأي ني ايُناعا األناعض   ،ناالنه أُناع اهسنإلن ن5))
 

ن.01:نعض   ،نتاع   ترتلنعين  النلانن6))
 

ن.331/ن اع ج ت كلن الن ا لن ن1))
 

ن.201:ن د كوناع عاكونلن1))
 

 .12ن قنن  كةن1))ن
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نثاليالرصل ال
العين "حتى لهاية بال " نالواو معالعين "اْحاديث الواردة من بال 

 ".مع اليا 
ن:مباحث ثالثةوفيه       

 
 .الواوبال العين مع : المبحث اْول      
 

 .الها َباُل اْلَعْيِن َمَع : المبحث الثالي      
 

 .ا يبال العين مع ال: المبحث الثالي      
 
 
ن
ن
ن
ن
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 َباُل اْلَعْيِن َمَع اْلَواو: ْولالمبحث ا

ن:االثير رحمه  قال ابن 
َتج»ق ن ر  نار نن(َأتَّجَن) ,نَت ناَتن«ناعَ َتجناع َّ ,نَتَ    نات م الم اَ  ما,نَتإَا أَّ ,نَتَ    ا  م,نَتإَّ  االم نا   كةَّ إَّالناع َ ا َّ

نتاعَدت   ,نَر عَ ي سَّ ال  نإَّكَ  نَعك َسناََّ    نر اج   ن,نَتاَّ ع َر   َّ ال  نَ     ، نَشل  ن نخَ ِلناَّرن  َّ ناع َ ك لَّ :نَتقَّكا َن.ناََّ   وَّ
نكندَاا اا ن ثَاا نناع َر   نَير  ََت ن نإَّكعََّ اا نَ  اا م,نَتاا  ن.  ن كةن ن ااىنناع َ اا َّ يَااُنن«َحتَّــى ُي ــيَم ِبــِه الِملَّــَة الَعْوَجــا »َت َّ َك  نَّاالن َّ

نا   َّد َ  َّع  نَألَّ كَننَ َي ناَهننَأَيك ىَّنت ينناع لنَ َكَ   ع ناعَ َ ون نن( ).إَّا َ ا َّ

نن(39 )الحديث رقم
نن:قاا  نا  اا نناعاخاا  سن َُ,نَأاال  نَياَّاالنَ ااَيَ  نا االن َُ,نَ ااَ ثََن نَأا اا نناعَ هَّكااهَّ ااَيَ  نَ    َ ااَ ثََن نَأا اا نناهَّنا االن

تنا الَّن نَأ   َّ ناهَّنا لَّ نَأا  َّ ,نَأل  نَكَ     نا لَّ نَأَط ،َّ ,نَأل  نَياَّلن َّاَل   نا لَّ اَلناَهننَأن عنَ ا ن َّاَل َّ نَ ضَّ :ناعَ ا لَّ
َُناَع َّاالن"ن فَّناآلَكاا ك ما}:نإَّاالناعدناا  آلَّنَيَلنَ اااَّ اا مانَتَناااَّ َ ااي َن َ نَشاا  َّ مانَت نَاش َّ نإََّناا نَي   ,نن[05:ناا ااهاو]{نَكاا نَيكُّعَاا ناعَناَّاالُّ

َ ا َّن ااتعَّل,ن:نقَاا َ نإَّاالناع َاات  سنَتَ  ن ك َّااكَل,نَين ااَتنَأا اا َّ ن  َّ همانعَّأل  اا   اا مانَت َّ َ ااي َن َ نَشاا  َّ مانَت نَاش َّ نإََّناا نَي   َكاا نَيكُّعَاا ناعَناَّاالُّ
,نَتَ نَ اااَخ و ن نَتَ نَ يَّااكي  َ َتر َّااَ ,نعَااك َسناَّ َااي   َ ااَ ك  نَ ناع ن
نن(2) ,نَتَعرَّااال  َُّ َُناَّ عَ ااك ََّا َإعنناعَ ااك ََّا ااَتامَّ,نَتَ نَكاا   اَّ َا  

,ن َ ون َُّّ َحتَّى ُيِ يَم ِبِه الِملََّة الَعْوَجا َ َك   نتنَتَك   نَكدنتعناتاَوَلْن َيْ ِبَضُه ا عَاَىنإََّ ناَهننَإَك  اَ َوناَّعَا نَ نإَّن:ن,ناََّأل 
كم ,نَتآاَن كننم نأن   ي  م يَأ  ن(3)."انم ن ن و ,نَتقنينتام ن ن
 :ت ريج الحديث

يخ جىنا   نناعاخ  ينإدط,ن لنط كمن ال نالنيا ن ال ,نألنأط ،نالنك   ناىنن
ن.ن(0)اي ين  ش اى

 :دراسة رجال السلد
ن.ج كعن ج  ناع ن نثد تن

ن  تن نُناععالعلنياتن    ناع  نلنثدُنإ ض ن   ون تاأينتأا   نبن يسار عطا 
ن

                                           
ن.5 3/3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث نن ))
نَريََّ ُنإَّكَع نخ ،ٌنن2)) نإَّلنرن  َّ نكجتهن ,نتاع   ننتاع كلن َك حَّ ن.062/ن ع  لناع  ون.اعَ َخونتاعَ َخوناََّ   َن ناع  َّ

ن

ننرََّ  وننن  كوناعاخ  س3) ) ننَا ون ناعدن  آلَّ ك َّ ك ما}َ    َّ َ ي َن َ نَش  َّ مانَت نَاش َّ مانَتَنااَّ اا قننن35 /ن6[ن05:ناا اهاو]{نإََّن نَي  
0131. 

ن

 

تمَّناع    ناع  ام,ن 0) ) نإَّلناع ُّ ناعَ َخوَّ َُّ َك نَرَ ا َّ نَا ون ناعانكنت َّ ن.25 2ا قننن66/ن3رََّ  ون
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ن.( )ي اعنت   كلنتقك نا  ناع ن
,نتق ن(2)ي   نألنا فناع   اُ,نعرنىنعننكار نينىني   نألنأا نتنالنأ  ت:نقلت 

ن.إكن لنأنىناإل    ن(3)يثاتنعىن    نأنى

ن:االثير رحمه  قال ابن 
نَه   ن نينن َّ كةَّ ــاً »َتإَّاالنَ اا َّ نن«رِكــل َأْعَوِجي  اا ن ااٌ نَراا َّكٌنن نن َ ااوناع َخك  ااَتج,نَت نااَتنَإ   ااتام نإَّعَاا نيَأ  نإَ  اا منَ ن  ن َيس 

نن(0).اعرَّ اننإََّعك ىَّن

نن(41 )الحديث رقم
ن:ناعهاكاا نااالناراا  نقاا  ن نَأا اا َّ ث َ اا َلنا االَّ نأن نا االَّ ناعَضااَ   َّ نَ ااَ ثََن ن نَ َ اا ننا االن ن نَ َ اا َّ نا االَّ اع َ هَّكااهَّ

ن نَ َ اا  ن نا االَّ َشاا نَّ ن َّ ,نَأاال  سُّ اعااَ َ اَت   َّ
نَياَّكااىَّن(5) َُن(6),نَأاال  نَأ اََّشاا ااتَ ناهَّن ضاا نتنأنعاا ن,نَأاال  نَ  ن ن,نَيل 

ننََّ اا اَّىَّ,نَإدَاا  َن ن ااَ َ  نَا  اافن ن»:نَ َخااَ نَأَيك عَاا ,نَتأَّ ُن,نَيَناا نعَاا َّ نَه  نَكاا نَأ اََّشاا نن َّ ناَّ َإَ َهَتَجعَاا ن...ن«ن  نَرااَأاَّلنَه    
ااَت  نيَأ  نَاااَ    ااَ فن,نَترناا ُّ نَا   ااَ ا َ ع تن نَشاا او نَ اا َّكو ,ن(1)َتَطَيَدنَّاال,نَإ    ااتن ــا,نَإَ َهَتج  ــَل َأْعَوِجيًّ كماا ,نَرِك ,نَتَيَخااَانَخط َّ

ن:نَتَق  َن.َتَيَ اَحنَن َّ م نَث َّكو  ,نَإَجَ َ تن ك َّسنيَ  َي َّ نَت َّ نرني َّلنينَننَه     َُّ َك نَيت أَّ نتََّأ ،منَتا َّ مان َّل  كَ ىن,نَإَ  نَ    َّ ن َيت أَّ
ن ن(1)"َياَّلنَه    

 :ت ريج الحديث
ن.    ناعااناعي يناعهاك نالنار  ن

ن   :السلد رجال دراسة
نا لنأا ناع   ةنا لنأا ناع هيناعريال,نُمَحمَّد بن السا ل بن بشر بن َعْمرو بن الحارث     

ن.(4 )  عننا عراونت  لنا ع إف .(1)ه06 تإ ن نُن َيانتناعنض ناعرتإلنن
                                           

ن.312:ن د كوناع عاكونل  ) )ن
ن

ن.234:ن,ن   ُناع   ك نل231:ن,نج  عناع   ك نل56 :ناع  ا ك ن النيالن   ننل2) )ن
ن.25 /ن24 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن3) )ن
ن.5 3/3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث نن0))
ن.ن تن ش ننالن    نالناع  اون5))
ن.اع  اونالناش ناعريالن    نالن تن6))
ن.1 3/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن.َا   ناع    نت ن نَتنَ ث نكنض  ونعي ا  تنن1))
ن.211ا قن11 :نااخا  ناع تإدك تنلن1))

ن

ن.206/ن25 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن1))
 

ن.011:ن د كوناع عاكونلن4 ))ن
ن
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ن.  عننا عراون اإضلن:قلت 
ن

ااِ  حَّ سُّننُمَحمَُّد ْبُن الضَّ ناعَ َ اَت   َّ ن نَ َ  َّ نا لَّ ناع َ هَّكهَّ نَأا  َّ نأنث َ  َلنا لَّ ن( )ار فنااالن اا لنإا ناعثدا تن,ا لَّ
ن.تعننكار انإكىنج   نت ن   كالن(3)تاعاخ  سن(2)تراع ناالنيالن   ن

 . جعت ناع   : قلت 
نَت  َاَ ك لَّننا لناش ,نَيانتناع نا ناعريالن   وناعن ون شام ْبن ُمَحمَّد ْبن السا ل َاع  َُنَي   َ َن

ن,ن(0)
,نترااع نقا  ن(6),نتق  ناالنأ  ر ن اإضل,نعكسناثدُ(5)تاع   تركلناعض   ،ار فناع ا قطن ن لن

رَّك لَنق  ناعا النينىن ت  ,نَيَ  نناعَ    ن لُّ ك  َّ ش َّ
ني ور لن   ونان  ونت   نت تن"ن,نتق  نياتن   نن(1)

َر َلن  عك نإَّلناعَ َشكُّعنيخا  فنإَّلناا يتطا تنيشاع ن الن"ن(1),نتق  ناالن ا ل(1)"ياكىإع ن لنني و
َ  جنإََّع ناإل  امنإَّلنت  َع  ن.(4 )ا عَنناَّ ع َراَّوَّنناالنأ امناعرن نل"نن لنَيلنك  

ن. تن اإضلننض كلنت   ت ن:لتق 
 :الحكم علي اإلسلاد

إ اان  فنضااا كلنجااا انتاعااا ناتجااات ن   ااا نااالناع ااا اونتااناااىن ااالناعااا تاإفنت اااننضااا   ،نن
ن.(  )ت   تركل,نعرلناع  كةنعىني  نإ ناع  ك كلنتاع شعت نا  كةنيننه  

ن
ن

                                           

ن.51/ن1اعثد تن الن ا لن ))  ن
ن214/ن1اعج حنتاع   ك ن النيالن   ننن2))

 

ن.1  /ن اع   كاناعراك نعياخ  سنن3))
 

ن.05/ن0    كاناي ا نتاكتعىن0))
ن

ن.35 /ن3اعض   ،نتاع   ترتلنعي ا قطنلنن5))
 

ن.340/ن0 كهالنا أ  ا ن6))
 

ن. 4 /ن4  ك نيأالنناعناال،نن1))
ن

ن.61/ن1اعج حنتاع   ك ن النيالن   ننن1))
 

ن. 1/ن3اع ج ت كلن الن ا لنن1))
ن

ن.23 /ن  نهكىناعش ك ُناع  إتأُنألنااخا  ناعشنك ُناع تضتأُنن4 ))
ن

ن.2001  كةن قنن116 /ن0,ن  كون  ينن11 5.   كةن قنن21/ن1  كوناعاخ  سنن  ))
ن
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ن:االثير رحمه  قال ابن 
نننننننن نَياَّاالنَا   كةن ن ااىننَ اا َّ نيَ  عَااىنإََّعك عَاا نتاعَ  َااَتن«نَعــاَ  رأَســه ِإَلــى اْلَمــْرَأِة فأَمر ــا ِبَطَعــامثُــمَّ »َت َّ َيس 
نن( ).َن َت  

نن( 4 )الحديث رقم
ك ننن:ق  ني   ناالن ناا ن اَ  أَّ َ اَ ثََن نإَّ  

َ ك ا َّسُّننأال,ن(2) اع جن
اَيك  َّن(3) نَياَّالناع ُّ نننَ اك ن(0),نَأال  ن,نَأال  نَّ

نننَ اك ن ل َّنانَّ َكا  َّ ناع  َّ َنااو  نَق   نَيَااا نَا   ننقَاا  َننا الَّ ناع َ اننَيَ ك اتن ف,نَتَ َيك ااتن ا   نَيجَّ ن نااَتنَااَ ن,نَإيَان    يََ نَإَ ااَأع  نَع ,نَإَد عَات 
نَعىنن  ُ نن,إَّلنَضك َ  ا   نَتا َّ اَّىَّ,نإَّالنأنننامَّنرنا  َّ نَ ا  َّ اهَّ نقَا طَّ مانَيَ اَ  نَ  نإَّالنَأجن كَ ك لَّ تمننَا َّ نَك ن َإَج َ،نَكدنت ننَيت 

ٌُ,نَإَتَضعَن َا ن عنَ  نقَّ   ,نقني تننن َّ َاَ ك لَّ ن اَ ,نَتَ ننَك نَيَاا نَا   نناع دَّ   نَيع دَا فنن َّ نَيَ اٌ نَيَ اَونإَّعَاَلنَيل  اَلناعَنا سَّ َ ا نَرا َلن َّ
ن َ نَق  َنَيا يَن نَيع َد فنن َّ َّنَيانتننَفنَيل  َ عننَ َاا؟نَق َ نقني تننهَّ ,نَترنن انَ ,نَتَ  نَكج  َُّ يََّكا نإَّلناع َج  َّ نَتَي  تن نإَّن َّلنرنن تن تن

اََّ نَّالنيَن ن نخ  َش نإَّالنعََّد اَّاَ نَيل  نَيخ  َ جم ,نَترنن تن ُمنَتَ خ  َا اََّ نَّلنَيَلنعَّلنَ ت  ن نخ  تنإَّلنعََّد اََّ نَيل  َُنَي  جن َاا َناىننَ نَ ت 
نَنَ ن ننَيإَّلنعَّلنَإَد  َن ؟نقني تن َُّ يََّك ى اْلَمـْرَأِة َفـَأَمَر ِلـي ثُـمَّ َعـاَ  ِبرَْأِسـِه ِإَلـن,َإدَا َ نَأ َا نتننَأَ ا نَ اَيلَن.ناع َج  َّ

نَأَيك ىَّ,نَ َ  نا  نِبَطَعام  َفاْلَتَوْت َعَلْيهِ  َتا نعنَ  ,نَق  َن,نثنَننَيَ َ َ  نَإ ع َ َتت  نَي   كَن نَأن  َّننَ َ َ ت  َإنََّنرنَلن.نإَّكعم نَ أَّ
نتَّن ات ن نَ    نتَلنَ  نَق َ نَعَنا نإَّاكرنَلنَ  ن ات ننتَّن:نقني اتنن.ننَعل  نإَّاكعََّلنَ  ن اع َ ا  يَ نن:ن"؟نقَا  َننَتَ ا نقَا َ نَعرنان 

نَ َ أ ن ن نَدت َّ نَع نَ ر  َّ  َ  ,نَتاتَّل  َ و  نَ ا  َيٌع,نَإنَّل  َع نَإ َّكَع نَيَتٌ نَتاني َيٌُنضَّ
ن.(6)اع  كة...(5)

 :ت ريج الحديث
 ا ك ناعج كا ي,نأالنياالناع ايك ن النط كامننن(1)ق  نناع  ق طل,نتن(1)يخ جىني   نالن نا ننننن

ن.اع يك ناىنان تف
 :دراسة رجال السلد

ن. ج  ناع ن نج ك عننثد تن
                                           

ن.6 3/3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث نن ))
ن. تنإ   أك نالنإا ا كننالن د نناع   تلنا النأيكُنن2))

 

ن.اضنناعجكننياتن   ت ناعا  سن تن  ك نالنإك سناعج ك سن3))
 

ن.ن تنض كونالنندك نياتناع يك ناعج ك سنن0))
ن

ن

ُنن:نَيسنرََّ  َكُ,نتشلٌ،نَا عغ5)) ن35 /ن1 عاكوناعييُن.َيلن ايغن لناع َ َ  نجعَ  :نَيسنَجك ٌَّ ,نتاع ا عي
ن.331 2ا قننن266/ن35  ن ني   نن6))
ن.050 2ا قننن351/ن35اع    ناع  امنن1))

ن

ن. 05ا قنن131/ن2اع  ا نإلن  كوناع  كةنن1))
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ثالةناضانناعجاكننيااتن  ا ت ناعا ا سنثداُناخا يطنقاا ن ت اىناانسعيد بن إياي الجريـري  
ت  االن"ااان  اا ننتقاا  ن اا  ونر اا وناعرتارااوناااالناعركاا  نقاا  .( ) اانكلن اا تن اانُني اااعنتي ا ااكل

تاعاااا نالن اااا  ،نريعاااانن اااا  تان اااالنيكااااتوننت كاااا فإ اااا  أك نااااالنأيكااااُنن اااا عن نااااىنقااااا ناع يككاااا 
ك نا ال"تقا نقا  نيااتن ات نن,ن(2)"اع خ ك نل اَ  أَّ َ ك ا َّسنإَّ   َيَكاُني تا اننَأالناع جن را ن الني   نيكاتونتننأن

,نتق  نياتن(3)"ات   مإ   أىن لناعج ك سنجك نت  لن  عن نىنا  ناع يكك ن    نالنيالنأ ينتن
 اا ك ناعج كاا سن يكاا ن  يااىنقااا ن ت ااىنإ االنر ااونأنااىنقاا ك  نإعااتن اا عونت ااتن  االنن"ياااتن اا  ن
ن.(0)اع  كة

ــت  َيَكااُقاا ن  كااهن تاكااُنإ اا  أك نااالن:نقل قااا نا خاا الطنتكن اا نأاالن اا ك ناعج كاا ينإاا ننأن
ن.اع تاكُنا خ الط,نتر نتن تاك ىنعع نقايى

 :الحكم على اإلسلاد
  .إ ن  فن  كونن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ن

                                           
ن.233:ن د كوناع عاكونل   ))
 

ن.13 :ناعرتاروناعنك اتنل 2))
 

ن.343:ن  ا تنيالنأاك ناآلج سنيا ن ات ناع ج   نلنل3) )
 

ن.2/ن0اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن0) )
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ن:االثير رحمه  قال ابن 
اَي     ن:نَتقَّك َن.ناعَاا  :ناعَ  ج«نَألَُّه َكاَن َلُه ُمْشط  ِمَن الَعا »َتإَّكىَّنن نَيع ا ناع ُّ ال  ٌ،نكنَ خاان َّ َشل 

ن َ ن.ناعَا   ََّكُ ٌ نأَّ ,نتط  َّ ل َّ ن َ ناعَش إَّ َّ سن نَتنَأي نناع َّك نإَنجَّسنأَّ َُنَإَأَ  ناعَ  جناَعاَّ نن( ).َياَّلنَ نَّكَ 

نن(42 )الحديث رقم
َ  َم,نيناأنَيانان:ق  ناعاكعد ن نَياَّلنإَّ   َاَ َن نَيانتنَهَر ََّك نا لن ,نحَيخ  ناعَطَ ااَّ َّالُّ َاَ َنا نَياناتننتناع َ َ الَّ َتَيخ 

,نقَا  َن سُّ اَ نآَاا  َّ ناع َ ج  نَتاعَي  ايننعَاىن,نينا نَياناتنَطا  َّ   سُّ َ اَ ناع  نَ َ اَ نآَاا  َّ نَي   نَج  َّعننا لن ن:ناع َخك  َّ ث َ ا لن َ اَ ثََن نأن
نا ُننا الن ,نثن نَادََّك لُّ نَ اَّىَّناع جن  جن َّ نَأا  َّ ,نثن نَكهَّك ننا لن ناعَ ا َّ َّلُّ ك   نَ  َّ نا لن ,نَأال  نَخ عَّا   تنا الَّ ا َّ نَأ   ,نَأال  ع َتعَّكا َّ

نَيَنااس ن2َق َا َ  َن ن:ن"ن,نقَاا  َننن,نَأاال  ااَتاَرىننننَراا َلناعَناَّاالُّ نَتَضااَعنَطعنااتَ فننَت َّ اا َّ ااَلناعَيك  ااَجَ ىنن َّ إََّاانَيَخااَانَ ض 
َ َشااَطن ااَ  َ ,نَتَ َتَضااَأنَتا   نا   اا َّ ااَلناعَيك  ااَطىن,نإَاانََّاانَ َاااىننتننَ َ اا َع ن َّ   َورََأْيــُت َرُســوَل ِ  "  :قَاا  َن".نَت َّش 

ُط ِبُمْشط  ِمْن َعا    عنتعَّكَلن:نَق َ ناعَشك انن.نان نن َر ٌنَ اَن:نَق َ نأنث َ  لنن".نَيَتَمشَّ ىَّناع َ ج  كنتخَّ نشَّ َُنَأل  ُننَادََّك َتاَك َّ 
ٌُن كَ  اااَيك َ  َلناع َخطَااا اَّلُّن.نَضااا َّ نقَااا َ نَياناااتن ن نَتكندَااا  نن:نَتقَااا   ناعاااَاا  ن ناع َ ااا جن لُّ اااَ  َّ   َ ن:نقَااا َ ناا   ناااَتنَأي ااانننَيع ااا َّ

َُّن َكااا َ   َّناع َا   َّ اااَي   ننَتَيَ ااا ناع َ ااا جنن.ناع ُّ اااتهن ٌُنَ نَكجن نَت ناااَتنَ ك  َااا َُّ ناع  ََّكيَااا َكااا وَّ ُننَإعناااَتنَأي ااانننَين  سنَ    َّإناااىنناع َ  َ ااا اعَااااَّ
ن.(3)"ا   َّ  َ  عنىنن

نن:ت ريج الحديث
,نتعاننيقالنأيا نع اين طا امن(0)    ناىناعاكعد نإدطن  إتأ نتار فناالن   ن ندطعناع ن ن

ن. النااثك 
 :السلد رجال دراسة

ن.أ  تنالنخ ع ن اان جعت :"نق  نااعا نل:ننعمرو بن  الد
تيناا نيياالنينااىنأ اا تنااالنخ عاا ناعد شاالنياااتنخ عاا ناعرااتإلننهكاا نتا ااطهنت ااتن شااعت نا عراااون

ن.تاعتضع
اااَلن ناعرَن اَّنَ اانبــنِ  َبِ يَّــُة ْبــُن اْلَوِليــدِ - اا  نياااتنكنننل نأَّ إ ََّلن.ن  َّ رثكاا ناع اا عكسنأاالنن, اا تمن. ااا11  نااتن

ن,ن(5)اعض   ،

                                           
ن.6 3/3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث نن ))
ن. تنق    نالن أ  ُناع  ت لن2))
ن.11ا قنن02/ن اع نلناعرا ينعياكعدلنن3))

ن

ن.315/ن اعطاد تناعرا ينن0))
 

 .10  د كوناع عاكونلن(5)
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ن.(2),نتار فناالن ج نإلناع اا ُن لنطاد تناع  ع كل( )  عكسناع  تكُت تن  لنك عسن
ن.رثك ناع  عكسنتإلن افناع تاكُنعننك  حنا ع    نت تن لناع   اُناع اا ُن,ن  تمن:قلت

,نَياناتن:قا  ناعاا ال:َيِزْيُد بُن َعْبِد َربِ ـِه الِجْرِجِسـيُّ  َ ا نن,ناعَ ا إَّين,ناعثَا اتن ,ناإلَّ ,ناعَ ا جُّ سُّ َاك ا َّ ناعهُّ ا َّ اعَ ض 
ُننإََّعك عَا  نَأَيك اىَّناعن َّ اَا اَل,نَإَيَيَاات  َسناَّ َّ   ا  جَّ نجَّ َُّ ن اَ نَرنَّك َ ا ,نَتَر َلنَ اَرَلنأَّ لن ,ناع نَ ا َّ لُّ اع َّ   َّ
تكرنا نن(3)

رااا لنكهكااا ناااالنن"(5),نتقااا  نيااااتن اا  ن(0) اا  ون ااا كةتثداااىناااالن  اااكلنتيضااا لنيناااىنن,يااا ناع ضااا 
َ ا نَرا َلنيث ا اىن"ن(6)االن ناا نَي   ا ن,نترااع نقا   ناالنشا كوناع   ا  لن كتننيكديأا  اىن  تق ن
 .إ ناعثد تن(1),نتار فناالن ا لَ  نَر َلنإكعنن ثيى

نثدُ:نقلت 
َ  نَّلُّننق  ناعا ال:ننُعْثَماُن بُن َسِعْيِد الدَّاِرِميُّ  جَّ   ,ناع  َّ ,ناعَ ا َّ َّلُّ ك  َّلُّ ناعَ  َّ ك     تإلناع ا ن انُننَيانتنَ  َّ
ن َّي ااَ ناعاا,نتت اا ىنااثن ااكلنتث اا نكلننت اا اك ل ُن,ناعَ اا إَّين,ناعَن قَّاا ن,نَشااك ان َ اا نن,ناعَ اَلَ اا َك  َّن إلَّ ن  َّ ,نَ اا  َّون

َن َّن) نَتاعَ َ  نَّك لَّن(ناع ن   َق َ نَياناتناع  ضا نَك  دناتوناععا تين.(1)اعَراَّك  َّ
ث َ ا لناالن ا ك نن(1) َ ا نَ يكَنا ن ثا نأن

َ ا نننَتَ ن يين نَتن ث نَن  ى اَلنناعث ََّد تنَتنار فناع ا  ينإا ناعَطَادَا تنقَا اَّالناإلَّ َأ   ن  ةن  ا نَتي  ناا 
ن اااَّ َّن ناع ن كةنَتاع  َّد ااىنَتقَاا َ ن نَ َ اا ننااالن إاا ناعَ اا َّ
نن(4 ) ث َ اا َلنااالَّ نأن َُناعااَ اهََّسنَتَ ااَأع  نىننَأاال  نَيَااا نهن  َأاا َ اا َّ  تن

؟ ك    َلناع َن:نَإَد  َننَ  َّ هََّمن ن   نَّك لَّنَااَ ن ن ن.  
ن.ثدُ:نقلت 

ن.عننيقلنأيلن  ج ُنعى:نَأُبو َطاِ ر  اْلَمْجَد آَباِديُّ 
 :َأُبو اْلَ ْيِر َجاِمُع ْبُن َأْحَمَد اْلُمَحمََّد آَباِديُّ 

َ  َمناعَ  َّك  َّك نَّلُّنق  ن نن:َيانتنإَّ   َُّ يَا نَ  َّ ال  ,ن َّ س   نَ ع ا َّ نا الَّ ن نَ َ ا َّ َ اَ نا الَّ نَي   نَج  َّعننا الن اَت,نَياناتناع َخك ا َّ  ن ن  
َُن َن إ ََّلنَ َن ,ن نتن َ ناَاَ ن َّ نَقا  س َّ ناع  نَ َ َ اَا اَّ نَياَّلنَط  َّ   َعن َّل  تٌلنَ  َّ ,نَ    ن ناعَنك َ  انت َّسُّ ناع َترَّك ن َااعَّ نَتَي   ا ع 

ُ ن ن(  )ن. َّ َا
                                           

 ااتنالنك اا عناع اا عسن :ت اا عكسناع  ااتكُن ااتن.01,نتاع اكااكلنا اا  ،ناع  ع ااكلنلن05طاداا تناع  ع ااكلنلن( )
تاعا ناعضا كلنك تكاىنأالنثداُنإك ادطناع ا عسنشاكان  كث ن لنشكانثدُنتاعثداُن ا  ىن النشاكانضا كلن

اي اين    ا نر ع ن ناُنتن ت ا نإك اك ن:نشكخىناعض كلنتكج يىن لن تاكاُنشاكخىناعثداُنأالناعثداُناعثا نل
اإل اان  نريااىنثداا تنتك اا حن ااتنا    اا  ناكنااىنتاااكلنشااكخىنانااىنقاا ن اا  ىن نااىنإااالنكيعاا ن كناااانإاالن

/ن اعشااااناع كاا حن االنأيااتنناااالناع ااالحن. نتاع   إااُنا ع ياا اإل اان  ن اا نكد ضاالنأاا ننقاتعااىنإ نا اا ناعنداا
 10. 

 .01طاد تناع  ع كلنلن(2)
ن.661/ن4  ك نيأالنناعناال،ن(3)

 

ن.214/ن1اعج حنتاع   ك ن النيالن   ننن(0)
 

ن.اع    ناع  امن(5)
ن.261:ن  ا تنيالن ات نعل  نني   نل(6)

ن

ن.210/ن1اعثد تن الن ا لنن(1)
 

ن.1 3/ن3 اعناال،نن ك نيأالن(1)
 

ن.342/ن2طاد تناعش إ كُناعرا ينعي ارلن (1)
 

ن.320/ن3  ك نيأالنناعناال،ن(4 )
 

ن.12 :ناع ن خون لنر  وناع ك منع   كاننك  ات نل(  )
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ن جعت ناع   ,نتعننيقلنأي ن تسن ااناعدت ن:قلت 
 :أبو الحسن الطرا ري

,ناعَطَ ااَّ َّاالُّن ااتن ,ناعَنك َ اا انت  َّسُّ َُناعَ ن ااهَّسُّ نَ ااَيَ  نااالَّ نَأااا نتس  نااالَّ ن نَ َ اا َّ َ اا ننااالن َي  
,ننداا ناعااا الناعداات ن( )

رااا لن ااالني ااا  وناع ااا منيناااىنن(3),نتقااا  نااااالناعاكاااعناعنك ااا ات ي(2)أااالناع ااا رننيناااىنرااا لن ااا تق 
نَّ نناَا َّن,نتت  ىناعا الناأنىنتاع   ثكل ,ناع ن   ن.ك لنناعَشك ان

ن. تن  تمن:قلت
اَ  َمناعَ ا َّك  َّك نَّلُّنقا  ن:نَأُبو َزَكِريَّا ْبـُن َأِبـي ِإْسـَحا َ  َياناتنإَّ  

ٌ نن(0) ٌُنَأا   رنتٌ نَجيَّكاٌ نثَّدَا اعنتٌ نَ اا  َشاك ٌانَ ش 
ااَ امَّ,ن داا نناراا فنإاالن َ اَ اا َلنَتاع  َّ ااَ  َمن نَهر َّاالنخن رََّكااُ,نَيانااتفننَيانااتنإَّ   كةنَتاعَ ه  االنإنَضااال،ناع َ اا َّ ااِلن َّ ضَّ    َ

كَننا ,نَتَرا َلنَأا َّ َث ن نن  نَتَير  َع ن نن  ا نَتَ اال م ناع   ثتلناعثد تنَتَ َاانَيانتنَهَر ََّك نَيش  كنما نَتهن  ا مانَتَتَ أم ن َّ كا َّ عَنيَّ
ن.َتاتَّ  َد نم 
ن.عننيقلنأي ن ك ناع ناعدت ,نإعتن دات ن:قلت

 :علل الحديث
اال ن َأ  ااُناع   ت َّ ن(6),ن ج ااٌعنأياا ن تثكدااىن,نإ نينااىنا عااننا ع اا عكس,نت اا ىناعن اا الن(5)ق اا   نااالن َّ

ن.اع لن نكدا ن  كثع نإ نا ع   كونا ع    ن(1)ااع ,نتار فناالن ج نإلناع   اُناعث عثُ
ن.عننك  حنإلناع تاكُنإكخشلن  عك ى:نقلت

 :الحكم علي االسلاد
 :الحديث إسلاد  ضعيف جدا و لا لعدة أسبال 
 .  عكسنق    نالن أ  ُنإعتن لناعث عثُنتعننك  حنا ع     . 
 .هر ك نالنإ   من دات نتعننك  اعنإعتنعكلناع  كةنيات .2
 .اعخك ن جعت ناع   ج  عنياتن .3
ن.تعننك  حنا ع    نادكُنالناعتعك ن  تمنرثك ناع  عكسنتاع  تكُن لناعطادُناع اا ُ .0

ن.(1) نر تي  أنسنادت نااعا نلنانىن  كةن
ن
ن
ن
ن

ن
                                           

ن.1 5/ن5  ك نيأالنناعناال،ن( )
ن

ن.اع    ناع  ام(ن2)
ن.11:ن   كاننك  ات نل(ن3)

ن

ن.521:ننك  ات نلاع ن خون لنر  وناع ك منع   كان(ن0)
ن

ل ن(5) اضنناعا ا ناع ع ياُنتاعاتاتنااكلناع اكنكلناع ع ي اكلنيت   ا ن   ت اُ,ن اافناعن ااُنإعا نج  أاُنقا اا ,ن:ناعَ  نت َّ
  تسنالنشكا لنت تنإلن اك ُ,نت اتن ا تسناالنا ا ناالنث يااُناالنأر ااُناالن ا وناالنأيالن:ن نع 

عكع نكن  ونق      .3/235 نلناان  ونعي   .نالنار نالنتاا ,نتات
 .01 قننن01,ناع  ع كلناالنه أُنلن 2 ار ناع  ع كلنعين  النلن(ن6)
 .12 قننن03طاد تناع  ع كلنلنن(1)
ن.  0/ن4  ي يُناا   كةناعض ك ُنتاع تضتأُنتيث   ناع كئنإلناا ُن(ن1)

ن
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ن:االثير رحمه  قال ابن 
ن(ن ا)ن كةن ن ىنناع َ  َّ نن( ).«َعا   اْشَتِر ِلراطَمة ِسَواَرْين ِمْن : َألَُّه َقاَل ِلَثْوبانَ »َت َّ

نن(43 )الحديث رقم
ااا نناعَ اااَ  َّنن:قااا  ني  ااا ناااالن ناااا ن َ ااا َ َ ,ن(3),نَ اااَ ثَنَّلنَياَّااال(2)َ اااَ ثََن نَأا  نجن ,نَ اااَ ثََن ن نَ َ ااا ننا ااالن

,ن َ ك ٌ ناعَش  َّلُّ َيك َ  َلناع َ ن اَّعَّل َّنَ َ ثَنَّلن ن ن ن َاا لَنَأل  نَثت  نتَّننن,نَأل  ات َّ َع نَ  ن ن:نقَا  َننَ ات  ات ن َرا َلنَ  ن
َ ااننتَّن َننَإ طَّ نَأَيك ااىَّنإََّاانقَاا َّ نَكا  خن ن نَ اال  ُن,نَتَيَت ن َ اا نيَ  يَّاىَّنَإ طَّ اال  ن َّ فَّناَّنَّن َ اا ل  نَأع ا َّ اا ن ُننإََّاانَ ا َإَ نَراا َلنآخَّ
نَأيَا نَا اَّعَا ,نَتَ َيينَأيَا ن:نَق  َن او  نَ َها  نعَاىننَإَأَ  َ ا ,نإَانََّاان ناَتنَا َّ   َنن َّل  نَإَد َّ ال  ن َّ نَقي َااك لَّ َ اك لَّ نَتاع  ن اع َ َ الَّ

نَأَيك َع  نَك  خن   ,نَإَ َجَعنَتَعن   ُ نَ ا نَ َيي,ن.نإََّض ا َّ نَيج  ال  نَأَيك عَا ن َّ نَكا  خن   نَيَناىننعَان  ُننَيَنات  َ ا نَاعَّاَ نَإ طَّ َإَيَ  نَ َيت 
نَإَدَط َن َلناعَ اََّكك لَّ ن َّ ناع َدي َاك لَّ ناع  َّ  َ ,نَتَنَهَأتَّ نَإَدَ َ   ىننَاك َنعنَ  ,نَإ ن َطَيَد نإََّع نَإَعَ َرت    عنَ  ,نَإَاَر ناعَ اََّك لَّ

نتَّن اات َّ اات ننتَّننَ  ن ,نَإَأَخااَافننَ  ن ن عنَ اا نَإدَاا  َنننَت نَ اا نَكا رََّكاا لَّ ناَّعَااَاانإَّعَاا نَانَّاالن:ن"ن َّ َ ااو  ,ناا  َااا لن َكاا نَثت 
,ن َُّ كَنا ناَّ ع َ  َّ نَاك ات  نيَ   ن ناِطَمـَة ِقـاَلَدًة ِمـْن َعَصـل  َوِسـَواَرْيِن ِمـْن َعـا   َواْشـَتِر ِلرَ إناَلل  نيَ  ا ن هنإَانََّلنَ ا نَ ،َّ

نإَّلنَ َك  َّعَّننناع ُّن َك ن نَكأ رنينتانَطك ََّا  َّعَّن  نَيل  ن.(0)"َاك  َّلنَتَ نين َّوُّ
 :ت ريج الحديث

,ن(1)إ   منااه ست    نالن,ن(1)تاعاكعدل,ن(1)تاعطا انل,ن(6)تاع تك نل,ن(5)يخ جىنياتن ات ن
َ ك ٌ ننج ك عنن لنط كم,ن(1)ااه س ن.اىنان تفألن يك  لناع ناعلنناعَش  َّلُّن ن

 :دراسة رجال السلد

                                           
ن.6 3/3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث نن ))
نن2)) نَأا  َّ نا لن ناعَ ن َا َّس نَأا  نناعَ َ  َّ ك    نَ  َّ نا لَّ  .اعَتا َّةَّ

ن.أا ناعتا ةنالن  ك نالنارتالناع نا سن ت  ننياتنأاك  نن3))
 

ن.22363ا قننن06/ن31  ن ني   ن 0))
 

ننرََّ  وناعَ َ جُّ ن نلنيالن ات 5) ) ناَّ ع َ  جَّ ن  ََّ   َّ نَ  نَج َ،نإَّلنا َّ َا ون ن.3 02ا قننن11/ن0ََّ
 

ن.655ا قننن021/ن   ن ناع تك نلن 6))
 

ن.053 ا قننن43 /ن2اع  جنناعراك نعيطا انلن 1))
 

ن.11ا قننن 0/ن اع نلناعرا ينعياكعدلن1))
ن

ن.51:ن  رُناعنالنل  1))
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ــَلْيمان الملبهــي  ااَيك   لنا االنَأااا ناهَّنُس ,نتاراا فناااالن(2)"تثاام",نقاا  ناعااا الن( ),نكداا  نينااىن ن
,ني اا ناااالن جاا نقاا  ن" نن  إااى"نقاا  نن(5)تي  اا نااالن ااا ن(0),نعراالناااالن  ااكل(3) ااا لنإاا ناعثداا ت

ن.(6) جعت 
ن. جعت ناع   ن:قلت
قا  نااالنأا سنتكدا  ن  كا ناالنن1ار فناالن ا لنإا ناعثدا تن,(1)نالحمصيميد الشامي حُ  

تقا  ناعاا الن,ن" نيَأ َّإاىن"أنىنقا  ن(  )ي   نالن نا تنن(4 )ك ك نالن  كلن,ن ا (1)النيالن  ك 
س,نتن(3 )تق  ناالن ج ن جعت ن(2 )"عكسنا جى" نَأ َّ ت  ك ناعش  لن اانإن  نينرا نأيكاىنن:ق  ناالن

ن.(0 )"عىن  كةن نر ",نتق  ناالن ج نكة,نَت تن  كثىنتعننيأيننعىن ك ف ااناع  
ن . جعت ناع   ن:قلتن

َمِد ْبُن َعْبِد الَواِرثِ  نَ ت َ  نن,نياتن ع ناعا  سنَعْبُد الصَّ ناعَ ن َا َّس  ك    نَ  َّ إ َّل.نا لَّ تثدىن,ن(5 ) ا241ن نتن
,نتاراا فناااالن"كخطاائ:ن",نتها ناااالنقاا نع(1 ),نتاع اا رن(1 ),نتاااالنقاا نع(1 ),نتاااالنن كاا (6 )اااالن اا  
أااااا ناع اااا  نثاااااتنإاااالن:ن"تقاااا  ناااااالناع اااا كنل,( 2)" جااااُ:ن",نتقاااا  ناعااااا ال(24)اعثداااا تنإاااا ن ااااا ل

                                           
ن.   /ن2  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن ))

 

ن.065/ن اعر شلن 2))
 

ن.340/ن0اعثد تن الن ا لن 3))
 

ن.11:ن تاكُناع ا  لنلن-   كاناالن  كلن 0))
 

 .14/ن3اعر   نإلنض   ،ناع ج  ن5) )
ن.255:ن د كوناع عاكونل 6))

 

ن.2 0/ن1 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن ن1))
 

ن.340/ن0اعثد تن الن ا لن ن1))
 

ن.14/ن3اعر   نإلنض   ،ناع ج  ن ن1))
 

ن.63:ن لنرالننيالنهر ك نك ك نالن  كلنإلناع ج  نل 4 ))
 

ن.232/ن3   نناعج حنتاع   ك ن النيالن ن  ))
 

ن.356/ن اعر شلن ن2 ))
ن

ن.12 :ن د كوناع عاكونلن3 ))
 

ن.245/ن1ع  لناع كهالن0 ) )
 

ن.11/ن1  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن5 ))
 

 .1/344اعطاد تناعرا ينن6 ))
 .6/212 عاكوناع عاكونن1 ))
 .اع  جعنن  ىن1 ))
 .اع  جعنن  ىن1 ))
 .0 1/0اعثد تنن24))
 .653/ اعر شلنن 2))
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 ااا تم,نثااااتنإااالن:ن",نتقااا  نااااالن جااا (2)" ااا تم,ن ااا عوناع ااا كة:ن"يااااتن ااا  نن,نتقااا  ( )"شااا اُ
ن.(3)"ش اُ

هنإ  ياتننيلناعثداُنكخطائ,نثاننإلنياا ن ا  ننأيا ن"كخطائ":ن تنثدُ,نتي  نقت نااالنقا نعن:قلت
ن.,نتر  ناعاان تثكدم نعى"  تم,ن  عوناع  كةن":ن ش  فنق  نإكى

 :الحكم علي اإلسلاد
 جعت لناع   ,ن(ن  ك ناعش  لن,نت يك  لناع ناعل)نالناع  كةنإ ن  فنض كلنتاع ن

وُّن"ق  نن(0)تي  أنسنا رنناع ي  ،نأي ناع  كة,نت نعنناالناعجتهي كٌةن نَك َّ تااعا نلنن"َ َاانَ  َّ
ن.(5)ق  ن  كةنض كل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 .6/212 عاكوناع عاكونن ))
,نتأداون  دامناعر ا ونأيا ن"شاكان جعات :ن"يناىنقا  ن 5-6/54,نتاعاسنإالناعجا حنتاع  ا ك ن42 /1  عاكوناعر   نن2))

 ".ع يىن عن ن دط,نإنلنأا ناع   نالنأا ناعتا ةن شعت ن   تل,نتتنيأين:"اع نادتعىنإلناع  شكُ
 .4 6 د كوناع عاكونلن3))
ن.5 3/ن2إلناا   كةناعتا كُناع ي ناع  ن  كُن 0))

 

ن.  0/ن4  ي يُناا   كةناعض ك ُنتاع تضتأُنتيث   ناع كئنإلناا ُن 5))
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ن:االثير رحمه  قال ابن 
ناهَّنَ َ ا َع ن(َأاَت َن) ااَ  ،َّ نإَّاالناعاا ُّنك ,ن« الُمِعيــد» إَّاالنَي   ااَ ناع َ َكاا  َّنإَّعَا ناع َ َ اا تَّ كاا ناعَخي اَمنَا   سنكن َّ  نااَتناعَاااَّ

نإَّعَن َُّنَتَا  َ ناع َ َ  تَّ نن( ). ناع َ َك  َّنكتَنناع دََّك َ 

نن(44 )الحديث رقم
نَك  دنتَونَق  َن:نق  ناع   اسن كنننا لن ن:نَ َ ثََن نإَّا َ ا َّ نا الن نقَا  َنَ َ ثَنَّلنَ ا  َتالن َ اَ ثََن ناعَتعَّكا نن:نَ ا عَّو 

نَق  َن يَّن  ن ن   نَياَّلناعه ََّن  :نا لن َهَ ,نَأل  نَياَّلنَ    نا لن َ ك ون َ جَّن(0)َ َ ثََن نشن ناَاأ  نَياَّلن نَ ك َ  َن(3),نَأل  نن,نَأل 
ناهَّن:ن,نَق  َن ت ن كَلنا   م ن َّن»:ننَق َ نَ  ن ُمنَت َّ   َّ  َ َّنَ َ  َع ن َّ   َ ا َ  نَ َخاَ نإََّلنهَّ نَي   نَ ل  ُمنَ ك َ نَتا َّ    َا

ناع نعَا ناعَ ااَلننناع نا   َّلن ناعدنا ُّتسن كننناعَ يَّا ن ناعاَ  َّ َ لن سنَ نإَّعَاَىنإََّ ن ناَتناعاَ    َُ,ن نَتناَهنناعَااَّ ناعَجَن ناعَ هَّكاهن ك  َّلن
نا ناعَيَ   ن ناعَخ عَّمنناعَا  َّمنناع نَ ت َّ ن َ َرا َّ ن ناع ن اطنناعَجَا  ن ناعَا  َّ ناعَ يَّاكننناعدَا اَّفن ناعَ َهامنناعَ  َ حن ناعَتَ  ون عَدَع  ن

اكننناعيَن ناعَ يَّاكننناعَ يَّ ناعَخاَّكا ن كالن ناعَيطَّ ناعَ َراننناعَ ا   ن اك ن كعنناعَا َّ ناعَ ا َّ ناع نااَّ ُّ اهُّ ناعَ اإَّاعنناع ن َّ ناعَخ إَّفن  نات ن
ن ناعَ  َّكينناع ندَّكتن ناعَراَّك ن ناعَ يَّلُّ عنناعَ رَّكننناعاَت نت نناعَشرنت ن ناعَتا َّ كون ناع نجَّ ناعَر َّكننناعَ قَّكون ناعَجيَّك ن كون اعَ  َّ

منن ا ا َّ الناع ن كا نناع ن   َّ ناعَ  َّ ناعاَتعَّلُّ ناعَ  َّاكلن ناعَدتَّسُّ ناعَشعَّك نناعَ مُّناعَترَّك ن ةن ك نناعَا أَّ كَّالننالُمِعيـدُ اعَ جَّ اع ن  
ااا ااا نناعَ  جَّ ناعَدكُّاااتننناعَتاجَّ ناعَ ااالُّ كاااتن ناع ن َّ ااا ن ناآلخَّ ناَاَت ن اااَ خ َّ ن ننناع ن دَااا  َّ ناع ن ناع ند  َااا َّ ن ااا نناعَ اااَ  نناعدَااا  َّ ن  نناعَتا َّ

نانتناعَجاَلن ناع ني  َّ نَ  عَّ ن ناعَ ،نتلن ن َ دَّننناعَ  نتُّ ناع ن ناعَ َتاون َ َ  عَّلناعَا ُّ ناعَتاعََّلناع ن لن ناعَا طَّ ,ناعَي  َّ ن َ انَّ ر  نَتاإلَّ َّ 
ااطنناعَجاا  َّعنناع كعنناعَااا قَّلنااع ند  َّ سناعَااا َّ ناععَاا  َّ ناعَناا إَّعنناعنُّاات ن ناع ني نَّاالناعَ اا نَّعنناعَضاا  ُّ ااك ننَينَّاالُّ ناعَ شَّ عااَتا َّةن

نن(0).«اعَ انت نن
 :ت ريج الحديث

 لن,ن(4 ),نتاعايتسن(1),نتاعاكعدلن(1),نتاع  رن(1),نتاالن ن فن(6),نتاعطا انل(5)يخ جىناالن ا ل
 .ان تفاىننَ   َتالنالن  عو  لنط كم,ن(4 )تاعايتس

  :دراسة رجال اإلسلاد
ن.ثد تن ناع ن نج ك عن ج 

تاراا فناااالن جاا نإاا ناعطادااُناعث عثااُنناع  ااتكُن اا عكسنكاا عسنتراا لنثدااُنصــالح بــن صــروان 
 (  )ن.اع لنك   جناع   كونا ع    

                                           
ن.6 3/3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث نن ))

ن. تنأا نتنالنارتالناعد شلنن2))
ن. تنأا ناع   لنالن   هناع يدونا اأ جن3))
 .3541 قننن534/ن5 نلناع   اسنن0))
ن.141ا قننن11/ن3  كوناالن ا لنن5))
ن.   ا قننن 5:ناع أ ،نلن6))
ن. 36ا قننن245/ن2اع ت ك نن1))
ن. 0ا قننن62/ن اع      نأي ناع  ك كلنن1))
ن. 4  قننن241/ن ش وناإلك  لن.ن1 11 ا قننن01/ن4 اع نلناعرا ينن1))
ن.251 ا قننن32/ن5ش حناع نُنن4 ))
ن.31:نطاد تناع  ع كلنلن  ))
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 .  حنا ع    نا كيُناع   كةنإكن لنأنىنأيُناع  عكسنإ ناع  كة:قلت
,نتارا فنااالن جا نإالن( )ا ع  عكسناعش ك ن اعناع ا م   تلن ت تلنناعد شلنمسلم بن الوليد

ن.اعطادُناع اا ُن لناع  ع كل
ن.رال   ن  حنا ع   كةن:قلت

 :اإلسلادالحكم على 
 :إسلاد  صحيح لكن أسما    الحسلي مدرجة، والتوضيح على  لا بارتي

ن:ن"ق  ناع   اس ال  ,نَتَ نَن   َّإناىننإََّ ن َّ نَ ا عَّو  نَ ا  َتاَلنا الَّ نَأال  ا   نَتا َّ كٌةنَ  َّكاٌونَ اَ ثََن ناَّاىَّنَ ك ا ن َ َاانَ ا َّ
نَ ا عَّو ن نَ ا  َتاَلنا الَّ كةَّ ن:نَ  َّ اى نَأال  نَتج  نَ ك ا َّ ال  ن َّ كةن تََّسنَ اَااناعَ ا َّ نَتقَا  ن ن كةَّ ناعَ ا َّ ن اَ نيَ  ا َّ ٌُنأَّ َت ناَتنثَّدَا

ننَياَّلن نَ ك َ َ نَألَّن كةَّننناعَناَّل َّ نإََّ نإَّلنَ َااناعَ ا َّ َّ،  َ   َ َ ناا  ر  ناَّ َتاَك تَّ َلناع  َّ ن َّ  ، نَشل  َينننإَّلنَراَّك َّ .نَتَ نَن  
نَياَّن نَ َاانَأل  نَ ك  َّ َن    كَةناَّنَّ   ,نَ َااناعَ  َّ نَياَّلنإََّك س  نَ َتينآَ نننا لن ناعَناَّل َّنَتَق   َتَاَرَ نإَّكىَّنننلن نَ ك َ َ ,نَألَّ

كوٌنااَن ااَن ٌ نَ اا َّ ااَ  َ،نَتعَااك َسنعَااىننإَّ   َ َجااىنننَإدَاا  ننَ اا  َتالننناَّااىَّننَكن  َاا َّ  ننَتعَاان ن:ن"ت  داااىناااالن جاا نإداا  ن(2)".   نَيخ 
ن(3)ن".ثََّدُنَت نتَننَيكُّتوَننا لَّنن نتَ  نَط َّكمَّنن َّل نناع َاك َعدَّلُّن

َلنإَّكاىَّ,ن:ني  ناع  رننإد   ََ ا  َّ ناا  ا َّ ر  ن نتَلناَّ  ُ كَ  ناََّأَ ا نَّكَ نَ ا َّ كَ ك لَّ نَخَ َج فننإَّلناعَ  َّ كٌةنَق   َ َاانَ  َّ
َلنإَّكاىَّن ََ ا  َّ اَك َق َّىَّناَّطنتعَّاىَّ,نَتَاَراَ ناا  نَ َ َ َ ناَّ َّ يَّن  ن َ  نَ  نَيَلناع َتعَّكَ نا َلن ن   ُننإَّكىَّنأَّ َي رن  َ  نَ ك ا نفننَتاع  َّ نَكاا  ,نَتعَان 

ثَاامنن نَيت  اايَّن  نَيَلناع َتعَّكااَ نا ااَلن ن   كةَّ ناع َ اا َّ َُّ يَااننناخ  َّاَلإماا نَاااك َلنَياََّ اا نإَاانَّن َّلنَ نيَأ   ُ يَاا يَاانننَتعَااك َسنَ ااَااناَّ َّ نَتَي   َاايننَتيَأ 
ا نَي   ال  ن َّ نَتَيق اَ انَّعَّن  نَأَكا ش  نا الَّ نَتَأيَّال َّ اَ ك و  نشن نا الَّ ا َّ نَتاَّش  نَياَّلناع َكَ  لَّ ن َّل  َنا نَتَيَج ُّ ,نثناَننَنَي   اَ ك و  نشن َ  وَّ

ن كَةنقَااا   َن ناع َ ااا َّ نَ َ ااا َلن"نَإَتَجااا   نا ااالَّ َشااا نَّ نَت َّ نَيكُّاااتَوناعَ اااخ  ََّك نَّل َّ ,نَأااال  َ اااك لَّ ناع  ن نا ااالن ااا نناع َ هَّكاااهَّ َ َتافننَأا 
ن ناعَناَّل َّ نَياَّلن نَ ك َ َ ,نَألَّ ك َّكَل,نَأل  ن َّ نا لَّ ن نَ َ  َّ ك م ,نَأل  ن(0)ن.اَّطنتعَّىَّنننَج َّ

ُنننَتَعك َ ااتَّن:نت  دااوناااالن جاا ناع اا رننإداا   يَاا ن اا َنناع  َّ اا َّاَللنننَااا  ننَإدَااط نناع َتعَّكاا َّننَ  َاا ُّ َنناعَشااك َخك لَّننأَّ خ  نإَّكااىَّننا َّ
َ اونن طَّ ض  ىنننَتا َّ عَّك ن َ اجَّننَتا   ََّ   نننَتَ    ن(5)ن.اإل َّ  

اع ا كة,ن ا  جنتاعااسنأات نأيكاىنج  أاُن الناع  ا ينيلن ا  ناا ا  ،نإالن ااان:نتق  نااالنرثكا 
ن  ناع نر  ن تافناعتعك ناالن  اين,نتأاا ناع يا ناالن   ا ناع ان  نل,نأالنه كا ناالن   ا ن إكى,نتات

ينعاننج  ت ا ن الناعدا آلنر ا نت  نأالن.نينىناييىنألن ك نتا  ن لني  ناع يننينعننق عتاناعا ,نيس
ن(6)ن.ج   نالن    ,نت  ك لنالنأككنُ,نتيالنهك ناعييتس

ننناعناالنراالنن لنعك   ناع تاك كلن   كلنيلنأي نا ع  كةناع   إُني  نا  منتق :نق  ناالن ك كُ
ن   ن   ا انج ،نر  ناعش  ككلنشكتخىنا فنألنار   نإ عتعك ناع يلنا فنرالنن لن نع  نر نتات
ناا ا  ،ن الناع تاكا تنإ ا ينإالنأنىنإ تسن,نأنىنيأك نع  ناخ ي تنتععاان  كثىنط منا فنإل
ن(1)ن.    نت اان    ن اانكار تلنر نتانق نج  ت  ناعاكلنالن,ااخ يناع تاكُنإلنكار ن  نا  

َ َيلَن:نتق  ناالن ج  َ  ،َّننَ    َّننإَّلناع  نَيَ  ،نننَتاخ    َ إنات ٌنن ناتَننَ   نناا  َ جٌننَيت ننَ    ال نناع َخَاا َّننإَّالن نا   نَا  افَّنن َّ
َتا َّن ن عنن ننَرثَّك ٌننَإَ َش ناع ُّ ََت َّننَأَي ن َّ َ َ عُّتاناا  َُّننَجَتاهَّننَأَي ناَّىَّننَتا   َك ناع دنا  آلَّننإَّالنَك َّ  ننَعن نناََّ  نَ َ  َع ناهَّننَ    َّ

                                           
 .4/34 طاد تناع  ع كل ))

 .3541 قننان534/ن5 نلناع   اسنن2))
 .ن5 2/ن  إ وناعا  سن الن ج ننن3))
 . 0 قننان62/ن اع      نأي ناع  ك كلنن0))
 .ن5 2/ن  إ وناعا  سن الن ج نن5))
 .065/ن3   ك ناالنرثك نن6))
ن.311/ن6 ج ت ناع   تينن1))
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َُّن كَي نَّنناَّ َّ َلَننا َّ   فَّنن َّل ننَرثَّك ماناَّ اَ  ،َّننَ ااَّ   َ تلَننَتَاَ اوَننَراَاعَّ َنناا  َ جٌنناعَ   كَّاكلَننَيلَننإَّعَا نآَخا ن ينات َّنن نا   ثَا َّننعَّخن نَير 
َتاَك تَّن َشاَّلُّنناع َ هَّكهَّننَأا  نننَتَنَدَيىنننَأن ىننناع  َّ ن( )ن.اع  نَيَ  ،َّنن َّلَننَرثَّك  ننَأل نناعَنخ 

تك    نيلنكرتلناع   ك نتقعن لنا فناع تا ,نتراع نإلن  كةناعتعك نالن  ينن:نتق  ناعاكعدل
ن(2)ن.تععاانا      ن   ناعاخ  سنت  يننإخ اجن  كةناعتعك نإلناع  كو

قا  نشا كوناا نا تطنإالنن(3)ن.اعا تا نا افن الناا ا  لن افنار نكرتلنيلنك    :ناعايتسنق  ن
رال  اا ن اا حن:ن ج عااىنثداا تن اا تالنااالن اا عونتاعتعكاا نااالن  ااين:ن خ كجااىنا   كااةناااالن ااا ل

ن(0)لنكرتلناع  ككلن   ج ن لنا فناع تا ,نتا عتقليا ع   كةنإ نانىنيأ نا  ضط اونتا     ن
ن(0)تا عتقل
 

ن:االثير رحمه  قال ابن 
ن(ن ا)ن كةن ن ىنناع َ  َّ سنيا اَ َينإَّالنن«ِإنَّ َ  ُيِحلُّ الرَُّجَل ال ـويَّ الُمْبـِدا الُمِعيـد َعَلـى الَرـَري»َت َّ ناعَااَّ َيسَّ

َت نَتيََأ َ نَإَيهَن ن.اان ت نَطت  امنَا  َ نَطت  نانَ َ  نَا  َ نَ َ  ,نتَجَ وَ ه 
كاا  مناع ن َّ ا اا َّ اا ي نااَتناعااَاسنَ ااَهان:نتاع َاا سناع ن ااَ نينخ  انىنَ ااَ  نَا   ن َّكااَفن:نَتقَّكاا َن.نَأَيك ااىَّن اا  َّ سنقَاا    نااَتناعَاااَّ
َو,نَإعنَتنَطت  نَ ارَّاى نن(5).تين  َّ

نن( 4 )الحديث رقم
ن.عننيقلنأيلن خ كجنعىن

 :االثير رحمه  قال ابن 
ن   كةن ن ىنناع َ  َّ نَ ا نَك نات نإََّعك اىَّنكاتَنناعدكا ن,نَت ناَتنن«وأْصِلْح ِلي آِ َرِتي الَِّتي ِفيَها َمَعاِدي»َت َّ َيس 

نَي ل َ ٌ نَيت  نن(6).إَ  نَ   

نن(46 )الحديث رقم
ن:ق  نا   نن  ينن ,نَأال  الُّ ناع دنَط َّ ناع َعك اَثنَّ تنا الن ا ن نَأ   ,نَ َ ثََن نَياناتنَقَطال  كَن    ن َّ كنننا لن َ َ ثََن نإَّا َ ا َّ

نتَّن ااا َّ نَأا  نا ااالَّ ناع َ هَّكاااهَّ ااا َّ نَأا  نَياَّااالنَ ااا عَّو  ن نتَ ااا ,نَأااال  َُنا ااالَّ نقنَ اَ ااا ,نَأااال  اااتلَّ شن َُناع َ  جَّ نَياَّااالنَ اااَيَ  ا ااالَّ

                                           
 .ن5 2/ن  اعا  سن الن ج نإ ونن ))
 .33/ن ناا   ،نتاع   تن2))
 .35/ن5ش حناع نُنعيايتسنن3))
 .11/ن3  كوناالن ا لنن0))

ن.6 3/3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث نن5))
ن.6 3/3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث نن6))
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نَياَّلن نَ ك َ َ ن( )اعَ َ  لَّن ت ننتَّن:ن,نَق  َنن,نَأل  سن نَتن»:ن,نَكدنت نننَر َلنَ  ن كنَّلناَعاَّ نعَّلن َّ يَّو  اعيعنَننَي  
نعَّلن نن َك َسناَع َّن يَّو  ُننَي   َّس,نَتَي    َ ل,نأَّ   نَوَأْصِلْح ِلي آِ َرِتي الَِّتي ِفيَها َمَعاِديلنإَّكَع نَ َ  شَّ َّ  َ ,نَتاج 

نَش   ن نرن  َّ ُمنعَّلن َّل  َتنَ اَ  ناع َ ت  َّ  َ ,نَتاج  نَخك    ن.(2)«اع َ َك َ نهََّك َ  منعَّلنإَّلنرن  َّ
 :ت ريج الحديث

ن.    ناىنا   نن  ينناعااناعي ين
 :دراسة رجال السلد

ن.ثد تنج كعن ج  ناع ن ن

 :االثير رحمه  قال ابن 
ن ن  ان(ن ا)  كةن ن ىننَ  َّ ن»َت َّ تَنن«أُعْدَت َفتَّاًلا َيا ُمَعاُ  :ننَق َ نَعىنناعَناَّلُّ ن َّ   نن(3).َيس 

نن(47 )الحديث رقم
,نَق  َنن:ق  نا   نناعاخ  سن نَياَّلنإََّك س  ُن,نقَا  َن:نَ َ ثََن نآَ نننا لن َا ن:نَ َ ثََن نشن   نا الن َ اَ ثََن ن نَ ا  َّون

,نقَاا  َن ثَاا    ناهَّناَان َ اا  َّسَن:ن َّ نَجاا اََّ نا ااَلنَأا اا َّ ااَ ك لَّن:ن,نقَاا  َنننَ اا َّ  تن ااٌ ناََّن ضَّ َيق َاااَ نَ جن
نَجااَنَونن(0) َتقَاا  

,نَإَتاَإَمن نَ  اما اتَ  َّناعَادَاَ  َّنننناعَيك  ن ,نَإدَاَ َيناَّ ن َ ا ا  اَ ىننَتَيق َااَ نإَّعَا ن ن نن-كنَ اي َّل,نَإ َاَ َ نَن ضَّ ناعن ََّ ا ،َّ ن-َيتَّ
ن اىن,نإَاَأَ  ناعَناَّاَلن نَتَاَيَيىننَيَلن نَ  امانَن َ ن َّ ننَإ ن َطَيَمناعَ جن ن َ ا اما,نَإدَا َ ناعَناَّالُّ َيـا »:نن,نَإَشاَر نإََّعك اىَّن ن

ااَ ا  نن«َأَفــاِتن  »َأوْ « َأَفتَّــان  َأْلــتَ ُمَعــاُ ،  ااَ  َ  ,ن»:نثَاااَلَةن َّ نَتضن ااَننَ ا َّااَ ,نَتاعَشاا  سَّ نا   َإيَاات َ نَ ااَيك َتناََّ ااا َّوَّ
َُّن نَتانتناعَ  َج كلن نَتاعَض َّ نإََّاانَكي َش ,نَإنََّنىننكنَ ي َّلنَتَ اَ،َ ناعَراَّك ن ن.(5)«َتاعَيك  َّ

 :ت ريج الحديث
 النط كامنأ ا تن كنا  ن,نتيخ جاىنا  ا ننن(1)ت  اينن(6)ي ا اُن تاضاعيخ جىناعاخ  سنإالن 
ن.ن لنط كمنيا ناعهاك نج ك ع نألنج ا نن(1)  ين

                                           
ن.نارتالنياتن  عوناع   لناعهك تناع  نل تنن ))

 

نن  كون  ين ن2)) نَش  َّ ن َّل  اَّ ناعَ َ تُّ نَا ون نَتا َّ   َّي َ   َّ َُّ َا نَتاعَ ت  نَتاع َُّأ ،َّ ر  َّ ن.2124ا قن2411/ن...ر  وناعا َّ
ن

ن.6 3/3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث نن3))
َ َد نَأَيك َع  لن:ناعن ضو 0)) ناَع َّلنكن   اَّ ن ن.61/ن5اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن.اإل َّ

 

نن 0 /ن   كوناعاخ  سنن5)) َ  نن,نَتَر َلنعَّيَ جن َّ نإََّاانَطَتَ ناإلَّ نَا ون ناَاَاالَّ ن.  1ن,145,ن 14,ن144ا قننرََّ  ون
ن

 

ناا واع    ناع  امنر  ون ن6)) نَج  َّالم نَيت  نَق َ نَاعََّ ن نَ َأت َّ م َ  َ نَ ل  نَكَ نإَّر  نَعن  نَ ل   .46 6ا قنن26/ن1,َا ون
َش ،َّن  كون  ينن ن1)) ناع دََّ اَ، َّنإَّلناع  َّ ناعَ اَل َّنَا ون ن.065ا قننن331/ن رََّ  ون

 .اع    ناع  امنن  ىننن1))
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 :دراسة رجال السلد
ن.ج كعن ج  ناع ن نثد تن

 :االثير رحمه  قال ابن 
ـــَتِعيُدو ا»َتإَّكاااىَّن  َِّّ واْس ـــى ا ـــوا ُتَ  َ   نت ااا «ناْلَزم ناأ  ن.نَيسَّ اااَج  َّنَتكندَااا  ن َ ااا تَّ ٌن:نعَّيشُّ ن:نَاطاااٌ ن ن َيس 

   َ نن( ). ن  

نن(48 )الحديث رقم
ن.عننيقلنأي ن خ كجنعىن

 :االثير رحمه  قال ابن 
نقَااك سن(نس)ن َُناَّن ااتَّ َ اا نَإ طَّ كةَّ ت ا ن اا «نَفِإلََّهــا إْمــرأة  َيْكُثــر ُعوَّاُد ــا»َتإَّاالنَ اا َّ نهن نَ االن.نَيس  تراا ُّ

اا ين ااَ نينخ  ااَ ِلنَي َاا َ نَ ااَ  منَا   نَ  َاا نَ اا َ نرأَنااىن نخ  َكاا َ  ناع َ اا َّكفَّ ااَ ع نَاعَّااَ نإَّاالنأَّ ناش  َإعنااَتنَأ اَّاا ,نَتاتَّلَّ
نن(2).اَّىَّن

نن(49 )الحديث رقم
نقَااا  َن:قااا  نأاااا ناعااا هامناع ااان  ن ن اااَ ك ج  نجن ناا ااالَّ َاَ نَّااالنَأَطااا ،ٌن:نَأااالَّ ااا نننقَااا  َنن(3)َيخ  َاَ نَّااالنَأا  َيخ 

نأَّن َاَ   اىن,نَتَر َنات  نَيخ  نقَاك س  نا الَّ اَتناعَضاَ   َّ نينخ  َُناَّن اَتنقَاك س  َ ا ,نَيَلنَإ طَّ نثَ اَّت  نا لَّ نَّ نَأ  َّ نا لن َ لَّ ن اَ ناعَ   
ناع َ َياا هَّس َاَ   ااىننَيَنااىننَطَيَدعَاا نَثاَلثماا ,نَتَخااَ َجنإَّعَاا نَا  اافَّ نَإَأخ  تن  ااهن نَانَّاالنَ خ  اال  ن َّ اا   نَ جن نعَااىننَيل  ,نَتَيَ ااَ نَترَّااكالم

ن ناعَناَّااال َّ اااَ يننََّ ااا ،َّ نإَّعَااا نإَّ   اااَ َدَي  َع ,نَإ ن َطَيدَااات  ,نَإ    َُّ اااَفناعَنَ دَااا َكعَااا نَا   ننكن  طَّ اااَلنن,نإَاااَ َخَ ناعَناَّااالُّ َت َّ
اااَ َ  ,نَإَد عَااات ن ن  نَطَيَدعَااا نإنااااَلٌل,نإَن:نأَّ نقَاااك س  ُنناَّن اااتن َ ااا فَّنَإ طَّ اااتَ ناهَّنَ ااااَّ ,نَكااا نَ  ن َُّ ناعَنَ دَااا َ اااَ نإََّعك عَااا ناَّاااَا  فَّ َأ  

ن ناَّاىَّ,نَإدَا َ ناعَناَّالُّ ٌ،نَ َطَت ن ن»:نثناَننقَا َ نَععَا «نَ اَ مَن»:ننَإَ َ   َع ,نَتَهَأَننَيَنىننَشل  نَ ر  ناتن  ان َ دَّيَّالنإَّعَا نينن َّ
ن َ َ   سنأَّ َّ   َ نينن َّنَيكثُـُر ُعوَّاُدَ ـا ِإالَّ َأنَّ ُأمَّ َمْكُتوم  اْمرََأة  :ن"نثنَننَق  َن«نَإ أ  ناهَّنا الَّ نان َ دَّيَّالنإَّعَا نَأا ا َّ ن,نَتَعرَّالَّ

َ اا  نَإنََّنااىننيَأ  نَياَّاالنَ ر  نااتن  ُننا االن َكاا ,نَت نَ  تَّ ااَ  نَع ,نثنااَننَخَطَاعَاا نَيانااتنَجع اان  نأَّ ن ااَ فن,نَ  َاا نان َدَضاات  نأَّ َ َديَاات  ,نَإ ن 

                                           
ن.1 3/3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث نن ))
ن.اع    ناع  امن2))
ن. 31:ن د كوناع عاكونل. تنأط ،نالنيالن ا حن  تن نُن  اُنتي اعنأش  نأي ناع شعت 3))

ن
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اااتَ ناهَّن نَ  ن ااا  َك َل,نَإَجااا َ،ت  ااا َننن ن َد َ اااَ ىنن»:نأ  َّ نفننإَّكعََّ ااا ,نَإدَااا  َنَ    نَق   نَأَيك ااا َّ نَإَأَخااا لن َيَ ااا نَياناااتنَجع ااان 
َلناع َ   َّن َيمنن َّ ٌ نَي   ُننَإَ جن َك نَا  َ نَاعَّ َن«ناَّ ع َ َ  ,نَتَيَ  ن نَ  تَّ َُنا َلنَهك    نينَ  َ  ن( )ن.َإَ َهَتَجت 

 
 :الحديثت ريج 

,ن(5)إاااا نر اااا اكل,نتياااااتنأتانااااُن(0)اعن اااا ا تن,ن(3),نتأااااا ناعاااا هام(2)يخ جااااىنرااااالن اااالني  اااا  
اااىننأاالنأطاا ،نج ااك عنن االنط كاامناااالنجاا كجن(1)تاعطا اناالن(1)ع اا رعلا,نتياااتن   اا ن(6)تاعطااا س
 .ان تف

 :دراسة رجال السلد
:ن,نقاا  ناااالن جاا (4 ),ناراا فناااالن ااا لنإاالناعثداا ت(1) جاا هسن اااتااالنثنَعْبــد الــرَّْحَمن بــن عاصــم

ن".ينىن  عن لنإ ط ُنت تينألناالنج كج:"نتق  ن(3 )تاعاخ  ين(2 ),نتار فنياتن   ن(  )" دات "
لنعننك  اعنإعتنعكلناع  كةن:قلت ن. دات نتات
ن.أيُنأط ،ناإل    ,نتاالنج كجناع  عكسنتاإل    ن

 تين:"نعرالنقا  نيااتن ا  نن,"ن(0 )ن" يك ناأخ  نتعننكرث ناعا ن:"ق  ناالن ج نعطا  بن أبي رباح
ن.(5 )"أ  نأط ،نألنأا ناع   لنالن

 .ك   نألنأا ناع   لنالنأ  ننر  نيثا ىنياتن   نإينن  نكضك نإ   عىن:قلت 

                                           

نَا وٌننن )) ناعَطاَلمَّ َنَ َد نعَّ نن:ن  نلنأا ناع هامناع ن  نلنرََّ  ون ا َي نتَّ َ  نناع  ن ن. 242 ا قننن1 /ن1أَّ
 

 .21336ا قنن324/ن05  ن ني   نن2))
ن.2316ا قننن234/ن5  ن نإ   منالن ا تكىن3) )
ن.3505ا قنن241/ن6,ن نلناعن  الن5141ا قننن0 3/ن5اع نلناعرا ينعين  الن0) )

 

ن.04 0ا قنن02/ن3   خ جنيالنأتانُن5) )
ن

ن.1 05ا قنن66/ن3ش حن   نلناآلث  نن6))
 

 .260ا قنن540:نإتاا نيالن    ناع  رعلنلنن1))
 .121ا قن315/ن20اع  جنناعراك نعيطا انلنن1))
ن.10 /ن1  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن 1))

 

 .442/ 3الثقات البن حبان  4 ))

ن303:ن د كوناع عاكونل   ))
 

 .261/ن5حنتاع   ك ن النيالن   نناعج ن2 ))
ن334/ن5 كاناعراك نعياخ  سناع   3 ))

 

ن. 31:ن د كوناع عاكونل0 ))
ن.261/ن5حنتاع   ك ن النيالن   نناعج ن5 ))
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ــدُ   ــدِ  َعْب ــِا بــُن َعْب ــِز بــِن ُجــَريج   الَمِل تكاا عس,نن(3),نراا لنك  اا (2)ثدااُني اا نااأااالنن( )نالَعِزي
 ا كةن ا  اع نإ نا ع  ا كوننكداا إالناع   ااُناعث عثاُن الناع  ع اكل,ناع الن نن(0) فناالن ج اااااار

ن,نا ع    
إعااتني  اا نأاالنن اا حناعااافناع تاكااُنا ع اا   نا ااكيُنيخا ناال,ني اا نأيااُناإل  اا  : قلــت  

ن.(5)اع   اُنتعننكار نينىني   نألنأط ،
  :الحكم على اإلسلاد

إ ااان  فنضااا كل,نالنأاااا ناعااا   لناااالنأ  اااننعاااننك ااا اعنإعاااتنعاااكلناع ااا كة,نعرااالن ااا لنن
ن.(6)  كون  يناع  كةنعىني  نإ ن

 :االثير رحمه  قال ابن 
ــِدي  »َتإَّكااىَّن(نس)  ــالُعود الِهْل ــيكم ب اا َّسُّن:نقَّكاا َنن«َعل ااطناعَا   سنكنَ اَخاا ن:نَتقَّكاا َن.ن نااَتناعدن    نااَتناع ناات ناعَاااَّ
 ن(1).اَّىَّن

نن(1  )الحديث رقم
نقَاا  َنن:قاا  ناااالن  جااىن اا َّسُّ ناع  َّ   ناعَ اا  حَّ تنا االَّ اا َّ نَأ   َ اا ننا االن نَي   ن:نَ ااَ ثََن نَيانااتنَطاا  َّ   َ ااَ ثََن نَأا اا نناهَّنا االن

نقَا  َن َ  لَن:نَت  او  نَ ا   ,نَتاا االن َاَأَناا نكناتننسن َُ,ن(1)َين  نأن  َااا ناهَّنا الَّ نَأا اا َّ ناهَّنا الَّ َاك اا َّ نأن ,نَأال  ااَع و  نشَّ ناا الَّ ,نَأاالَّ
نينن َّن َ اال ننَأاال  ن َّ   ناَّن ااتَّ ناهَّن:ن,نَق عَاات نن(1)قَااك س  ااات ن ,نَك  نَّاالناَّاااىَّنَعَلــْيُكْم ِبــاْلُعوِد اْلِهْلــِدي ِ »:ننقَاا َ نَ  ن

                                           
 .620 د كوناع عاكونلن ))
ن.363,نلاع    ناع  امن2))
ن. 3 اع  ا ك ,ن النيالن   ن,نلن3))
 . 0طاد تناع  ع كل,نلن0))
ن.221:نج  عناع   ك نلن,33 :ناع  ا ك ن النيالن   ننل5))

ن

 

َُنَعَع ن6)) نَثاَلثم نَ نَنَ َد َُّ ناع  نَطَيَد ن.014 ا قنن0   /ن2  كون  يننر  وناعطالمنَا ون
 

ن.1 3/3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث نن1))
ن.   نكتنسنالنكهك نالنيالناعنج ,نتنأا نتنالنهك نالن يك  لنالن    لن1))

ن
ن

ن:ن لناع   اكُ 1)) ن َّل  َ لَّ ن َّ   َُنا لَّ نأنَر َش تن َلنينخ  نَت َّ نَيَ    ن نَ َ نا لَّ نا لَّ نَقك سَّ ثَ َلنا لَّ نَ    نا لَّ َ لَّ ن َّ   ناَّن تن نَقك سَّ ن,نيَ   َّنيننُّ َتَق  
ناهَّن ت َّ نَ  ن نَأل  نَاك  ََّع نَ َتت  نَ َعنيَ   َّ َُّ كَن نإََّع ناع َ  َّ َُنَتَ  َجَ ت  ك م ناََّ َر نَق َّ َيَ ت  ن.004/ن0اإل  اُنن.َتَي  

ن
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ناع َجن اوَّن ن عَا نَااتن ,ن َّ  ُ ا ََّك َُنَيش  نَ اا َ  َت,نَإنََّلنإَّكاىَّ َ  لَن«ناع رن   نَ ا   كةَّن:نقَا َ ناا الن اَ  ،من:نإَّالناع َ ا َّ إَانََّلنإَّكاىَّنشَّ
نَ ا ن ناع َجن وَّن َّل  ن َع نَااتن ,ن َّ َتا،  نَي   َُّ ن.( )َ 

ن
ن
ن

 :ت ريج الحديث
 ااالنط كااامنن,ني ا ااا عنن(5)تيااااتن ات ن(0)تي  ااا ناااالن ناااا ن,(3)ت  ااايننن(2)نيخ جاااىناعاخااا  سن

ن االنط كاامنن(1),نتراااع ن  ااين(6)تيخ جااىناعاخاا  ين االنط كاامنشاا كو ا ك لنااالنأككنااُن,ن نا االن كنااتننسن
ن.اي ينق كو,نج ك ع نألناعه  يناىنَكهَّك َن

 :دراسة رجال السلد
ن. ج عىنثد تن

 : الحكم على االسلاد
ن.إ ن  فن  كون

ن:                                                                قال ابن اْثير رحمه  
نن ر  ن ن« الُعوَدْين»اَّ ن َا ناعَناَّل َّ نن(1).َتَأَ  فنننن ن  ن َّ

نن(   )الحديث رقم

                                           

ن.3061ا قنن01  /ن2ن,نر  وناعطو,نا ون تا،نااتناعجنو نلناالن  جىن ))
ن
 

ن2)) اااا َّس َّ نَتاعَا   س َّ ااا َّ ناععَّن  ااااطَّ ناَّ عدن   ناعَ ااا نتطَّ نن.5612اااا قننن20 /ن1"ن ااا كوناعاخااا  سنر اااا وناعطاااونَااااا ون نَااااا ون اااو َّ ناعط َّ ننننننرَّ َاااا ون
ن.3 51ا قننن21 /1اعَي نت َّن

َ اوَّنن  كون  ين3))ن تنن,نر  وناآل  نَت نَتناع رن   س َّ ناع عَّن  َّ ناعَ َ اتَّسناَّ ع  نت َّ ن.211ا قننن130 /0نَا ون
 

ن.1211 ا قنن05/ن32  ن ني   ن0))
ن

ن3111ا قنن1/ن0 نلنيالن ات ن 5))
ن

َ  َّن  كوناعاخ  ينر  وناعطو,نن6)) ناع نا   .5 51ا قننن21 /1نَا ون
ت 1)) نَت نَتناع رن   س َّ ناع عَّن  َّ ناعَ َ اتَّسناَّ ع  نت َّ نَا ون َ اوَّ ن.0 22ا قننن135 /ن0  كون  يننر  وناآل 

 

ن.1 3/3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث نن1))
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ااا نناعاااَ َهامَّنقااا  نن ااال َّنن:اع ااان  نلنَأا  ناع َاَك ضَّ نَياَّااالنَجااا اَّ   ,نَأااال  ن نَ َ ااا   كَننا ااالَّ اااَ ا َّ نإَّا  َأااال 
ن( ) ,نَأااال 

ك  ن نَ َ ا(2)َ  َّ االم نَ َيينَ جن نَيَناىننَاك َنا ن ناَتنَنا اٌَّننإَّا  َ جَّ ناع َخاه  نا الَّ النَانَّالناع َ ا  َّةَّ نَيخَّ نَهك ا   ناهَّنا الَّ نَأا ا َّ ىنن,نَأل 
نَق  َن نَعىننإَّلناع َ َن نَّن:نَخَشَاَ  لَّ َ ينعنَ اُيِريُد َأْن َيْشَتِرَي َ َ ْيِن اْلُعـوَدْينِ   ِإنَّ اللَِّبيَّ :نَإدني تن ا ن,نَكج   نَن قنت م

ناَّىَّنعَّيَ اَل َّنَق  َن َ ون ىَّ,نَإَد  َن:نكنض  ناََّ ي  َّ ناع  نتَ ك لَّ ن:نَإ ع َ َ َتنإََّع نَ   َّوَّ نَأَي نَ  ن نَتنَخك ٌ ن َّل  َيَن نَي نعُّرنن 
تَ ناهَّن نَهك   نننَ َاا,نَإَاَيَيىننَ  ن َ ك َدَينَأا  نناهَّنا لن ,نَإ    كلَّ ن:نَق  َننَإَأَ َ فننَا ع َأ اَّ َك نَأا  َّ ث َ ن ن   ن َّ َتَ َيينأنَ  ن

ن نإَّعَا ناعَناَّال َّ نَهك    نَإَ َاَدىننَأا  نناهَّنا لن نَهك    ننناهَّنا لَّ َاَ فنناَّاَاعََّ ,نَإدَا َ نعَاىنناعَناَّالُّ ل ن»:ننإَاَأخ  نإَاَأا َّ ,ن«نقنان 
,نَإدَاا  َن:نَإدَاا  َن تَّ كااعنناعَ اات  ااتَ ناهَّ,نإَّن َّاالنَإيَّ نَ اا نَ َيك ااتَن»:نعَااىنننَكاا نَ  ن ناَّاااَل م ,نَإَ َيَ ااىننَإَراا َلناَّاااَلٌ ن«نَإَ ي َّاان 
لنن ن(3)ن.كنَ ا َّ

 :ت ريج الحديث
ن.اع ن  نلأا ناع هامنن    ناعااناعي ينن

 :دراسة رجال اإلسلاد
ن:أبــو جــابر البياضــي اااللَّ ناع َ ج  نا االَّ نَ  عَّا َّ نا االَّ نقَااك سَّ ا االنتا اا ىن   اا ناالنأااا ناعاا   لنااالنَخ عَّا ننا االن

 .أ   نا لناك ضُنا لنأ   نا لنه كمنالنأا ن   ثُنالن  ع نالن ضونالنجشننالناعخه ج
,ني  نياتن(5)تق  نك ك نالن  كلنرااون(0)ن.ت يك عننك دتلن  كثى.نر لنقيك ناع  كة:ق  ناالن   

نياتن   ننإد  ن   ت ناع  كةنتض كل,
ن.إ ناعض   ،نتاع   تركلن(1),نتار فناعن  النتاع ا قطنل(6)تراع نق  نياته أُن

ن.   ت ناع  كة: قلت 
 .أيلن  ج ُنعىيقلنعنن: إبرا يم بن محمد 
 :الحكم علي اإلسلاد

ن.ج ا ناعاك ضلناع   ت نلتاع ناتجت نيانج انإ ن  فنض كلن
                                           

ن تن    نالنأا ناع   لناعاك ضل ))
ن.اع  كو تن  ك نالن2))
ن.111 ا قنن064/ن   نلنأا ناع هامناع ن  نلنن3))

 

ن.041/ن5اعطاد تناعرا ينن0))
ن

ن.14 /ن3 تاكُناع ت سنن-   كاناالن  كلنن5))
ن

ن.325/ن1اعج حنتاع   ك ن النيالن   ننن6))
ن

ن. 1:ناعض   ،نتاع   ترتلنعين  النل.ن21 /ن3اعض   ،نتاع   ترتلنعي ا قطنلنن1))
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 :االثير رحمه  قال ابن 
ن(ن ااا) نَجاا اَّ   كةَّ َاَ عاا نإَثَياات ن»َتإَّاالنَ اا َّ ــاَلمُ ، إَ  اا  تنإَّعَاا نَأن ااهنَاا  اَل َتْ َطــْع َدرَّا َواَل : َفَ ــاَل َعَلْيــِه السَّ

نتاعَش  ننإََّاانيَ َن «نإلَّما ِ َي َعْوَدة  َعَلْرلا ا الَبلح والرَُّطل فَسِمَلتْ : َلْسال، فُ لت ك ن كاٌ ن.نَأَتَ ناعا  َّ تَا َّ
  َ ٌ ,نتش ٌ نَأت  نن( ).َأت 

نن(2  )الحديث رقم
نَياَّال(3),نَ اَ ثََن نَأا ا ننتَّن(2)َأ َا وٌنَ اَ ثََن نن:ق  ني   نالن ناا ن َُنا الَّ نَ اَيَ  نا الن َاَ نَّالنأنَ ا ن  ,نَيخ 

َْ َبَحَها،  َدَ َل َعَليَّ َرُسوُل ِ  :نننَق َ نعَّلنَج اَّ ٌنن,نَق  َن(0)َكهَّكَ ,نَ َ ثَنَّلنَياَّل َفَعَمْدُت ِإَلى َعْلز  ِْ
َْ َبَحَها، َفَثَغتْ  َيـا َلِبـيَّ ِ ، : َفُ ْلـتُ " َيـا َجـاِبُر اَل َتْ َطـْع َدرًّا، َواَل َلْسـاًل : " َفَسِمَع َثْغَوَتَها، َفَ ـالَ  ( )ِْ

ن.(6)ِإلََّما ِ َي َعُتوَدة  َعَلْرُتَها اْلَبَلَح، َوالرَُّطَبَة َحتَّى َسِمَلتْ 
 :ت ريج الحديث

    ناىني   نالن نا نتعىنشا   ن الن ا كةنياالن  كا  نعننيأث نأي نع يُناالنااثك ,ننن
يلناعنالن"يخ جىنا   نن  ينننقا  نااالناععكاثنناالناع كعا لناان ا  سناعااسني ا نيلنكاااوننن
ن.(1)"إك  نتاع يتو:ن"ععن

  :دراسة رجال السلد

ناع ا نلن ا عنجا ا ناالنأاا نتن تينااالناع اا   نأالنأ ا ناالن اي ُن ا عنَسلَمة ْبن َأِبـي يِزيـد
ن.(4 ),نار فناالنيالن   ننتعننكار نإكىنج   نت ن   كال(1),تثدىناالن ا ل(1)يا ف

                                           
ن.اع    ناع  امنن  ىن ))
ن. تنأ  ونالنهك ناعخ   نلناع  تهسن2))
ن. تنأا نتنالناع ا   نن3))
ن. تن ي ُنالنيالنهك ن0))
َلناعثُّي ، ن5))  .اعثي ،ن تتناعينن:ن,نقيت3  /ن0 ع  لناع  ون.اع َ  ن َّ
ن.5266 ا قننن2 0,  0/ن23  ن ني   ننن6))
نَكثَّااامنناَّ ََّضااا فنناَّاااَاعََّ ,نَّنن1)) نَ ااال  اااَ فننإَّعَااا نَ ا َّ نَ ك  ىَّ ااا َّ  َا أَّ نا   نَجاااَتاهَّ نَاااا ون َُّ ااا ََّا َش  اااا قنن641 /ن3 ااا كون  ااايننر ااا وناا 

ن.2431
 

 .0/16نعياخ  س,ناع   كاناعراك ن1))
ن.1 3/ن0اعثد تن الن ا لنن1))

 

 .16 /ن0اعج حنتاع   ك ن النيالن   ننن4 ))
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ن.عننيقلنعىنأي نج حنيتن   ك ن ك ن تثكمناالن ا لنإعتن جعت ناع   ن:قلت 

اع ا نلن تينأالنياكاىنأالنجا ا ن تينأناىنأاا نتناالناع اا   ننعمر بن سـلمة بـن أبـي يزيـدنن
ار ناعاخ  سن  كثىنإلن  ج ُنياكىن ي ُنإد  ن  ثنلن:نق  ناالن ج ,ن( )إكىنني :نق  ناع  كنل

ت اتنإالناع  ان نأالن,نقا  نعالنجا ا نإالنق اُن كالنياكاىنتعاننكاار نإكع ا نج  ا من:ن  ثنلنيالنقا  
نن.(2)نأيلنالنإ   منألنأا نتنالناع ا   

ن. دات :نقلت

تيااااتن,ن(5)تك كااا ناااالن  اااكل,ن(0)ااااالن ااا  نتثداااى,ن(3)يااااتنأ ااا تناع ااا تهسنعتَّـــال بـــن زيـــاد ال راســـالي
قا  نااالن جا ن.ن(1)ق  نياتن ات نأالني  ا نعاكسنااىنااأس,ن(1)تار فناالن ا لنإلناعثد ت,ن(6)   ن

ن.(1).ه(2 2)  تن نُنن ج ن  تم

ن. تنثدُن:قلت

 :   الحكم على االسلاد

تاع ااا كةن,ن(4 ) تافني  ااا نتإكاااىن ااالنعاااننيأ إاااىن:تقااا  ناععكث ااال,نإ ااان  فنضااا كلاع ااا كةنن
ن.هنعجع عُنأ  نالن ي ُنتياكى(  )ض  ىنش كوناا ن تط

 :االثير رحمه  قال ابن 
َاك ااُنن ن ن كةَّ ــْودا»َتإَّاالنَ اا َّ ــْودا َع ــْرَض الَحِصــير َع ــوِل َع ــى اْلُ ُل ــَتُن َعَل ــرض الِر   راااان«ُتْع

                                           

ن.346:ن لنعىن تاكُنإلن  ن ناإل  نني   ن لناع ج  نلاإلر   نإلنار ن ))
 

ن.211,ن  جك ناع ن  ُن2))
 . 21/ن1  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن.ن3))
 .311/اعطاد تناعرا ينن0))
ن.0/24 تاكُناع ت سن-   كاناالن  كلنن5))
 .3 /1اعج حنتاع   ك نن6))
 .1/522اعثد تن الن ا لن1))
 .364:نعل  نني   نل  ا تنيالن ات ن1) )
ن.314 د كوناع عاكون1))
 (6410)حن(0/51),ن ج عناعهتاا نت ناعناع تاا (نن4 )
إ اااان  فن:نقاااا  نشاااا كوناا ناااا تط(ن5266 )حن(  23/0)  اااان ناع رثاااا كلن اااالناع اااا  اُ,ن,ن  اااان ني  اااا (ن  )

 .أ  نالن ي ُنتياتفن جعت ل,نض كل
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ُنن َتاَك نَ َ  نَا  َ نَ َ   ناع  َّ ,نَيس  ن.ناَّ ع َ   وَّ كن ن َّل  كَ ال,نَك  نَّلنَ  نكنن َ جناَّىَّناعَ  َّ ,نَت نَتنَتا َّ نناع َّ تسناَّ عَضن َّ ت ن
َلناع َّ ل.نَط ق  ى ,نرأَنىنا     ان َّ  ُ ن ن  َجَ  نَ َعنَاا   تََّسناَّ ع َ   وَّ نن( ).«َت ن

نن(3  )الحديث رقم
َيك َ  َلنا اَلن:نق  نا   نن  ينننن ,نَك  نَّلن ن ,نَ َ ثََن نَيانتنَخ عَّ   نننَ ك    نتَّنا لَّ نَأا  َّ َ َ ثََن ن نَ َ  ننا لن

ل  ن ن َّا  َّ نَط  َّم ,نَأل  نا لَّ نَ    َّ َ َك َل,نَأل 
َُن(2)  َ َاك  ن ن ن اَ نأنَ ا َن:ن,نقَا  َننن,نَأل  ن:ن,نَإدَا  َنننرنَنا نأَّ َيكُّرنان 

تَ نتَّن َعنَ  ن َّ  َنٌننن ناع  ََّ َل؟نَإَد َ نقت  رن ن َن فن,نَإَد  َن:نَكا  نَ  َّ   لن نإَّلنيَ  يَّاىَّن:نَن   َُناعَ جن َّ نَ   ننتَلنإَّ  َن َعَ َيرنن 
,نَق  َن:نَتَج  َّفَّ؟نَق عنتا َعناعَناَّاَلن:نَيَج   نَ ا َّ نَيكُّرنان  ُن,نَتَعرَّال  َك نننَتاعَ َ َق نَكاا ننن َّي َ ن نَر  َّ نَ  ناعَ اَل ننَتاع  َّ رن ن

ُنن َاك َ  ؟نَق َ ن ن نَ ت َجناع َا   َّ نن,نَإدني تنن:ننناَع َّلنَ  نتجن َرَتناع َدت  ُنن:نَيَن ,نَق  َن:نَإَأ   َاك َ  َّنَيانتَ نَق َ ن ن :نَين َتنهَّ
ااتَ نتَّن نَ  ن نُتْعــَرُض اْلِرــَتُن َعَلــى اْلُ لُــوِل َكاْلَحِصــيِر ُعــوًدا ُعــوًدا»:نَكدناات ننننَ اا َّ  تن ن,نإَااَأسُّ َقي اااو 

نَين َرَ َ  ,ن نَقي و  َ ا،ن,نَتَيسُّ ٌُنَ ت   َ نننر  ٌُنَاك َض ،ننينش  ََّاَع ,نننرََّتنإَّكىَّ  َ ,ن,نننرََّتنإَّكىَّنننر  اكَ نَأيَا نَقي َااك لَّ َ َ  نَ  َّ
نَي  ن َخ ن ,نَتاآل  َ  فن نَتاا  ناعَ َ  َتاتن ٌُنَ  نَ اَ تَّ ناعَ َ  نَإاَلنَ ضن ُّفننإَّ  َن ث  َّ ,نَأَي نَيا َكَفن َّ َا  وانَر ع رنتهَّ َت نن ن  

نَ ااَتافنن اال  اا ََّون َّ ن َراا ما,نإََّ نَ اا نينش  ن ن تإماا ,نَتَ نكنن رَّاا ن نَ    ن كماا نَ نَك  اا َّلن ُنن«ن نَجخ َّ َاك  َاا َيَلن»َتَ َ ث  نااىن,ن:ن,نقَاا َ ن ن
َ اا َن نكنر  نَيل  اا ن َيدماا نكنتشَّ َنااَ نَتَاك َنعَاا نَا اماا ن ني  َ اا نن«نَاك  اا مانَ ن:ن,نقَاا َ نأن نَيَنااىننإناا ََّونَعَ يَااىننَراا َلنَيَر   نَيَااا نعَااَ ؟نَإيَاات 

َ  نن»:نكنَ   ن,نقني تنن نكنر  ََ  عَّكطَّن»,نَتَ َ ث  نىنن«نَ نَا   كثم نَعك َسناَّ ا  نَ  َّ نَك نتتن نَيت  ٌ نكند َ  ن «نَيَلنَاعََّ ناع َا َونَ جن
نعََّ ا    ن:نَق َ نَيانتنَخ عَّ  ن ,نَ ا نيَن:نَإدني اتن َاا ِ ؟نقَا  َنَكا نَيَاا نَ  عَّا   اَت نن ن   نإَّالنَ اَتا  ن»:ن   اَ  نناع َاَكا فَّ :ن,نقَا  َن«نشَّ

كم ؟نَق  َن:نقني تنن ن نَجخ َّ ن(3).«َ ن رنت م »:نَإَ  ناع رنتهن
 :ت ريج الحديث

 نااشااج ل,نتنن ااكننااالنيااا ن ناا ,نإدااطن االنطاا كدكلنأاالنيااا ن  عاان(0)يخ جااىنا  اا نن  ااينن
 .ع  نألن ا  نالن  اشناىنان تفريك

 :رجال السلددراسة 
,نَياناتنخ عا ناا  ا ناعراتإلناعج  ا س,نتعا ناج جا لُسَلْيمان بـن حيـان اْزدي

َ ا َتنإَّالنتن,ن(5)
االننتثدىنرالن لن,نتراع (2)"رثك ناع  كةن"تثدىناالن   نتق  ,ن )َشَتا ن نُن  عنَتَثَ  نَّكَلنَت َّ َاُ

                                           
ن.5266 ا قننن2 0,  0/ن23  ن ني   ن ) )
ن.245:ن د كوناع عاكونل.  تن نُن  اُنعرتإ نالن  اشنار  ناع ع يُنتآخ فن  ج ُنياتن  كننا ا لن2) )
 

نَأَي ناع دنينن 3)) ناع  ََّ لَّ ,نَتَأ  فَّ ناع دنينتوَّ نَا  فَّ ن َّل  كَ  لَّ نَتاإل َّ َُّ ََ  َن ناا  نَ إ عَّ كَ  َلنَا ون ناإل َّ ن كون  يننرََّ  ون ن00 ا قنن21 /ن توَّ

 

 .00 ا قننن34 / ناع    ناع  امنن  ى0))
ن.310/ن   عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن ن5))



 068 

ك ن,نتن(1)تاعااا الن,(6),ننتياااتن شاا نناع إاا أ ن(5)تاع جياا ن(0)تأياا نااالناع اا كن ن(3)اااالن  ااكل َيانااتنَ اا َّ
ااالننإداا  نإ اا  من,ياااتنخ عاا ناا  اا نثدااُن"تركااعتقاا  نن,(1)تاراا فناااالن ااا لنإاا ناعثداا ت,ن(1)ااشااج
عاكسن"ن,نت ا ناع ا   ناالن  كلنأنىنإد  (4 )" نأنى؟إد  نتياتنخ ع ن  لنك أنأنىنى أع ن ا تكى

ن"أااا سناعاا ت ستقاا  نن,(3 )" اا تم"إداا  ,نعراالنياااتن اا  نن(2 )تتاإدااىناعن اا ا نااا عدت ن(  )"اااىناااأس
ااكلنكداات نياااتنخ عاا ناا  اا ن اا تمنعااكسنا جااُ كاا نا االنَ  َّ نَك   ,نتها ناااالن جاا ناأنااىن(0 )"َ اا  تن

اع ج ن لن ج  ناعر وناع  ُ,نت تن رث نكعنن,نتق  ناعا ا نإ ن تضعنآخ ن(5 )"  تمنكخطئ"
 تن  ا نإكاىنراالننتك  ا جنعىني   كاةن ا ع ُن ا نيأياننعاىن كا ن ا نارا",نتق  ناالنأ ين(6 )ريك ف

اكلن ن  ني  ن اان لن ت،ن  يىنإكييطنتكخط ،,نَت تنإلناا  نر  نق  ناا النَ  َّ إكىنإع ناك لنتات
ن.(1 )"  تمنتعكسنا جُ

ن.ثدُنكعن: قلت 

 :االثير رحمه  قال ابن 
َِّّ ِمْلَا، َفَ الَ َأُعوُ  : َألَُّه تَزو   اْمرأة، فلمَّا دَ لت َعَلْيِه َقاَلتْ »إَّكىَّن(ن ا()َأَتاَن)ن  :ِبا

َك اامنتَ َ  اامن:نكنَد  ننن«َلَ ْد ُعْ ِت بَمَعا  فالحِ ي بأْ ِلا اامنتأَّ ناَّىَّنيَأنتاننَأت  نَعجأتنإََّعك ىَّن:نأنا تن ن.َيس 
,نَتاعَهَ  لنن ,نَتاع َ َر لن نَعد نَعجأتنإََّع نَ ي جأنتعنا تناََّ الا ن:نتاعَ َ  اناع    ن نن(1 ).َيس 

نن(4  )الحديث رقم

                                                                                                                        
 

 .315/ن6اعثد تن الن ا لنن ))
ن.363/ن6اعطاد تناعرا ينن2))

 

ن.16/ن  تاكُناالن   هنن-   كاناالن  كلنن3))
 

ن.41 /ن0اعج حنتاع   ك ن النيالن   ننن0))
 

ن. 24:نلن   إُناعثد تنعي جيل ن5))
 

ن.41 /ن0تاع   ك ن النيالن   نناعج حن ن6))
 

ن.12:ن لن ريننإكىنت تن تثمنلن1))
 

ن.63 /ن    ن ناعاها ن ن1))
 

ن.315/ن6اعثد تن الن ا لن ن1))
 

ن.21/ن4    كاناي ا ن ن4 ))
ن

ن.41 /ن0اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن ن  ))
ن

ن.311/ن   عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن2 ))
ن

ن.41 /ن0 النيالن   نناعج حنتاع   ك ن ن3 ))
ن

ن211/ن0اعر   نإلنض   ،ناع ج  ن ن0 ))
 

ن.254:ن د كوناع عاكونل ن5 ))
ن

ن.244/ن2 كهالنا أ  ا ن ن6 ))
ن

ن.212/ن0اعر   نإلنض   ،ناع ج  نن1 ))
ن

ن.1 3/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن1 ) )
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َ اَ ثََن نَياناتنننَ اك ن ن:ق  نا  ا نناعاخا  س
,ن( ) نَياَّالنينَ اك    اَهَ نا الَّ نَ    ,نَأال  اك   نَ  َّ نا الن َ لَّ ,نَ اَ ثََن نَأا ا نناعاَ   

نَياَّلنينَ ك   ن ن:ن,نَق  َن(2)نَأل  َن نَ َعناعَناَّل َّ نكنَد  ننننَخَ ج  طنن:نَ َ  نان َطَيد َن نإََّع نَ  اَّط  َعىنناعَشت 
 َا ن,ن َن(3)

ن َن ااَن نَاك َنعنَ اا ,نَإدَاا َ ناعَناَّاالُّ ,نَإَجَي   َناا نإَّعَاا نَ اا اََّطك لَّ ااتانَ اا ن نَناا »:نن َاا نان َ َعك  يَّ ن نين َّااَلن«ناج  َتَ َخااَ ,نَتقَاا  
َُّن نََّكاا اَّ ع َجت 
كَ ,نَتَ َ عَاا (0) نَشااَ ا َّ نا االَّ َ اا لَّ ناعنُّ   َُناَّن ااتَّ نينَ ك َ اا نإَّاالنَاك ااتَّ اا   نإَّاالنَنخ  نإَّاالنَاك اات  َ اَك نعَاا نن,نَإأنن هَّعَاات 

ن ٌُنَعَع ,نَإَيَ ا نَ َخاَ نَأَيك عَا ناعَناَّالُّ َن نعَّال»:نقَا  َنننَ  ضَّ ُننَن  َ اَع ن:نَق عَات ن«نَ اَّالنَن  َ ا َّ ناعَ يََّرا نَ عَاون َتَ ا  
؟نقَاا  َن َُّ ااتَق اارنَل,نَإَد عَاات ن:نعَّي ُّ فَّنَكَضااعننَكااَ فننَأَيك عَاا نعََّ    ــ:نإَااَأ  َتيناََّكاا َّ َِّّ ِمْلــَا، َفَ  َقــْد ُعــْ ِت »: الَ َأُعــوُ  ِبــا

د َع ناََّأ  يََّع »:نثنَننَخَ َجنَأَيك َن نَإَد  َن«نِبَمَعا    ,نَتَيع  َّ َع نَ اهَّقََّكَ ك لَّ ,نار  ن ن(5)«َك نَيَا نينَ ك   
نن:ت ريج الحديث

 .ن لن  كةن ع نالن   نن(1)ت  ينن(6)اعاخ  ييخ جىنن
 

 : دراسة رجال السلد
ن. ج  ناع ن نج ك عننثد تن
ن

 :االثير رحمه  قال ابن 
نن ر  ن نَ َرَ َ ناَّ ا»َتَق   ن عنَ  «نا    ََّ  َا نتاعَ َ تُّ نا   نا من.نَت  ن  َ لن َّ ُقـْل »وبـه ُسـمِ يت .نتاعرن ُّ

َ َتْين«ُقْل َأُعوُ  ِبَرلِ  اللَّايِ »و  «َأُعوُ  ِبَرلِ  اْلَرَل ِ    (8).الًمَعوِ 

نن(   )الحديث رقم
,نَ َ ثََن نَج َّك ٌنن:ق  نا   نن  ينن ك   نَ  َّ ُننا لن نَاَك ل ن(1)تَ َ ثََن نقنَ ك َا نَياَّالن( ),نَأل  نا الَّ نقَاك سَّ ,نَأل 

نَأا  َّ  ن َُنا الَّ نأند َاا ,نَأل  أََلـْم تَـَر آَيـات  ُأْلِزَلـِت اللَّْيَلـَة َلـْم ُيـَر ِمـْثُلُهنَّ »:ننقَا َ ن:ن,نقَا  َنننَياَّلنَ  هَّن 
 .(2)«اْلَرَلِ ، َوُقْل َأُعوُ  ِبَرلِ  اللَّايِ َقطُّ، ُقْل َأُعوُ  ِبَرلِ  

                                           
ن. ض نالن نركلاع ) )ن

 

نن تناع   ا نأا نتنالنث اةناا   سنخ  نن  ت نتنن2) )
 .312/ن3ا نن  اطنك نلنا   ن نا ع  كنُ,  جنناعاي النن3) )
ننن0) ) َُّ نََّك ناع َجت  ناعنُّ  َ  لَّ َ  ،نناَّن تن  . 53/ن2 تا فناا   ،ناع اع ُن.َي  
ن  كوناعاخ  س,نر  وناعطالم,نن5) ) نَطَيَم,نَتَ    نَ ل  ىنناعَا ون َ َيَ ىنناَّ عَطاَلمكنَتاجَّ نا   ن.5255ا قنن 1/0َ جن ن
ن  كوناعاخ  س,نر  ونااش اُن6) ) ناعَناَّل َّ نَقَ حَّ ن َّل  ناعشُّ  وَّ  5631ا قننن3  /ن1َتآنََّك َّىَّننَا ون
رَّ ما 1) ) ن ن   نَك َّ   َ َ نَتَعن  نَكش  ناَعاَّسنَعن  ناعَناَّكاَّ َُّ نإََّا َ  ن.2441ا قنن 51 /ن3ن  كون  يننَا ون
 

ن.1 3/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن1) )
ن.ج ك نالنأا ناع  ك نالنق طن1) )
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 :ت ريج الحديث
نننَ ك ااا  ن ااالنط كااامنن(3)يخ جاااىنا  ااا نن  اااينن نتَّنا ااالَّ ااا َّ ع ااا نأااالنن,نت ااالنط كااامنتركاااعنريكَأا 
ن.اىناي ين  د  ونألنقكسنالنيا ن  هنن   أك نالنيا نخ ع إ

 :دراسة رجال السلد
ن.ج كعن ج  ناع ن نثد تن
ن
ن

 :االثير رحمه  قال ابن 
ن(نس)ن كةن ن ىنناع َ  َّ ا  ناَّعَا ن«نإلَّما قاَلها َتَعوُّ اً »َت َّ اع   ن نجاا نإََّعك عَا نت ن  َ  َّ نا عش  يسنإن   نيق  

ال ى يَّلنإَّلنإ   إَعنَأن ىنناعَد   ,نَتَعك َسنا نخ  نن(0).عَك  

نن(6  )الحديث رقم
ن نتَ اا :قاا  نياااتناراا ناعاااها ن نا االن االن َ ااَ ثََن نكنت ن

َاَ َناا نَج َّكاا ٌن:ن,نقَاا  َن(5) ن(6)َيخ  نا االَّ نَأَطاا ،َّ ,نَأاال 
اااَي َّل َّن ناع ُّ َ لَّ ناعااَ    ااا َّ نَياَّاالنَأا  ,نَأااال  اعَ اا اَّوَّ
نَهك اا  نن,ن,نقَاا  َن(1) ُننا ااالن ن:نننقَااا َ نينَ اا َ  ااا   نَأيَاا نَ جن َ َ ي اااتن

نَكااَ فن,نَإدَاا  َن نَأَيك ااىَّ,نَإَايَااَغنَاعَّااَ ناعَناَّااَلن:نَإَدَط  ااتن تن ُن,نَيَقَ ي  َااىن,ن:ن"نَإدَاا  َنننَ نإَّعَااَىنإََّ ناَهننإَااَأَجه  َكاا نينَ اا َ 
اتَ ناهَّن:ن,نَإدني تنن"َ نإََّعَىنإََّ ناَهن؟ن:نَت نَتنَكدنت نن ً اِإلََّمـ,نننَكا نَ  ن اَ َ  نَقَط   ناىن,نقَا  َننا َقاَلَهـا َتَعـوُّ َإَ ا ن:نَا  

نإََّ نَكت  َّل َي  تن نَي   نَيرنل  نَين َّلنَعن  ن(1)ن.َهاَ نكنَ   َّ نَ  نَ َ  نَت َّ  تن
 :ت ريج الحديث

                                                                                                                        

ن.اك لنالناش ناا   لنا ع ي كلنياتناش ناعرتإلن ) )
ن

ن2) ) َاَ ك لَّ نقََّ اَ، َّناع  نَ ت َّ نَإض  َّ نَ اَل َّناع  نَ  إَّ َّكَلنَتَق   ََّ  نَا ون ن.0 1ا قننن551/ن   كون  يننرََّ  ون
ن

ن.0 1ا قننن551/ اع    ناع  امن3) )
ن.1 3/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن0) )
 . تنكت لنالن ت لنالن اش ناعدط لنن5) )
 . تنج ك نالنأا ناع  ك ن6) )
ن. تنأا نتنالن اكونالن اك 1ُ) )

ن

نَهك  نن1) ) َُنا لَّ َن ننينَ  َ  ن.4 26ا قنن 6/ن1  ن ناعاها ن ن  
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اااىناي يااى,ننأاالنيااالنأااا ناعاا   لناع ااي لن االنط كاامنأطاا ،نااالناع اا اون( )يخ جااىناعاااها ن
ن(0) ااا تس ااالنط كااامن  اااكلناااالنأاااا ناعااا   لنتيخ جاااىناعطن(3)تاعن ااا الن(2)يخ جاااىناعااااها رااااع نتن

أالنياا ناعضااك لن(ن  اكلنتااأ اش)نع ا ريكنثالث عنن لنط كمنااأ اشن(6)تاعايتسن(5)تاعاكعدل
ن.اعضاك لنألني   ُنالنهك ن
نن:دراسة رجال السلد

اِ لِ - نَعَطاُ  ْبُن السَّ نَيانتناعَ  اَّوَّ ناعرنتإَّل ن,نَيانتن نَ َ  ,نَتكنَد  ن إ ََّلن.ناعثََد َّل  ن.(1) ا36  نتن
ن

:ن,نتقا  ني  ا ناالن ناا (  ),نتاعن ا ال(4 ),نتاع جيال(1)تااالن  اكلن,(1)تثدىنيكتوناع اخ ك نل
ر لنثدُ,نتق ن:ن",نتق  ناالن   (3 )"إاان  ث نألن ج نتا  نإعتنثدُ:ن"تق  نش اُ,ن(2 )"ثدُنثدُ"

,نت ااا ونااااالن(0 )",نتاخااا يطنإااالنآخااا نأ ااا ف تينأناااىناع  دااا  تل,نتقااا نرااا لن يكااا ن  ياااىنااااأخ  
رااا لنأطااا ،ناااالناع ااا اون  ياااىن:ن"تقااا  نيااااتن ااا  نن.(5 )اعدطااا لن ااالن  كثاااىن ااا ن تافنقاااا ناخ الطاااى

اع اا منقاا ك م نقااا نيلنكخاا يط,ن اا عون  اا دكنناع اا كة,نثاانناااأخ  ن يكاا ن  يااىنإاالن  كثااىن خاا عكطن
عكااةنااالن:نن"اعاا   لنااالن عاا ستقاا  نأااا ن.ن(1 )" اا تمناخاا يط:ن",نتقاا  ناااالن جاا (6 )ن..."رثكاا  ن

ااَيكن,نتأطاا ،نااالناع اا او,نتكهكاا نااالنيااالنهكاا  ,نعكااةني  اانعنن اا  نأناا س ,نتقاا  ناااالن(1 )"يااالن ن
                                           

ن.  26اع    ناع  امنن  ىنا قننن ) )
ن.2 26اع    نن  ىنا قننن2) )
ن. 150ا قنن3 /ن1اع نلناعرا ينعين  الن3) )

 

ن.3221ا قنن262/ن1آلث  نش حن شر نا0) )
 

ن.0135ا قننن231/ن1ش وناإلك  لن5) )
ن

ن.2562ا قنن 20/ن4 ش حناع نُنعيايتسن6) )
ن

ن.16/ن24 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن1) )
 

ن.6/333اعج حنتاع   ك ن1) )
ن.13:ن تاكُناع ا  لنلن-   كاناالن  كلن1) )

ن

ن.36 /2اعثد تن   إُنن4 ) )
ن.24/12 عاكوناعر   نن  ) )
ن.6/333اعج حنتاع   ك نن2 ) )
ن.6/331اعطاد تناعرا ين3 ) )
ن.اع    ناع  امن0 ) )
ن.6/333اعج حنتاع   ك نن5 ) )
ن.اع  جعنن  ىن6 ) )
 .611ل د كوناع عاكونن1 ) )

ن.6/333اعج حنتاع   ك ن1 ) )
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َيك ُ يكن:نك نل– تنيض لنأن سن لنعكةن:ن"أن :ن,نتق  ناالن  كل( )",نتاعيكةنض كل-االنيالن ن
ن.ن(3)  تمناخ يطتق  ناالن ج ن.(2)"أط ،نالناع  اون نك  جنا  كثى:ن"  كل

ن ا نضا  ىن النضا  ىن خ الطاى,نن:قلـت تاعا اتسنأناىن اتنج كا ناالنأاا ناع  كاا ن اتنثداُ,نتات
ن.,نإ تاك ىنإ نه لنإخ الطى(0)تق نق  ناالن  كلنينىن  عن لنأط ،نا خ الطىناأخ  

َوناعرنننُن ُمْوَسى بِن رَاِشد  ُيْوُسُف بْ  نَيانتنَك  دنت  إَّلُّناعَدَط لن إََّلنت  ن.(5) ان253,ن نتن
اَّ ن ت يكتنك ك نالن  كلنر ون":ناع ر سنق  نياتن  ك .ن(6)"  تم":نإد  نالن  كلأنىنا ن

ن,ن(1)"ر ونأنى,نتنر اتن  ىنأنى
,ن(4 )اعثد تنإلتار فناالن ا لن,ن(1)ن" ناأسناى":ناعن  التق  ن,(1)"  تم":نتق  نياتن   ن

قاا نت االن كاا نتا اا ن االنااا ااُنكت االنااالن ت اا نا عثدااُ,ن":ناعاياا ا سنقاا  ناعخطكااو,ن(4 )اعثداا ت
ناإل ا ن:ن"قا  ناعاا ال,ن(2 )"ر لنثدُ"ن:الناعد  ننتق  ن  ي ُ,ن(  )"  ك ىنإلناعاخ  ستا  جناىن

ن.(0 )"  تم:ن",نتق  ناالن ج (3 )"اع   ةناعثدُ
ن. تن  تم,نتقت ناعا الن لنا وناعثن ،نعكسن لنا وناعج حنتاع   ك ن:قلت

 :اإلسلادالحكم على 
  النايكا فن النط كامنياالناعضااك ل,نتإكاىنعينك  دالننا ع   ا ا تنإ ن  فنضا كلناع  كةن
نهسنيلنااااااننكار ناع ااااااااعتن.ن,نتراع نكت ااااااالنالن ت اااااااالن  تمُنإخ الطنأط ،نالناع  اوااااااأي

                                           

ن.6/333اعطاد تناعرا ين ) )
ن.0/51(ن تاكُناع ت س)   كاناالن  كلنن2) )
ن. 31:ن د كوناع عاكونل3) )

ن

ن011:ن  ا تناالناعجنك نل 0) )
 

 .065/ن32 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن5) )

 .ن0/340    كاناي ا نن6) )

 .اع  جعنن  ىن1) )

 .ن 1/23تاع   ك ناعج حن1) )
ن.061/ن32 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن1) )

 

 .ن1/212اعثد تن4 ) )
 .ن0/340    كاناي ا ن  ) )
 .ن310/   عاكوناع عاكونن2 ) )
 .ن 2/22  ك نيأالنناعناال،نن3 ) )
 .ن416  د كوناع عاكوننلن0 ) )
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إدا ن اتإ ناع اي لناعيدا ،ن  رناُ,نر نكاُنال كاني   ُناالنهكا نتعرالنإ أا ناع   لناع ي لن لن نيا 
تقاا نقاا  نن.نااىن تينأاالنأاا  ن اا  اُه,نأي اا ني50نهن االنرااا  ناع اا ا كلنت ااتإ ني اا  14ُأاا نن
كةَنن"اعاها  نإََّ نَ َااناع َ  َّ نَهك    َُنا لَّ نينَ  َ  ,نَأل  َي َّلُّ ناع ُّ َ لَّ ناعَ    َينننَ َتينَيانتنَأا  َّ ن.( )"َتَ نَن  

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

 :االثير رحمه  قال ابن 
ــُه اْلَحــِديُث ن ــار»َوِمْل ــَن اللَّ َِّّ ِم ــا ــ  ِب ك ناَّاا هَّ,نن«َعاِ  اا جَّ ا,نَرَ اا نكنداا  ن ن   َ َ اات َّ نيَناا نَأ اَّااانت ن َيس 

عَّعَّن ن ,نَرَدت  َعناع َ    نت َّ ضَّ َ نَ ت  اِ نرا  ٌن,نتَ ا ٌ،نَ اإَّامٌن:نَإج  ناع َ  أَّ اونَجَ اَ ن«نَأ اَّااامن»تَ النَ َتافنن. َّ ا عَن  
َك ا َعناع     ,نَت نَتناع َّ ضَّ َ نَ ت  نن(2).اع َ  أَّ

نن(7  )الحديث رقم
,نقَاا  َن:  ناااالن ااا لقاا  ااَ انَّلُّ ناع َع   ن نَ َ اا   نا االن َ اا ن َاَ َناا نأن ناعَ اا  حَّن:نَيخ  نا االن َ ااَ ثََن نَيانااتناعطَاا  َّ َّ

,ن(3)
نَت  او ننَق  َن اَعك   نن,نقَا  َن(0)َ َ ثََن ناا الن ن ن ,نَأال  ناَّااَل   نا الن اَيك َ  لن َاَ نَّالن ن نَياَّالن نَ ك اَ  َن(5)َيخ  نَياَّكاىَّ,نَأال  ن,نَأال 
ناهَّنن ت َّ نَ  ن َِّّ َوُحْسِن »: َألَُّه َكاَن ِإَ ا َساَفَر َوَجاَ  َسَحرًا  َيُ ولُ ,نن,نَأل  َسِمَع َساِمع  ِبَحْمِد ا

َِّّ ِمَن اللَّارِ ، َفَأْفِضْل َعَلْيَلا َعاِ    َباَلِ ِه، َربََّلا َصاِحْبَلا ن.(6)«ِبا

                                           

ن.  26ا قنن 6/ن1  ن ناعاها نن ) )
 

ن.1 3/ن3تااث ناعنع كُنإلن  كوناع  كةن2) )
ن. تني   نالناع  حن3) )
ن تنأا نتنالنت و0) )
 . تن عك نالنيا ن  عونارتالن5) )
َ َ نإَّلنَ َ  ن6) ) نإََّاانَي   ناع  نَ  إَّ ن نَ  نَكدنت ن ر  ن ن.ن 214ا قننن1 0/ن6  كوناالن ا ل,ناَّ

ن
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 :ت ريج الحديث
 ااالنط كااامنكاااتنسناااالنأاااا نااأيااا ,ن,ن(3)تااااالناع ااانل(2)خهك اااُتيخ جاااىنااااالنن( )يخ جاااىناعن ااا ال

 النط كامناع اكاعنن(6)تاعاكعدالن(5),نتيخ جاىناع ا رن(0) النط كامني  ا ناالن ا عون يااتن اتنتيخ جىن
 االنن(1)تاعاااها (1)أاالنأااا نتنااالنت ااوناااىنا ثيااى,نتيخ جااىناااالنخهك ااُج ااك عنناع اكااعنااالن اايك  لن

ن. نالنيالن  عوناىنان تف كمنأا نتنالنأ   ناا ي  نألن عكااااطا
 :دراسة رجال السلد

ــم ان  ــوان السَّ ــن  ك ,نت ااتإلنإاالنخالإااُناع ن اات ســَهْيل ب قاا  ناااالن.(1),نياااتنكهكاا ناع اا نل 
 ااتن اا تمن  االن:,نتخال ااُناعداات (  )إداا ن  ااتن  ا اا ىن اا تمن يكاا ن  يااىناااأخ  :ن"(4 ) جاا 

ني ا تننيخكاىنتتنيأيان,اع  كة,نتي  ن ض كلن لنض  ىنإعتنا اون يك فنت ت،ن  ياىنا ا ن اتتن
 نأااا  نا اا نق عااىن:"ا ع  ااىنااا  خ الطنإداا ن اإااعنأنااىناعااا اَلنإداا  نإاالن  ج ااُن شاا ننااالنأاا ت نأاال

ت ااعك نااالنيااالن اا عوناخ يطاا نن-يسن شاا ننااالنأاا ت ن-اع اا إينياااتناع  االنااالناعدطاا لن االنينااى
ي َّنناأنىناخ يط,ن,ن(2 )" ات يك ن اان ن ناعا نكتجاونعنن لنت ن:ناات ناعد ننإلن(3 )اع الالناأ ا فنإد تات
ن ا  نشاكام نكا تنعاننان اىنتات  نتقََّي ى,نا خ الطن   نعَّدََّ  نإ   ن   ا عن,ن لنك طنتعنني الم,نض  م 

 .اخ الطى
 :الحكم علي اإلسلاد

ن.  لإ ن  فنن

                                           
 .4213 ا قنن11 /1,ن1111ا قنن1  /1اع نلناعرا سنن ) )
ن. 251ا قنن52 /0  كوناالنخهك ُنن2) )
ن.536ا قننن363أ  ناعكتننتاعيكيُنلنن3) )
َاوَنن0) ) نإََّاانَي   نَ  نَكدنت ن نَا ون نَّ ناعَنت   .5416ا قننن0/323 نلنيات ات نَيا َتاون
 .636 ا قننن5 6/ اع      نأي ناع  ك كلن5) )
 .061ا قننن2/51اع أتاتناعراك ن 6) )

 . 251ا قنن52 /0  كوناالنخهك ُن  1) )

 .1411ا قننن6/02   ن ناعاها ن 1) )

 .ن2/255  عاكوناعر   1) )
 .251 د كوناع عاكو,نل4 ) )
 .  اني ن  كةن قنن   ) )
 .15/نن1 كهالنا أ  ا نن 2 ) )
 .ن54اع خ يطكلن,نل 3 ) )
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 :االثير رحمه  قال ابن 
َ ك اَّكُن(ن ا)ن ناع ن كةَّ ا ك لن«وَمَعهم الُعوُ  الَمَطافيل»َتإَّلنَ  َّ ن.كن ك ناعن ََّ  َ،نتاع  

َ   َّن َلناعَن قُنإََّاانتَضَ َت,نتَا   نَ  نَ َضعنيَك   منَ َ  نَكد َتينتع ن  :نتاع نتاننإَّلناا  عنَأ اَّانَت َّ نن( ).َج  

نن(8  )الحديث رقم
ن نَ َ   نن:ق  نا   نناعاخ  سن َ َ ثَنَّلنَأا  نناهَّنا لن

َاَ َنا نَ   َ ا ٌن(3)اعاَ َهامَّن,نَ َ ثََن نَأا  نن(2) ,ن(0),نَيخ 
َ ااا ٌن َاَ نَّن:ن,نقَااا  َن(0)َ    َاَ نَّن:ن,نقَااا  َن(5) َّسُّناااااااااالناعهُّ  ناااااااااااَيخ  َاك ناااااالنأننااااااااَيخ  ناعهُّ َت ننا ااالن ناع َّ  ناااااااا   ,نَأااالَّ نا ناااااااا َّ نااااااااَت َّ لَّ
ن,ن(6)َُنااااَ  َنااااا نَ خ

َتالَن َتَ   
ن عنَ  (1) ن َّ نَتا َّ   مننرن ُّ اَّىَّ,نَق  َنن,نكنَ   َّ كَةنَ   َّ ناهَّن:نَ  َّ ت ن نَ  َا نننَخَ َجنَ  ن َُّ َ ك اََّك َهَ َلناع ن

ناعَط َّكمَّ,نقَا َ ناعَناَّالُّن ن»:ننننَ َ  نإََّاانَر ننتاناََّا  فَّ كنَّنإََّلنَخ عَّاَ نا اَلناعَتعَّكا َّ ننن(1)اَّا ع َي َّ نعَّدناَ ك ش  ا   إَّالنَخك 
ٌُن ااكلَّنن,(1)َطيَّكَ اا ااانتانَااَتناعَك َّ ,نَوَمَعُهــُم الُعــوُ  الَمَطاِفيــلُ ...ن«نَإخن ناعَاك ااتَّ دَاا  َّينتَ نَتَ اا  ُّتَ نَأاالَّ ن ن ,نَت ناان 

ناهَّن ت ن ا َن ن ن  َ  َّ َّكلَن:ن"ننَإَد َ نَ  ن ,نَتَعرََّن نجَّ نَيَ    ئ نعَّدََّ   َّ نَنجَّ ن.(4 )اع  كة...نإََّن نَعن 
نن:ت ريج الحديث

ألن    نالن اش ناىنان تف,نن(  )أا ناع هامنالن   نن لنط كمنا   نناعاخ  سيخ جىنن
,نت اااااالن(3 ),نت لنط كمن  ك لنالنأككنُنإ ن  كثكل(2 )تراع نيخ جىن لنط كمنأدك نالنخ ع 

ن.ثالث عننألناعه  سناىنان تفن( )ط كمنك دتوناعه  س
                                           

ن.1 3/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن ) )
ن(   نااع نانىنر لنكطيوناع  ن اتن)اعج   ,ناع   تلنا ع  ن ينأا نتنالنن    نالنأا نتن2) )

 

 . تنأا ناع هامنالن   ن3) )
 . تن    نالن اش 0) )
ن. تن    نالن  يننالنشع وناعه  ينن5) )
ن6) ) نا االن ااَت ن نَنتَإاا ناعدنَ شاالاع اا  الناع  َّ   َُنااالَّ َ َ اا يقاا ننتعاا نا رااُنا اا ناععجاا  نا اان كل,ن االنإدعاا ،ناع اا  اُ,ن,َ خ 

ن.ن1  /6اإل  اُنإلن  ككهناع   اُن.نا ع  كنُنإع نيلنقن  نأث  ل,نثنن   نإع ن رُن  تن نُني اعنت  كل
ن

ن.243/ن6اني ناإل  اُن.ن  تالنالناع رننالني كُن,نتع نا  ناععج  نا ن كلنتعننكثاتنعىن  اُن1) ) نن
ك ن1) )  .ن0 0/2  جنناعاي الن.نتاع  كنُ تضعناكلن رُن... تناعرألنااخض ن  تناعك اسن:ناعَي َّ
كس:ناعَطيَّك 1ُ) ) نر عَجَتا َّ ي َعناعَ  نت َّ  .33 /3اعنع كُنإلن  كوناع  كةن.ناعدتننناعاكلنكنا َ ثنتلنعكطيَّ نتانطَّ
ن4 ) ) َع  َّ نإَّلناعجَّ تطَّ ناعشُّ ن تطنَا ون ناعشُّ ن ن. 213ا قنن13 /3...  كوناعاخ  سنرََّ  ون

 

َ نَنن  ) ) ,نثنَننَي   َُّ َيك َ  سناع ن َ َ نَتَقَيَ ناَّاَّ نَيش  نَ ل  ن.610 ا قنن61 /ن2اع    ناع  ام,نر  وناع ج,َا ون
 

نن2 ) ) اَلنَّ نإَّلناإلَّ   تطَّ َلناعشُّ ن ن َّ نَ  نَكجنتهن ن.  21ا قنن11 /ناع    نن  ىنر  وناعش تط,َا ون
 

نن3 ) ) َُّ َ ك اََّك َت َّناع ن نَ ه  ناعَ َي هَّسنَا ون ن.11 51,0 0ا قنن23 /ن5اع    نن  ىنرََّ  ون
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 :دراسة رجال السلد
إََّلنناعا  س,ياتنأ ت نن ت  ن,نسااه نداشِ ر بن رَ مَ عْ مَ  نن.(2) ان50  نتن

,نتااالنطا تتس   منأي ن تثكدىنعرلنإلن  كثىنألنني  ناع ا امنشال،نإ ن,ناعك لنأ عن ,ناعهُّ  ا َّس 
ن.تراان تاك ىنا عا   نانىنعنن رلن  ىنر اىن,نإ تاكُناعا  ككلنأنىنإكع نض ل

ك ل إانلن  كثاىنن,ستن,نتااالنطا تنإاان  ث نَ   َ  نألناع  اقككلنإَخ  ىهنإ نألناعهُّ   َّس ن":نق  ناالنَ  َّ
ن.(3)"أنع  ن   دكن,نإأ  ني  ناعرتإُنتاعا   نإال,نت  نأ  نإلن  كةنااأ شنشكام 

 الن ا كةن ا  ،ناعا ا ككلن,نرا لنك    ا ننلَناعا هامنأالن   ا ني اونإعان  كةنأاا ":نق  ني   تن
    ن:ن"النشكاُتق  نك دتون,ن(0)ن",نتر لنك  ثعنن  يم نا عا   ن-ك نلنا عك لنن-ر اىنتكني ن

ن.(5)"أيكعننإكىناضط او,النر اىنعنن رلن  ىنني  ناعا   ن لن    ن كلنق 
ن.اع هامناع ن  نل,نت تن  ثاتنإكىنر  ن د نناع اتسنألن    نإلن ااناع  كةنأا ن:قلت

َبْيـرِ   ي  ا نأالنا اافننتيااتنه أاُن(1)قا  نيااتن ا  نعرالنن(6)ثداُنإدكاىن شاعت  ُعـْرَوَة ْبـُن الزُّ
ن.ار ناع  كمنتأ  نتأيلن ضلنتنأنعنن    تنيانناع   اُن نعن

ن.   نألناع  ت نالن خ  ُنت  تالنالناع رن,نإكن لنأنىنأيُناإل    عننكار تانينىني:نقلت
,ن(1)ثدُن  إين  نلنشاعك نأ النإالنآخا نأ ا فنإ يكا نترا لنك شاكع عبد الرزا  بن َ مَّام

ُ ن":نقاا  ناااالن جاا عراالنن(1)بعلــة اال ــتالطتكلــم العلمــا  فيــه إداا ن اانا اا جناااىناعشااكخ لنإاالنج ياا لن َّ
إأ  نا    نإر لنق نن,لن  عن نىنقا ناع  ا كلتض اطناع ن َنن,  عن نىنقا نا خ الطنل ن َنن  كةَّن
ن.(  )"تا عج يُنإعتن جُنأي ناإلطالم:" تق نق  ناالناع الح,ن(4 )" يك 
ن.اعاخ  سناعاسنر لنكن د ني   كثىنقا نا خ الطكن لنأنىنا خ الطنالن  كثىن لن:نقلت

ترا لنن,تاارا ن,ت  ين,لنَنت َنن,ع َنتر لن  لنجَن":ند  ناالن ا لإنوتحدثوا عله فى التشيع
                                                                                                                        

ن.14 0اع    نن  ىن  كةن قنن ) )
 . 16 د كوناع عاكونلن2) )
 .ن3/325   كاناالنيالنخكث ُنن3) )
 .ن1/51  عاكوناعر   ن0) )
 .ن2 2/2ش حنأي ناع   اسن5) )
ن.311:ن د كوناع عاكونل6) )

ن

ن.236:ن,نج  عناع   ك نل01 :ناع  ا ك ن النيالن   ننل1) )
ن

ن.350:ن د كوناع عاكونل1) )
ن

ن.10:ناني ناع خ يطكلنعي الالنلن1) )
 

 .1 0/   سناع   سن د  ُنإ وناعا  سن الن ج ن4 ) )
 .15:ناع خ يطكلنعي الالنل  ) )
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ن.( )"إاان  ةن لن  يىنأي ن شكعنإكىنكخطئ  لن
تقااا ن  ااا نإعكاااىنثدااا تنن,ت ااا كةنرثكااا ن,ي ااان لناااالن  ااا نناعااا هامنتع اااا ":نقااا  نااااالنأااا ستن

ااان,تر ااااتانأناااىن,تيا ااا عنن,اع  اااي كل ينتَنتقااا ن َنن.نعاااننن ااااتفنإعااا ناع شاااكعيإ نن تعاااننكااا تانا  كثاااىناأ م
 لن تاك ىنععافن-اىننفت ن َن َنإعاانيأينن  نن,ي   كةنإلناع ض ا ن   ن نكتاإدىنأيكىني  ن لناعثد ت

قا نتي ا نإالناا وناع ا منإاأ جتنيناىن نااأسنااىنإ نيناىنن,-تع  ن تافنإلن ث عون كا  نن,اا   كة
عاننكا أتانإا ناع ا كةن: قلـت.(2)"ت ث عاونآخا كلن نا رك ن, امن نىني   كةنإلنإض ا ني  ناعاكات

ن.عا أ ىنت اان نعجناعاخ  سنإ نان د ،ني   كةني  ناعا  
  حنا ع    نا كيُنيخا ن نت تنإ ناعطادُن:نقلت,نفى المدلسين (3)وك لا  كر  ابن حجر

ن.  عك عناعطادُناعث نكُن لناع  ع كلناعاسن كض ن
ن

 :االثير رحمه  قال ابن 
ناعَهَراا  َّنن(َأااَت َن)ن كةَّ ــدقة َ ِرَمــة  َواَل َ اُت َعــَوار»إَّاالنَ اا َّ :نَ   وَّناعَ ااَتا ناَّاا ع ن«ناَل ُيؤَ ــ  ِفــي الصَّ

نكنَضنُّن نن(0).اعَ ك و,نَتَق  

نن(9  )الحديث رقم
ناهَّنن:قااا  نا  ااا نناعاخااا  سن ااا َّ نَأا  َ اااَ ثََن ن نَ َ ااا ننا ااالن

َ اااَ ثَنَّلن:ن,نقَااا  َن(6)َ اااَ ثَنَّلنَياَّااال:نقَااا  َنن,(5)
ُنن ا  نَيَلنيَن:نَ َ ثَاىننننَيَن م نن,نَيلَن(1)ثنَ  َ  َُناَع َّالنَيَ اَ نننَاا نَار  اتَعىنن,نَر َاَونعَاىنناعَ اَ َق َواَل »:ننناَهننَ  ن

، َواَل َتْيي  ِإالَّ مَ  َدَقِة َ ِرَمة  َواَل َ اُت َعَوار   .(1)«ا َشاَ  الُمَصدِ  ُ ُيْ َرُ  ِفي الصَّ
 :ت ريج الحديث

 االن اا كةنن االنط كاامنث   ااُنااالنأااا نتنإاالني ا ااُن تاضااعنإدااطنيخ جااىنا  اا نناعاخاا  سن
ن.( )اىنان تفننينسننالن  ع 

                                           

 .ن2 1/0اعثد تن الن ا لن ) )
 .ن5 5/3اعر   نإلنض   ،ناع ج  ن2) )
ن.30:نطاد تناع  ع كلنلن3) )

 

ن.1 3/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن0) )
ن.    نالنأا نتنالناع ثن نالنأا نتنالنينسنالن  ع ناان   س5) )

ن

 .أا نتنالناع ثنلناان   س6) )
ن.ث   ُنالنأا نتنالنينسنالن  ع ن1) )
ٌُنن1  /ن2  كوناعاخ  سنن1) ) نَ  ََّ  َُّ ناعَهَر  َّنَا ٌونَ ن ن  َخاننإَّلناعَ َ َق ن.055 ا قنن...نرََّ  ون
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  :دراسة رجال السلد

   َِّّ ااا َّس نا ااالنيناااسناااالن نُثَماَمـــَة ْبـــِن َعْبـــِد ا ناعَا   ,نتثداااىني  ااا ناااالننننن(2)ن.ق ضاااكع ن عااا ناَان  ااا  َّس 
قاا  ناااالن,ن(1)تاراا فناااالن ااا لنإاالناعثداا ت(1)تاعااا ال(6)تاع جياالن(5)تياااتن اا  ننن(0)تاعن اا ال(3) نااا 
.ن(1) تينأاالنيااا نك ياا نيلناااالن  ااكلنيشاا  نإعاا ن ضاا ك ىتناراا فناااالنأاا ينتنن," اا تم:"ن جاا ن

تي   كثاىنق كاون الن كا ف,نعث   ُ,نَألنَيَنسني   كةنتي جتنَيَنىنن نااأسنااىن"نتق  ناالنأ سنيكض 
ن.(4 )"َت تنَ  عَّونإك  نك تكى,نَألنَيَنسنأن س

 .نثدُ: قلت
.س ن َّن  ناعاَنن نَنثَناع نننياتن,س ن  َّن َنن نااَنن  عَّن َننالَّننسنَنيَننالَّننتن َّنا نأَننالَّننىلَّ ثَ المُ  بنُ    دُ بْ عَ 

ن.(  )
:نلاعا ا قطننتقا  ,ن(3 )"ثداُنتيااتفنثداُ,نتنأاا ناالن   ا ":نساع   اانتقا  ن,(2 )"ثداُ":نلاع جيانق  
ن.(6 )"  عو":,نتياتنه أُ(5 )  كلنالانق  تن,ن(0 )" جُنثدُ"

ناااالنتاراا فن.(1 )"شااكا:نإداا  نلَن اا عو,نثاانننياا نإعاا:نإداا  أنااىننيااال ااأعتن":نتقاا  ناااالنيااالن اا  ن
ن.ن(1 )"يخطأن ا  ":نتق  ن,اعثد تنإلن ا ل
ن تيناع اا كة,ني اا ن االنكراالنعااننضاا ل,نإكااى":نلاع اا جنتقاا  ,ن(1 )"سااا عدتننعااكس"ناعن اا النتقاا  
ن.ن(2)"  كثىنيرث نأي نع اَن َنكننن ":نلاع دكينتق  ,ن( )"ض كل":ن من َن َننلتق  ناع ا قطن,ن(24)" ن رك 

                                                                                                                        
ناعَهَر  َّنَا وٌنن1  /ن2  كوناعاخ  سن ) ) ٌُننرََّ  ون نَ  ََّ  َُّ  .050,6155 ,ن053 ,ن001 ا قننَ ن ن  َخاننإَّلناعَ َ َق
.123/ 1تهذيب الكمال في أسماء الرجال  2) )

 

.0/37العلل ومعرفة الرجال  3) )
 

 .0/046 عاكوناعر   ن 0) )
 .066/ن2اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن 5) )
 .064/ 4معرفة الثقات  6) )
 .4/083الكاشذ للذهبي  1) )
 .0/16اعثد تن الن ا لن 1) )

 .0/300الكامل في اعفاء الرجال  1) )

 .0/300الكامل في اعفاء الرجال 4 ) )
ن.25/ن6  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن(  )

 

 .2/51   إُناعثد تنن(2 )

 .4 0/0 نلناع   اسنن(3 )

 .233ل  ا تناع  رننعي ا قطنلنن(0 )

 .11 /5اعج حنتاع   ك نن(5 )

 .اع  جعنن  ىن(6 )

 .اع  جعنن  ىن(1 )

 .6/21  عاكوناعر   نن(1 )

 .اع    نن  ىن(1 )

 .5/331 عاكوناع عاكونن(24)
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ن :نإداا  ن,نىأناان ات نيااا ن اأعت":نساآلجاا ننأاكاا نيااتنتقاا  ,ن(3)"اشاال،نعااكس":ن من َنَ ان  ااكلناااالنتقا  
ن.ن(5)"أيكننعد ك كلان لنكرلنعن":نآخ ن تضعنإلنياتن ات نتق  ن,(0)"  كثىنيخ ج

ن.(6)رثك ناعييطن,  تم:نتق  ناالن ج 
تقا ن دا  نيلناعاخا  سن كاةنكخا جنعاا فن النإكاىن دا  ن نكخا جن:ن"ق  ناالن جا ن:قلت 

ان.عكسناشل،ن:الن  كلاتقت نن, نأيكىرَّنن ن ن   نيننشكامن تقا نقاتافنن, نأناىاَّني ا نااىنإالن ا كةنا كناىن ن
قا  نتنن.(1) ا ا نيخطاأن:الن اا لنع ا نارا فنإالناعثدا تاتق نق  نن,إلن تاكُنإ   منالن ن ت نأنى

يخا جنعاىنأالننقا تاعاخ  سنن,   ُىنثنن  َّن ن تن لن تاك ىنألن ك نأَن نأيكىنإن  نرَّنن نتاعاسنيننن"االن ج 
ن.(1)"ع  كةنآ ناك ىن لن ك فنطنناَنض ناع ج نيَننت نش نيل نن,ىن ااناع  كةنت ك ف  َّنأَن

 :االثير رحمه  قال ابن 
َِّّ، َعْورَاُتلا َما َلْأِتي ِمْلَها َوَما َلَ ر»َوِفيِه (ن ا)ن َ اتنن«ن؟َيا َرُسوَل ا َ  ,نت ل:ناعَ ت  عنَأت  نج  

اا   نج كااعنن ااَلناع َ اا  يَ َّناع ن اااُ,نَت َّ اا  نتاع ُّر  اا نَ اا نَاااك لناع ُّ ااَلناعَ جن ااَلن َّ ن ااىننإََّاانيعَاا ,نَت َّ ك ن َّ ااَ    نَ اا نكن   راا ُّ
ىن ,نَتَ ا نَكا ا تنجَ  َّ  نإَ ناعتج  ا َّ ناعَ جن اَلنااَ اُن ث ا ن تاعَكَ كلنإََّع ناعرنتَأكل,نَتإَّلنيخَ  ع نخَّالل,نَت َّ

  َ ناعخَّ   اااُ,نرااا عَ يسنتاعَ َقااااُنتاعَ ااا أَّ نَإيَاااك َسناَ ااات  ن عَااا نإَّااالنَ ااا  َّ ن.ن َّ َ  نإَّااالناع اااال َّنت كااا َّ تَ ااا   ناعَ ااات 
ن َ ناعَخي ت نخَّالل نن(1).اعَ اَل َّنتاجٌو,نَتإَّكىَّنأَّ

نن(61 )الحديث رقم
نَاع ااه نن:قاا  ني  اا نااالن نااا ن كَن,نَأاال  نإَّا ااَ ا َّ نا االن ك ن ااَ  أَّ ,نَتاتَّ   ك   نَ اا َّ َكاا نا االن َ ااَ ثََن نَك  

:نقَاا  َنن(4 )
نَجاا  َّس(  )َ اَ ثَنَّلنَياَّاال َيــا َرُســوَل ِ ، َعْورَاُتَلــا َمــا َلــْأِتي ِمْلَهــا َوَمــا َلــَ ُر  : ُقْلــتُ :نقَاا  َننن(2 ),نَأاال 

                                                                                                                        
 .ن  ىاع  جعنن( )

 .2/146اعض   ،ناعراك نن(2)

 .5/331 عاكوناع عاكونن(3)

 .356/   ا تناآلج سنيا ن ات ناع ج   نلنن(0)

 . 04/ ناع  جعنن  ىن(5)

 .504ل د كوناع عاكون(6)

 .6/21  عاكوناعر   نن(1)

 .11 / إ وناعا  سنن(1)

ن.1 3/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن1) )
ن. تناعهنالن ركنن4 ) )
 . تن ركننالن   تكُنالن ك  ن  ) )
عاىنتإا   ن:ناالن راكن,نقا  نااالن ا  ناالنر او,نجا  ناعاهناالنقشاك نت تناالن   تكاُ:نالن ك  نن تن   تك2ُ ) )

ن.01 /6اإل  اُنإلن  ككهناع   اُن الن ج ن.ن  عناعنالن:نت  اُ,نتق  ناعاخ  س
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ااتَ نتَّنإَاانََّاانَراا َلن:نقني ااتنن:نقَاا  َن". اْحَرــْظ َعْوَرتَــَا ِإالَّ ِمــْن َزْوَجِتــَا َأْو َمــا َمَلَكــْت َيِميُلــَا : " َقــالَ  َكاا نَ  ن
؟نَق  َن نإَّلنَا  ف  عنن  نننَا  ضن َ طَن:ن"ناع َدت  نا   نَ نَكَ اَ ا نَيَ اٌ نإَااَلنَكَ َكَنعَا نإَّل  نإَانََّاانَرا َلنَيَ ا نَن ن".ن  َتنَيل  قني اتن

ن ىنن:ن"نَخ عَّكم ؟نَق  َن َك ن َّ    َ نكن   ن.ن( )"نَإ هللننَيَ مُّنَيل 
 :ت ريج الحديث

  
 

,نخ   عنن لنكلض  تنإلنن(6)تاعخ ااط ن(5)تاع  رنن(0)تاعطا انلن(3)تاع   اسن(2)يخ جىناالن  جى
ثالث عنن لنط كمنك كا ناالنن(1)تاعن  ال,ن(1) تياتن اتنن(1)ط كمنكهك نالن   تل,نتيخ جىناع   اس

إاا نأاا  ن تاضااعن االنط كاامنإ اا  أك نااالنأيكااُ,نتيخ جااىنن(  )تاعاكعداالن(4 ) اا ك ,نتيخ جااىني  اا 
ثالثاااا عنن اااالنط كاااامن اااا ك ل,نتراااااع نيخ جااااىنن(0 )تاعاكعداااالن(3 )تاا اااااع نلن(2 )يكضاااا ناعطا اناااال
,نت النط كامناعنضا ناالن(6 ),نت لنط كمنأ سناالناع ضا ن(5 )ط كمن    نالنهك اعطا انلن لن

ك كاا نااالن اا ك ,نكهكاا نااالن اا  تل,ن)ن,نج ااك عن(1 ),نتيخ جااىناع تكاا نلن االنط كاامنخ عاا (1 )شاا ك 

                                                                                                                        
ن

ن.24430ا قنن235/ن33  ن ني   ن ) )
ن

ن.124 ا قنن1 6/ن  نلناالن  جىن2) )
ن

 .2110ا قنن4  /ن5 نلناع   اسنن3) )
 .110اع  جنناعراك نا قنن0) )
ن.ن1351ا قن11 /ن0اع      نأي ناع  ك كلنن5) )

 

ن.161ا قنن361:ن,ن   تمنااخالمنل322ا قنن0  :ن ر  ننااخالمنعيخ ااطلنلن6) )
ن

ن.2161ا قنن11/ن5 نلناع   اسنن1) )
 

ن.1 04ننا ق04/ن0 نلنيالن ات ن1) )
 

ن.1123ا قنن11 /ن1اع نلناعرا ينعين  الن1) )
 

ن.24404ا قنن204/ن33  ن ني   ن 4 ) )
 

ن.3 32,نتا قنن164,ناع نلناعرا سنا قنن516ا قنن235:ناآل اونعياكعدلنل   ) )
 

ن.114ا قنن2 0/ن1 اع  جنناعراك نعيطا انلنن2 ) )
 

ن. 2 /ن1 يكُنااتعك ،نتطاد تناا  ك ،ن 3 ) )
 

ن.3531 ا قنن52 /ن1اع نلناعرا ينعياكعدلن 0 ) )
 

ن. 11ا قنن2 0/ن1 اع  جنناعراك نعيطا انلن 5 ) )
 

ن.113اع    ناع  امنا قنن6 ) )
 .115اع    ناع  امنن  ى1 ) )

ن.130ا قنن1  /ن2  ن ناع تك نلن1 ) )
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عاهنأالناَنن(إ   أك نالنأيكُ,ن  ك ل,ن    ناالنهكا ,نأا سناالناع ضا ,ناعنضا ناالنشا ك ,نخ عا 
ن.الن ركنناىناي ينق كو

 :رجال السلددراسة 
ن,( )لاااااااالناع  كنااااااااااتثدىناا ا,نن64 تنقا نن,بن َحْيَدة ال شيرى َبْهِز ْبِن َحِكيِم ْبِن ُمَعاِوَيةَ 

ن,ن(6)كلااااا  ااااا,نتاالنش(5)  ت اااااا,نتاالناعج(0)لاااااااا,نتاعن  ا(3)  اساااااا,نتاع (2)تاالن  كلن
ا نااىن ا  ميلناإل ا نني  ا نتنإن(1),نتنارا نااالن اا ل(1)تاع  رن تنقا  ن,ناالنَ ا نتَكاى نقا نا  ج 
قا ن تينأناىنثدا تناعنا س,ن:"ن(4 )تنقا  نااالنأا سن  عو,نتنعرنىنعاكسنا ع شاعت ن:نن(1)ياتنه أُ

تنق ن تينأنىناعه  س,نتنج  أُن لناعثد ت,نتني جاتنيناىن نااأسنااى,نتنعانني نعاىن ا كثم ن نرا ما,ن
ت نيأياننخالإما نااكلنيرثا نيا اُني ا ناعندا ن:"ن(  )قا  ناع ا رن,ن"نسنااىإاان   ةنأنىنثدُن,نإالنااأتن

ن"الن ركن,نتينىنكج عن  كثىنإلنأ اعُناعه
ن ااَ  مانأنااىنإداا  ن:نااالن رااكنن؟نقاا  نن اا ن داات نإاا ناعااه:ن(2 )ااالن نااا نت ااا ني  اا  راا لن:ن ااأعتن ن

ن.ش اُن  ىن,نثنن اكلن  ن فن,نإر ونأنى
"ني  أتلنألنار ناع ا ج ن"ن  كةنهنن نن:ن  ن تينش اُنألناعهن؟نق  نن(3 )تن ا ناالن  كل

ن.,نتنق نر لنش اُن  تق م نأنىن
ن.الن ركننألنياكىنألنج فن  كونناعه:نن(0 )تنق  نياتنج   ناع ا ل

ن.  تم:ن(5 )تق  ناالن ج 
 الن:ن تنأن ناعش إ لنعكسنا جُن,نتنعننك  ةنشا اُنأناىن,نتنقا  نعاىن:"ن(6 )ق  نياتن ات عرلن

نن".ينتن,نتن لنيات ن؟ن
ن. تنشكان,نكر ون  كثى,نتن نك  جناى:ن   تنيا نكدت :ن(1 )تنق  ناالنيا ن   ن
ر لنكخطئنرثكا مان,نإأ ا ني  ا نتنإ ا  منإع ا نك  جا لنااىن,نتن  راىنج  أاُن:ن"تنق  ناالن ا لن

,نتن اتن  االن"نتناعثدا "نا خينا فنإاا ن"ننإلـا آ ـ و ا و شــطر مالـه:ن"ن النيا  نا ن,نتنعات ن  كثااىن
ن.( )"ني  خك نتنإكى

                                           
 .034/ ن النيالن   نناعج حنتاع   ك ن ) )
 .12لنن-,ن تاكُناع ا  لنأنى20 /0ن- تاكُناع ت سنأنىن–   كاناالن  كلن2) )
 .011/ ن عاكوناع عاكو3) )
 .0/262 عاكوناعر   نن0) )
 .5/566اك لناعت ننتاإلكع ننإلنر  وناا ر ننن5) )
 .01   كاني   ،ناعثد تنلنن6) )
 .0/262 عاكوناعر   نن1) )
 .10 / ناع ج ت كل1) )
 .034/ اعج حنتاع   ك نن1) )
 .2/61اعر   نإلنض   ،ناع ج  نن4 ) )
 .06/ اع      نن  ) )

 .031/  عاكوناع عاكون 2 ) )

 .اع    ناع  ام3 ) )
 .اع    ناع  ام0 ) )
 .13 د كوناع عاكونلن5 ) )

 .011/ ن عاكوناع عاكو6 ) )

 .2/034اعج حنتاع   ك ن1 ) )
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ن"ن ك ن شعت نا ع  اعُ:"ن(3)تق  ناالن هن"ن جعت :"ن(2)تق  ناالناعطال 
ن,ن"عنني نعىن  كثم ن نر ما:"االنأ سق  نتننأ  ن لنااا ُ تنثدُن,نإد نتثدىن:نقلت 

يااتن ا  نن   ن اتنإالن:"قا  ناعاا النتتي  نقت نيالن   ننشكانكر اون  كثاىنت نك ا جنااىنإ  ن ات,ن
 نك ا جنااىهن نكنايالنيلنكنداا ن ناىن:نتقات نياالن ا  ن:"ن(5)تق ن  دااىنااالناعدطا لنإدا  ن(0)"اع ج  

ن".إ نا جُ,نتاعهنثدُنأن ن لنَأيََّ ى
رااا لنكخطااائنرثكااا مان,نإأ ااا ني  ااا نتنإ ااا  منإع ااا نك  جااا لنااااىن,نتن  راااىن:"نت ثيااىنقااات نااااالن اااا ل

إناا نآخااات  نتنشااط ن  عااىنا خيناا فنإاا ناعثداا تن,نتن ااتن  االن:ن,نتنعاات ن  كثااىنج  أاُن االنيا  ناا ن
نن.إعتن  ن تنيرا ن كةن نك  ن  كةناعثدُنإلنيخطأنإلن  كةنتا  "ني  خك نتنإكى

 الناعطاداُناعت اط ن النن-االن راكننتاعا ناعاهن–ن(6)اعا ا يبن حيدة ال شيرى  بن معاوية َحِكيم
,نتارا فنااالن اا لنإالن"ن ا ا لنثداُنتيااتفن الني ا  وناعناالن:"(1)اع  ا كلن,نتثداىناع جيالنتقا  

ن(4 ),نتق  ناالن ج ن  تمعكسناىناأسن:نن(1),نتنق  ناعن  ا (1)اعثد ت
 .  تم: قلت

 :الحكم علي اإلسلاد
ن.(  )اع  كةنإ ن  فن  لنالن ركننالن   تكُن  تم,نتي  أنسنادت نااعا نلنا ع  لن

 :االثير رحمه  قال ابن 
نن كةن ن ااىنناع َ اا َّ ن عَاا نَرَ اا نن«الَمــْرأُة َعــْوَرة»َت َّ ك ن َّ ااَ    ََنعَاا نإََّاانيعااَ تنكن   َ  ,ناَّ َج َيعاا نَن  َ ااع نَأاات 

َ  نإََّاانَيعَ ت َلناعَ ت  ك ن َّ    َ نن(2 ).كن  

نن( 6 )الحديث رقم

                                                                                                                        
 .10 / ناع ج ت كل ) )

 .11 /1  ك نيأالنناعناال،ن2) )

 .عكسنا عدتس:نق  ن2/25 ض  ى,نتإلن:نق  ن6/016عك نى,نتإلنن01 /0,نتإلنن سناعر  ون62 /0اع  ي ن3) )

 .2  عيا النلنناع تا ناعثد تناع  ريننإكعننا  ن نكتجون   ن 0) )

 .5/566اك لناعت ننتاإلكع ننإلنر  وناا ر نن الناعدط لن 5) )

ن. 1 /ن21 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن 6) )
 

 .34 لننعي جيلناعثد تن   إ1ُ) )

 . 6 /0اعثد تنن1) )
 .0/262 عاكوناعر   نن1) )
ن.11 :ن د كوناع عاكونلن4 ) )

 

ن.64:ن  كُناع  اننإلن خ كجني   كةناع ال نتاع  اننلن  ) )
 

ن.1 3/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن2 ) )
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نقَا  َنن:ق  ناع   اسن نَاَشا    نقَا  َن:نَ َ ثََن ن نَ َ ا ننا الن ان  نَأ  َّ تنا الن ا ن ,ن( )َ اَ ثََن نَ َ ا نٌن:نَ اَ ثََن نَأ  
نَق َاا َ  َن ااَت  َّم ن(2)َأاال  ن ن ,نَأاال 

ااَتلَّن(3) نَياَّاالناَا   ناهَّن(0),نَأاال  نَأا اا َّ ننن(5),نَأاال  ناعَناَّاال َّ :ن,نقَاا  َنن,نَأاالَّ
ْيَطانُ الَمْرَأُة َعْوَرة ، َفِإَ ا » كٌونَ  َّكوٌن»:ن«َ َرَجْت اْسَتْشَرَفَها الشَّ كٌةنَ َ ٌلنَ  َّ ن(6)«َ َاانَ  َّ

 :ت ريج الحديث
ثالثاااا عننأاااالنيااااالن(1),نتاااااالن ااااا ل(1)تاعاااااها نإاااالن تضاااا كل,نن(1)ااااالنيااااالنشااااكاُايخ جااااىن 

,نتراااااع ناااااالن(  )تاع ت كاااا ن(4 )اا ااااتلناااااىنان ااااتف,نتيخ جااااىناااااالنخهك ااااُنإاااالنر اااا الناع اااا كو
ن(0 )تاعطا انالن(3 ) لنن سنط كمناع   اسناىناي يى,نتيخ جىنيكض ناالنخهك ُرال   ننن(2 ) ا ل

ن.رال   ن لنط كمنق    نالن أ  ُناىنا ثيى
 :دراسة رجال اإلسلاد

َاكا نتناالناعاتاه ناعرَّالاالَعْمرو بن عاصـم  و   ا َّس نناالنأن ,ن(5 )اعدك ال,نيااتنأث ا لناعَا  
ن(24)تقاا  ناعن اا الن(1 )تاراا فناااالن ااا لنإاالناعثداا تن(1 )تاعااا الن(1 )تاااالن  ااكلن(6 )تثدااىناااالن اا  

                                           
 . تن   ننالنك ك نالن كن  ن ) )
ن. تنق    نالن أ  ُناع  ت لن2) )
 .الن ش  جناع جيلن نَت  َّمن تن3) )
ن. تنأتلنالن  ع نا شج لن0) )
ن.ن تناع   النأا نتنالن   ت نن5) )
ن.13  ا قننن061/ن3 نلناع   اسنن6) )

 

ن.6 16ا قننن51 /2  نلناالنيالنشكاُن1) )
ن.2462,ن 246ا قنن5/021  ن ناعاها نن1) )
 .5511ا قنن2 2/0 إلن د كون  كوناالن ا لناإل   لن1) )
ن.615 ا قنن3/13  كوناالنخهك ُن4 ) )
 .04/ اع ت ك ن  ) )
 .5511ا قنن2 2/0 اإل   لنإلن د كون  كوناالن ا لن2 ) )
 .611 ا قنن3/13  كوناالنخهك ُنن3 ) )
 .1416ا قننن11 /3اع  جنناات طنن0 ) )
ن.11/ن22 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ننن5 ) )

ن

ن.222/ن1اعطاد تناعرا يننن6 ) )
 

ن.41 /ن0    كاناي ا نن1 ) )
ن

ن.06 :ناع تا ناعثد تناع  ريننإكعننا  ن نكتجون   ننلن1 ) )
 

ن. 01/ن1اعثد تن الن ا لننن1 ) )
ن

ن.11/ن22 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ننن24) )
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,نترااع نقا  ناعاا النيناىن(2)تإلنآخ ن ا تمن( )عكسناىناأس,نتق  ناالن  كلنإلن تضعن  عو
إدا  ن ا تمنن(5)ي  نااالن جا "ن نينشطنا  كثى"ن(0)تأن   ن ا نياتن ات نأنىنق  ن,(3)ينىن  تم

خاا  سنت  اا جناااىنإاالناعر ااوناع اا ُ,نتقاا  نيخاا جنعااىناعان(6) اا تمنإاالن يااىنشاال،,نتقاا  ناعااا جل
يسناضا ُنأشا ن)ن    ىنكدت نر ااتنأالن  ا  ناالن اي ُناضا ُنأشا نيع ا "ن(1)إ   منالنك   

ن. تإلن نُنثالةنأش  نت  ا كلن(1),نتق  ناعاخ  س(يعلن  كة
ن. تنثدُنعرث  نااقتا ناع تثدُن:قلت
ن.(1)اع   اُى,ني   نألنا فناضننيتعبتشديد الرا  بن مشمر    ورً مُ 

إاالناع اا كةن تسنأااالنيااالناا ااتلنتكن االنأنااىنأياااُناإل  اا  ,نتعااننكاا تسنأااالنن:قلــت 
ن.اع   اُنن ا ش  

يااتناعخطا وناعا اا سنثداُنثااتنكدا  نتعا نير اىنت ااتننقتـادة بـن دعامـة بــن قتـادة السدوسـي
ت ا ىن,ن ج ٌعنأيا ن تثكداىن,نإ نيناىنا عاننا ع ا عكس,ن4  يسناعطادُناع اا ُن  تن نُناضعنأش  

اع االن نكدااا ن اا كثع نإ نا ع  اا كونن(2 )ااااع ,نتاراا فناااالن جاا نإاالناع   اااُناعث عثااُن(  )اعن اا ال
ن.ا ع    

ن.عننك  حنإلناع  كةنتراع نإلن تاك تناع خ كجنإالنك  لن  عك ىن:قلت 
ن.(3 )ي  ناع شعت كلنا ع  عكسنت تنيكض نكرث ن لناإل    إ    نق    نالن أ  ُنق  ناع الالن

ن.ينىني   نألن ت م,نتكن لنأنىناإل    ن(0 )عننكار نإلنر وناع   يكل:نقلت
 :الحكم علي اإلسلاد

                                           
ن.254/ن6اعج حنتاع   ك ن النيالن   ننن ) )

ن

ن.41 /ن0    كاناي ا ننن2) )
 

ن.015/ن2اع ينلنإلناعض   ،نن3) )
ن

ن.236:ن  ا تنيالنأاك ناآلج سنلن0) )
 

ن.023:ن د كوناع عاكونلن5) )
 

ن.113/ن3اع   ك نتاع ج كون6) )
ن

ن.51/ن1 عاكوناع عاكونن1) )
 

ن.355/ن6اع   كاناعراك نعياخ  سنن1) )
 

ن.211:نج  عناع   ك نلناني 1) )
 

ن.053:ن د كوناع عاكونل (4 )
 

 .01 قننن01,ناع  ع كلناالنه أُنلن 2 ار ناع  ع كلنعين  النلنن(  )
 .12 قننن03طاد تناع  ع كلنلنن(2 )

ن.250:نج  عناع   ك نل3 ) )
ن

ن.61 :ناع  ا ك ن النيالن   ننل0 ) )
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اع   ااسننك  دالنعي ا كونايكا ف,نتي ا أنسنا رانتا ج ات ناع   ا ا تننعاا ىناع  كةن  ل 
ن(.  لن  كون  كو)إلننع كُناع  كة

 
ن
ن
ن
ن

 :االثير رحمه  قال ابن 
نَه   نن نينن َّ كةَّ ــدل  َأْعــَور»َتإَّاالنَ اا َّ ــَدُ  وكــلُّ َب اا ن«نفاْســَتْبَدْلُت َبْع اا ونعي ااا  تننَا    نااَتنَ ثاا نكنض 

نن( ).اع    نت 

نن(62 )الحديث رقم
نَك  دنتوَنن:ق  ناعن  الن كنننا لن َاَ نَّلنإَّا َ ا َّ َيخ 

ن:نَق  َنن(2) َُنثَااَلة  كَن,نَ اَن نإَّا اَ ا َّ نا الن َ َ ثََن نَأا  نناع َ يَّا َّ
َناا ,نقَاا  َن اااَلفننَأَيك  نَي   اا َاَ ك لَّ نقَاا  َن:نَت َّ نَيانااتنَناا إَّع  ن نَ َ اا   ن:نَ ااَ ثََن ن نَ َ اا ننا االن اا َّ ناع َتا َّ نَأا اا َّ اانننا االن َ ااَ ثَنَّلناع َد  َّ

نتَّن:نَق  َن نَأا  َّ نا لن َت َننَ َ ثَنَّلنأنَ  ن نأن   َتَ ,نَأل  نأن   ا لَّ
نَأ اََّشُ(3) ن»:نَق َعت نن ضلنتنأنع َنن,نَأل  َإخن  تن

ُ ن» نَيعَااَلنَيع ااَلنَتقََّكاا ,نَتَراا َلنقَاا   َُّ يََّكاا نَياَّاالنإَّاالناع َج  َّ ناََّ اا  َّ تن اا   ن«نَإخن ُن,ن:ننَإدَاا َ ناعَناَّاالُّ اارن َّلنَكاا نَأ اََّشاا ا  
,نثنااا نَه     نن َّ ناَّ نَراااَأاَّلنَه     نعَااا َّ نتَّنإَااانَّن َّلنرنن اااتن ااات ن اااَ يَ من»:نعَاااىننكنَ ااا  َّةننننَننَين َشاااَأنَ  ن اااَ َ نا   اااَ ينَأش  إََّلنإَّ  

َع نَتَ نَ ر اَّونن َ يَ  ناََّ  نإَّلنَهت جَّ نا   اََّ َلنرن ُّ َلنَع نخ  ,نَإَ َ  َ    َُّ يََّك َ َ   َلنإَّلناع َج  َّ ,ن...ن«ناج  َإَ َهَتَجَع نَيانتنَه    
نَشا او نَ ا َّكو ,نَ رَّاَونَشا َّكو َوُكلُّ َبَدل  َأْعَورُ  َفاْسَتْبَدْلتُ َتَطَيَدنَّل,ن تن كوا (0),نَإَنَر   َطا نَّلن(5),نَتَيَخاَانَخط َّ ,نَتيَأ 

اا  جم نَهت   ُ نَ اا اََّ  نرناا  َّ اال  َطاا نَّلن َّ اا نَث َّكواا ,نَتيَأ  َطاا نَّلنَنَ  م َتيَأ 
كاا َّسن»:ن,نَتقَاا  َن(6) ,نَت َّ ا   َاا  َّسناَّعَااَاانَكاا نينَننَه    

                                           
ن.1 3/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن ) )
 . تنإا ا كننالنك دتونالنإ   مناعجتهج ن 2) )
ن. تنأ ت نالناعهاك 3) )
نتَكج  ن0) ) َ ش  َّسنإَّلنَ ك  ف,نَك  نَّلنَكيَّجُّ نَ رََّونَإ   منَك   ك  نن:نَتقَّكَ ناعَش َّسُّن.يس  ن.061/ن2اعنع كُن.اع َ  اَّمنناعخَّ

ن

َ كلهن5) ) ن َ نأن  لنتاعَا   ناعَا  نأَّ كلن نإََّع ناعَخطُّ,نَت نَتن َّ تون ن.01/ن2اع    ناع  ام.ييناع ُّ وناع َ ن  ن
 

َُّن6) ) َك َلناع َ  شَّ ُنن َّ ُنن:ناعَ  اََّ  تنننَ ت   م,اع    ناع  ام.ناع اأك نَ  ن نَ  َ ت  ن.026/ن2كنَد  ن
ن
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نَاعَّاا َن ,نَإَجَ   ااتن نَياَّاالنَه    ننيَ  يَاا َّ َُّ َكاا نَيت أَّ اال  ن َّ ااَيَ نتََّأاا ،  ااأَل نَي   نَك   ُنن.ن«نرنيَااىننَإيَاان  نَأ اََّشاا َكاا ن:نقني ااتنن:نَق عَاات 
تَ نتَّن نَياَّلنَه    ن»َ  ن نَين َتنَخك ٌ ن َّل   .( )«َا  

ن :ت ريج الحديث
ياااتن,نتيخ جااىن(2)أاالنإااا ا كننااالنك دااتوناااىناي يااىنيخ جااىناعطا اناالنااان سن اان ناعن اا ال 

ن.ألنأا ناع ي نالنإا ا كنناىنا ثيىنإ ن تض كلن لنط كمنإ   منالنه كمن(3)اع خيلط   ن
 

 :دراسة رجال السلد
,نارا فنااالن اا لنإالن(0)ا لناعهاكا نا الناع اتانناعد شالناا ا سناع ا نلنُعَمر ْبن َعبد   ْبن عروة

كةَّن",نتقااا  نااااالن ااا  ن(5)اعثدااا ت ,نارااا فنااااالنياااالن(1)" داااات "تقااا  نااااالن جااا ,ن(6)"َتَرااا َلنَقيَّكاااَ ناع َ ااا َّ
ن.تق  نانىن تينألنج فنأ ت نت تينأنىناعد  ننالنأا ناعتا  ن(1)تاعاخ  ين(1)   ن
ن. دات : قلت 

ا تناعد شالننلن تع ناا لنَيالنَأ    ,نتكند  اع ر النيك لنال اسم بن عبد الواحد  تع ناا لنَياالنَأ  
,نق  نيااتن ا  ننكر اون  كثاىن(2 )تار فناالن ا لنإلناعثد تن(  )"تثم",نق  ناعا الن(4 )اع خهت ل
ن.( ) دات ن,نق  ناالن ج (3 )تك  جناى

                                           

َ  َّناعن َّ َن ) ) ش  نأَّ َع ناع نلناعرا ينعين  النرََّ  ون ناع َ   يَ َّنعََّهت جَّ ر  ن نشن ن.1413ا قننن201/ن1 ،َّ
ن

ن.212ا قنن13 /23اع  جنناعراك ن2) )ن
ن.  34ا قنن0/63,ن613ا قنن315/ اع خي ك تن3) )ن
ن.3 0/ن 2 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن0) )

ن

ن.66 /ن1اعثد تن الن ا لنن5) )
 

ن.233:نلن-   نناع  ا كلنن-اعطاد تناعرا ينن6) )
 

ن.0 0:ن د كوناع عاكونل1) )
 

ن.1  /ن6اعج حنتاع   ك ن النيالن   ننن1) )
ن

ن.61 /ن6اع   كاناعراك نعياخ  سنن1) )
 

ن. 31/ن23 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن4 ) )
 

ن.21 /ن2اعر شلنن  ) )
ن

ن.331/ن1اعثد تن الن ا لننن2 ) )
 

ن.0  /ن1اعج حنتاع   ك ن النيالن   نننن3 ) )
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  دات  :قلت 
,نَيانتنن إعناع  نلاعط ا لنُمَحمَّد بن ُمَحمَّد بن لافع

ن(0),نتار فناالن ا لنإ ناعثد ت(3)تثم,ن(2)
ن,ن(5)تار فناالنيالن   ننتق  نينىن تسنألناعد  ننالنأا ناعتا  

ن
ن.(6)ق  ناالن ج ن دات 

ن. دات ,نتعننك  اعنإلناع  كةنإعتنعكلناع  كة:نقلت 
ن(1),نق  ناع ا قطن نثدُ(1),نياتنأا نتناعد شلناع ج هسناع رلعبد الملا بن إبرا يم الجدي

,نتقااا  ن(4 ),نتارااا فنااااالن اااا لنإااا ناعثدااا ت(1)"اعثداااُناع اااأ تل"تقااا  ني  ااا ناااالن   ااا ناااالنياااالنااااه ن
44)" ااأسنااىن"ياته أاُ

40)"شاكا"تيااتن ا  نن,ن(
)تقا  ناع دا من اتني  اين نا ن(

43
ي ا نااالن جاا نن,(

ن"ن  تنَ َنُني اع,نيتنخ س,نت ا كل"تق  نن(5 ),نتار فناعاخ  س(0 )ق  ن  تم
ن. تنثدُن:قلت 

 :الحكم على اإلسلاد
                                                                                                                        

ن.054:ن د كوناع عاكونلن ) )
ن

ن. 31/ن26 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ننن2) )
 

ن.5 2/ن2اعر شلننن3) )
ن

ن.31/ن1اعثد تن الن ا لنن0) )
 

 .11/ن1اعج حنتاع   ك ن النيالن   ننن5) )
 .545:ن د كوناع عاكونل  6) )
ن.214/ن1  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن 1) )
 

ن. 02/ن2اع  لناع ا قطنلنإلن ج  ناع  كةنتأييىن ت تأُنيقتا نيالن 1) )
 

ن.315/ن6 عاكوناع عاكون 1) )
 

ن.311/ن1اعثد تن الن ا لن 4 ) )
 

ن.140/ن3اعض   ،ناالنه أُناع اهسنإلنيجتا ىنأي ني ايُناعا األن   ) )
 

ن.302/ن5اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن2 ) )
ن

ن.663/ن اعر شلن3 ) )
 

ن.362:ن د كوناع عاكونل 0 ) )
ن

ن.046/ن5اع   كاناعراك نعياخ  سن5 ) )
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ن.( )إ ن  فنض كل,نتعي  كةنش   نأن ناعشكخ لن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

 : االثير رحمه قال ابن 
ــِري»َتإَّكااىَّن(نس)ن ــى ِمْلَب ــاَوُرون َعَل ااٌ نَخَي ااىن«نَيَتَع َ يَّ نااتَلنَتَكَ َناا َتانتَل,نريَ اا نَ َضاا نتا َّ نَكخ  َيس 

نن(2).َ َ  َتَ ناعدتنننإناَلنم نإََّاانَ   تننتانَأَيك ىَّنا عض َّ ونتا َّ امنَا  َ نَتا َّ :نكنَد  نن.نآَخ نن

نن(63 )الحديث رقم
كَننَيانااتنن:قاا  ناعطا اناالن نإَّا ااَ ا َّ ااَ  مننا االن ااَهَ ,نثناا نإَّ   نَ    َكاا نا االَّ نَك   نا االَّ ن نَ َ اا َّ َ اا ننا االن َ ااَ ثََن نَي  

اَ ةَّن َش  َُ,نثنا نَياناتناا  نَ اَّكَ ا ,نثن نَكهَّك ننا لن َاا لَن(3)اعَنض  َّ نَثت  اتَ نتَّننن,نَأال  ُأِريـُت »:نقَا  َننن,نَيَلنَ  ن
ــاَوُروَن  ــِري، َفَســرَِّلي َبِلــي َمــْرَواَن َيَتَع ــاَوُروَن ِمْلَب ــاِي َيَتَع ــُت َبِلــي اْلَعبَّ ــَا، َورََأْي ــِري َفَســاَ ِلي َ ِل ِمْلَب

 .(4)«َ ِلاَ 
 :ت ريج الحديث

ن. ك ف    ناىناعطا انلنتعننيقلنأي ن خ كجنن
 :دراسة رجال اإلسلاد
ن( )لاااااااااااتاعن  ان(5)قاا  ناعاا ا قطن ن. ،ن  شااماااااااااا االن ن .ن ناع  ااالاااااياااتنر  نيزيــد بــن ربيعــة

يلننتها نياتن ا  ننتا  ناع  كة,ن,,ت ك  ننينىن   ت ,نض كلناع  كة(3)تياتنه أُن(2)نتياتن   
ن."ألنثتا لن خيكطنرثك نااش ةنيا إلن تاك ىنألن"يلن

                                           
 .1 اني ن  كةن ) )

ن.324/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن2) )
 .ش ا ك نالنآ  ن,نياتنااش ةناع ن  ن ,نتنكد  نش ا ك نالنش  اك نالنريكونالنآ  ن3) )
ن.025 ا قنن16/ن2اع  جنناعراك نعيطا انلن 0) )

ن

ن.36 /ن3عي ا قطنلناعض   ،نتاع   ترتلن5) )
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ن.   ت ن:قلتن
 
 
ـــرَاِ يم بـــن يزيـــد ال رشـــين ااا ن,نيااااتناعنضااا ناع  شااادلإســـحا  بـــن ِإْب َ ااا نا ااالنَأا  ,ن اااتع نأن

,نتارا فن(1)تاعاا الن(1)تيااتن ا  نن(1)تياا ن  اع ن(6),نتاعا ا قطنل(5),نتثداىنرا ن النياته أاُ(0)اع هكه
 ا تمنضا لنن(2 ),نقا  نااالن جا (  )"عاكسنااىنااأس",ني ا ناعن ا النقا  (4 )االن ا لنإ ناعثد ت

ن.االن   ن 
 . تنثدُ :قلت 

قا ن"االنأ ا ر ,نق  ن(3 )لالنتاق نياتنأا نتناع ض  ناحمد بن محمد بن يحيي بن حمزة
ىناأ   كاةناتاطكا نأالنياكاىنأالنرا نإر لنكيدلن  نعكسن لن  كثىنإك يدلنتاخا نا نيااتناعجعاننأنا

ن.(6 ),نتق  ناالنأ ينإكىنني (5 ),نق  ناعا النعىن ن رك (0 )"ج ف
 ض كل :قلت 

                                                                                                                        

ن.4  :ناعض   ،نتاع   ترتلنعين  النل  ) )
 

ن. 26/ن1اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن2) )
 

ن.614/ن2اعض   ،ناالنه أُناع اهسنإلنيجتا ىنأي ني ايُناعا األن 3) )
 

ن.311/ن2 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن0) )
 

ن.3100ي ايُناعا األناعض   ،ناالنه أُناع اهسنإلنيجتا ىنأي ن5) )
 .6 :ن  ا تناعا ق نلنعي ا قطنلنل6) )
 .241/ن2اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن1) )
ن.اع    ناع  امنن  ى1) )

ن

 .233/ن اعر شلن1) )
    /ن1اعثد تن الن ا لن4 ) )
ن. 31/ن2 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ننن  ) )
ن.11:ن د كوناع عاكونلن2 ) )

 

ن.11 :نإ ش  ناعد  لنتاع انلنإع ن  اجننشكتخناعطا انلنل.ن066/ن5 النأ  ر ن   كان  شمن3 ) )
 

ن.061/ن5   كان  شمن النأ  ر ن0 ) )
ن

ن. 5 /ن  كهالنا أ  ا ن5 ) )
 

 .اع    ناع  امن6 ) )
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 :الحكم علي اإلسلاد
تعاننكاار ن ناالن اك اُ,نتي  ا ناالن   ا نرال  ا نضا   ،,نالنكهكان نرا ,اع  كةنإ ان  فنن

ن.( )(ض كلنج ا)اع  كةن ك ناعطا انل,نتق نق  نااعا نلن
ن

 :االثير رحمه  قال ابن 
َُن نينَ َكا نَ ا  تالنا الَّ كةَّ نن«َعاِريَّـة َمْضـمولة ُمـؤدَّاة»َتإَّلنَ  َّ َكاُنَكجاونَ    ا نإج   أا منَ عَ ا نَر َنات  اعَ   َّ

نقك  َّع  نَ يََّ تنتَجونَض  لن ُم,نَإنَّل  َُننَأك ننع نا قَّك ن َ نَياَّلنَ نَّكَ  ,نَتَ نَضَ  َلنإَّكَع نأَّ ل َّ ن َ ناعَش إَّ َّ ن.أَّ
ن ََلنَطَياعاا نَأاا ٌ نتَأك ااو,نت نج  ااعنَأيَاا ناعَ ااَتا َّس َّ َكااُن نَشااَ   ناع َكاا ،,نرأَنعاا نَ ن  ااتاُنإَّعَاا ناعَ اا  ,ناَّ تاعَ   َّ

ك نف.ن نَش   ما َا نإَأَأ َ فنإك َّ ف.نتيََأ َ فنكن َّ َ َ  َ فنَثت  كةَّن.نتي ينع ناع َتاتنن.نتا   ر  نَ  نإَّلناع َ  َّ نَ َرَ َ ناَّ نن(2).َتَق  

نن(64 )الحديث رقم
تَل,نَق  َن:ق  ني   نالن نا  نَ   ن َاَ َن نَش َّك ٌن:نَ َ ثََن نَكهَّك ننا لن ,ن(3)َيخ  َإك اع  ن ن نا الَّ ناع َ هَّكاهَّ نَأا  َّ ,نَأل 

,َُ نينَ َك نَ   َتاَلنا لَّ َُنا لَّ نينَ َك ,نَأل  َإك ع  ن  ن تَ نتَّن:ن"نن(0)نَياَّكىَّنَأل  نننَيَلنَ  ن َناك ل  َنن ن ن ىننَكات  َ َ  َ ن َّ ا  
َ اأم ن نَي   َنك ل  ام نَك ن نَ َ  ن؟:نَإَد  َن"ن ن َع ,نَإَ َ َفن:نَق  َن"ننَبْل َعاِرَية  َمْضُموَلة  :ن"نَإَد  َننيََ    َإَض َ نَا  ضن

ت ننتَّن َ َنَع نَعىن,نَإَد  َنننَأَيك ىَّنَ  ن نَكض  تَ ن:نَيل  َننَك نَ  ن نَي  َ وننَيَن ناع َكت  اَلنَّ ن(5)ن.تَّنإَّلناإل َّ  
 :ت ريج الحديث

ن(5)تاعاكعداالن(0)تاع اا رنن(3)تاعاا ا قطنلن(2)تاعن اا الن( )ااالن نااا تي  اا نن(6) يخ جااىنياااتن اتن 
 ااالنط كااامنكهكااا ناااالنن,نج اااك عن(1)تضاااك ،ناعااا كلناع د  ااالن(6)إااا ن تضااا كلنتاعاياااتسن(5)تاعاكعدااال
ناىنان تفن   تل

                                           

ن.261/ن6 ي يُناا   كةناعض ك ُنتاع تضتأُنتيث   ناع كئنإلناا ُننن ) )
ن
ن.324/ن3تااث ناعنع كُنإلن  كوناع  كةن2) )
 . تنش ك نالنأا نتنالنيالنش ك ناعنخ لن3) )
ي ااىن اا ك ُنانااتن   اا نااالن.ن اا تالنااالني ك ااُناالنخياالنااالنت ااونااالن ااإاُنااالنج ااو,نياااتنت ااوناعج  ال نن0) )

ن تقا نأ ضاتنق اُناع االحنإا ن.)ن ناىن اال ىنع ا نخا جنإعا ن ناكلنن اكو,نج  كُنيكض نترا لنا ا    ناعناال 
ن.301/ن3اإل  اُن(اع  كة

ن

ن.5342 ا قنن2 /ن20  ن ني   نن5) )
ن

 .3562ا قننن3/216 نلنياتن ات ن6) )
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ن :دراسة رجال اإلسلاد
  

نن.(1) دات ,نق  ناالن ج ن(1)الن ااإُنالنخيلنالنت وننأمية بن صروان بن أمية
ن. دات ,تعننك  اعنإعتنعكلناع  كةن:قلت 

َِّّ بن َأبي لمر ن(4 )  تنإلن  ت ني ا كلنت  اُناعد شل,نَيانتنَأا ناهَّناع  نلنَشِريا بن َعبد ا
تخال اُناعدات نإعاتن ا تمنكخطائننن(2 )إدا ن  اتن  ا ا ىن.(  )" ا تمنكخطا ،ن"ق  نااالن جا 

ن.نانىنعننك تين ااناع  كةن تينش ك 
 :الحكم على اإلسلاد

إخاا يط,نتقاا نقاا  ناعاا نا  اا نناعاخاا  سنأناا   ن ااأعىنشاا ك ننتإكااى,اع اا كةنإ اان  فنضاا كلن 
َ اٌون"ناع   اينألناع  كةنإد   طَّ كٌةنإَّكىَّناض  ن,نَ َاانَ  َّ نَتَعن  نَش َّك   َينننَيَلنَيَ  مانَ َتينَ َاانَ ك  ن َتَ نيَأ 

كةَن نَ اااَااناع َ ااا َّ تقااا نقااا  ن.ن,نترااااع ني كاااُناااالن ااا تالن داااات نتعاااننك ااا اعنإعاااتنعاااكلناع ااا كة(3 )"كندَاااتَّ
ن.(0 ) عا ن ناض لناع  كةا
ن
ن
ن

                                                                                                                        
ن.21636ا قنن2 /20  ن ني   نالن نا نن ) )
 .5101ا قنن5/332 نلناعن  الن2) )
ن.2155ا قننن3/052 نلناع ا قطن ن3) )
ن.2344ا قننن2/50اع      نأي ناع  ك كلن0) )
 .1/211,ن   إُناع نلنتاآلث  ن011   قننان01 /6 نلناعاكعد ناعراك ن5) )
 .6 2ا قنن1/220ش حناع نُن6) )
ن.3 ا قننن1/23اا   كةناع خ    ن1) )
ن.333/ن3 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن1) )

 

ن.ن0  :ن د كوناع عاكونل 1) )
 

ن.015/ن2  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن 4 ))
 

 .266:ن د كوناع عاكونلن(  )ن

 .41   كةناني ن 2 ) )

ن.11 :ناع ي ناعراك نعي   اسنل3 ) )
 

ن.300/ن5إ تا،ناعييك نإلن خ كجني   كةن ن  ناع اك ن 0 ) )
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ن
ن
ن
ن
ن

 :االثير رحمه  قال ابن 
َهنَن)ن ُنناَع َّلنيَ َنتنَتإَّكَع نَادََّكُ,ن«نُرَوْيَدا َسْوقًا بالَعَواِزم»إَّكىَّنن(َأت  َلناعَن َق َهن,نَت َّ عننَأت  َلنَج   َّ 

ناعن ََّ  ،َّن:نَتقَّك َن نن( ).َرَن ناََّع نَألَّ

نن( 6 )الحديث رقم
َ ااااَ  ٌنن:اعاخاااا  سقاااا  نا  اااا ننن َ ااااَ ثََن ن ن

ك نن(2) ااااَ  أَّ ,نَ ااااَ ثََن نإَّ  
,نَ ااااَ ثََن نَيكُّااااتونن(3)

نَياَّاااالن(0) ,نَأاااال 
َُن ن(5)قَّاَلَا نَ  عَّ   نا لَّ نَيَنسَّ ن:ن,نَق  َنن,نَأل  ,نَإدَا  َنننَيَ  ناعَناَّلُّ اَيك ن  ننََّ ا اَّىَّنَتَ َ عناَلنيننُّن ن :نَأَي نَا  افَّ
ُن,ن» َُن«ناَّا عَدَتا َّك َّننُرَوْيَدَا َسْوًقاَتك َ َ ننَك نَين َجَش ن:نقَا َ نَياناتنقَّاَلَاا نَ َريَاَنناَّعَا نننإَاَ َرَيَنناعَناَّالُّ ,نعَات   ُ اََّريََّ ا

عنىنن ا  ن نتَ  نَأَيك ىَّ,نَقت  نَع َّ رنن  َقَ ناَّ عَدَتا َّك َّن»:نَا  ضن ن.(6)«َ ت 
 :ت ريج الحديث

 النط كامنإلن تضعنتا  نج ك ع نن(1)إلنثالثُني   كةنت  ينن(1)يخ جىنا   نناعاخ  سن
,ن(1)ط كاااامنيكااااتوناع ااااخ ك نلناااااىناي يااااى,نتيخ جااااىنيكضاااا ناعشااااكخ لناعاخاااا  سنإاااالنثالثااااُن تاضااااع

 لنط كمنق    ناع  ت لنج ك ع نألنن( ) لنط كمنث اتناعان نل,نتراع نيخ جىن  ينن(4 )ت  ين
ن.ننألنينسنالن  ع ن

                                           
ن.324/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن ) )
ن. تن    نالن     نياتناع  لناعا  س2) )
ن(.ا النأيكُ) تنإ   أك نالنإا ا كننالن د نناع   تل3) )
ن.  ك ُناع خ ك نلنيال تنيكتونالن0) )
 . تنأا نتنالنهك نالنأ  ت5) )
ن ىننن  كوناعاخ  س6) ) َ فنن َّ نَتَ  نكنر  َ ا،َّ نَتاع ن نَتاعَ َجهَّ َلناعش َّ   َّ ن َّ نَ  نَكجنتهن نَا ون ناَاَ وَّ ن.01 6ا قننن35/ن1رََّ  ون

ن

نَتك َي َناع    ناع  امن1) ) ناعَ جن َّ نَ  نَج َ،نإَّلنَقت  َّ  .4 62,ن6242,ن 6 6,ن  كةن قننَا ون

ننر  وناع َ َض اَّ َّن  كون  ينن1) ) ناعَناَّل َّ َُّ  َ نإَّلنَ    نننَا ون ن.2323ا قننن2 1 /0...نعَّين ََّ  ،َّ
 

ناعَراَّوَّن:نَا وٌن  كوناعاخ  سنر  وناا و,ن1) ) ٌُنَألَّ نَ ن  نتَ  ن.4 62,ن6241,ن 6 6  كةن قننناعَ َ   َّكفن
 

ننر  وناع َ َض اَّ َّن  كون  ينن4 ) ) ناعَناَّل َّ َُّ  َ نإَّلنَ    نننَا ون ن.2323ا قننن2 1 /0...نعَّين ََّ  ،َّ
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 :دراسة رجال اإلسلاد
ن.ج كعن ج  ناع ن نثد تن
 
 
اعا ا سنثداُنإ ضا ننعبـد   بـن زيـد بـن عمـرو أو عـامر أبـو قالبـة: قالبـة إرسال أبو 

  عا ن   ايُنت النإالننااليناسنن تاك اىنأالن"قا  نيااتن ا  نن(3),نعرلنق  ناع الال(2)رثك ناإل    
 ".اعر وناع  ُ

ن.كن لنأنىنأيُناإل    ن:قلت 
  :إرسال وتدليي أيول الس تيالي

رك ااا لناع اااخ ك نلنيااااتنارااا ناعا ااا سنثداااُنثااااتن جاااُن ااالنراااا  ناع دعااا ،ننبـــن أبـــي تميمـــةأيـــول 
,نترااع نارا فنااالنن(5)ق  ني   ناالن ناا نتيااتن ا  نن يينيناسناالن  عا نتعاننك ا عن ناى,ن(0)اع ا  

ن(6) ج نإلناعطادُنااتعلن لناع  ع كلناعاسن كض ن  عك عن

,نترااع نأياُننلن  عا نين لنأنىنأيُناإل    نإيننك تينإلناع  كةنألنينسنان:قلت 
ن.اع  عكسنر  نار ن نينىنإلناعطادُنااتع نإنلن  عك ىن كض 

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

                                                                                                                        
ن.اع    ناع  امنن  ى ) )

 

ن.340:ن د كوناع عاكونل 2) )
 

ن.  2:نج  عناع   ك نل 3) )
 

ن.1  :ن د كوناع عاكونل 0) )
 

ن.01 :نج  عناع   ك نل,ن0 :ناع  ا ك ن النيالن   ننل 5) )
 

ن.1 :نطاد تناع  ع كلنل 6) )
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ن
ن
ن
ن

 :االثير رحمه  قال ابن 
َك عَّا ,ن«نَواْبـدأ ِبَمـْن َتُعـولُ »ِفي َحـِديِث اللَّر ـة ن(َأاَت َن)ن نأَّ ال  نتَ ي َه نا ننَ َد ناىن َّ نَ  ناتلن ناََّ ال  َيس 

ن ٌ،نإي اَكرنل  نَإَض نَشل  ََج نَّاوَّنإنل  ن:نكندَا  نن.نعَّأل  ال  تلنإََّعك اىَّن َّ َك عَاىنَك ناتعنعننإََّاانقَا َنناََّ ا نَك   َا جن نأَّ َأا َ ناع جا ن
  َ ت نَتَ ك  َّ َّ َك عناى:نكنَد  نن:نَتَق َ ناعرَّ  ال.قنتتنترَّ   نإََّاانَرثن نأَّ كا  تاع.نَأ َ ناع جن نَك نت ن يََأا َ ن:نيُّياُناَعج 

ك نن نن( ).كن َّ

نن(66 )الحديث رقم
َاَ َن نَأا  نناهَّن(2)َ َ ثََن نَأا َ الننن:ق  نا   نناعاخ  سن نكنتننَسن(3),نَيخ  ,نَأل 

,نَق  َن(0) ناعهُّ   َّس َّ :ن,نَألَّ
َعنَيَا ن نَ ك َ َ ن:نَق  َن ,نَيَنىننَ  َّ ناع نَ ك َّوَّ ك ننا لن َاَ نَّلنَ  َّ ننَيخ  ناعَناَّال َّ ـَدَقِة َمـا »:نقَا  َننن,نَأالَّ َ ْيـُر الصَّ

 .( )«ْهِر ِغًلى، َواْبَدْأ ِبَمْن َتُعولُ َكاَن َعْن ظَ 
ن:ت ريج الحديث

نى,اااااااااىناي يااا نألناعه  سنااااااااا   لنالنخ عاااا لنط كمنأا ناعن(6) نناعاخ  سااااااىنا  اااااااايخ جن
نى,ااااااااااي ي

,نتيخ جااىنا  اا نن(1) االنط كاامنأاا ت نااالناعهاكاا تن,ن(1)ط كاامنياااتن اا عونارااتالتيخ جااىنيكضاا ن االن
ن.اىنا ثيىننن لنط كمنقكسنالنيالن  هننثالث عننألنيالن  ك  ن(1)  ين

                                           
ن.324/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن ) )
ن. تنأا نتنالنأث  لنالنجايُنالنيا ن تا 2) )

ن

 . تنأا نتنالناع ا   3) )
ن. تنكتنسنالنكهك 0) )
نم ن5) ) ن َّ نَيع  َّ َُنإََّ نَأل  نَ نَ َ َق ن.026 ا قنن2  /ن2  كوناعاخ  سنر  وناعهر  ,نَا ون
نناع    ناع  امنر  و6) ) َك  َّ نَتاع َّ نَأَي ناَا   َّ َُّ ناعَنَ َد نتنجنتوَّ ن.5356ا قننن1/62اعن د تنَا ون

ن

ن.5355اع    ناع  امنن  ىن  كةن قنن1) )
نم ن1) ) ن َّ نَيع  َّ َُنإََّ نَأل  نَ نَ َ َق  .021 ا قنن2  /ن2اع    ناع  امنر  وناعهر  ,نَا ون
ن1) ) َُّ نَرَ اَ  ن  كون  يننر  وناعهر  نَا ون نعَّيَن سَّ َُّ َأَع ن.402 ا قنن 2/12اع َ   
ن
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 :الحكم علي اإلسلاد
ن. ج  ناع ن نج ك عننثد تن
ن
ن
ن

 :االثير رحمه  قال ابن 
ن كةن ن ىنناع َ  َّ نين  َمنَأَيك َع «نَمْن َكاَلْت َلُه جارية  فَعاَلَها وَعلمها»َت َّ نن( ).َيس 

نن(67 )الحديث رقم
ن نَطاا  َّل نن:اعاخا  سقا  نا  ا ننن ,نَأال  َعن نَ َ ااَ نا اَلنإنَضاك    كَن,نَ ا َّ نإَّا اَ ا َّ ااَ  مننا الن َ اَ ثََن نإَّ  

,ن(2)
ناعَش  اَّل َّن َألَّ
َ  َن(3) نَياَّلنان   ,نَأل 

نَياَّلن نتَ  ن(0) ناهَّن:ن,نَق  َنن,نَأل  ات ن َمـْن َكاَلـْت َلـُه »:ننَق َ نَ  ن
َجَها َكاَن َلُه َأْجرَانِ َلُه َجاِرَية  َفَعاَلَها، َفَأْحَسَن ِإلَ   .( )«ْيَها ُثمَّ َأْعَتَ َها َوَتَزوَّ

 :ت ريج الحديث
,نتيخ جاااىنيكضااا ن(6)يخ جاااىنا  ااا نناعاخااا  سنإااالنيرثااا ن ااالن ااا كةن ااالنط كااامن ااا عوناااالن كااا ل

ن. لنط كمن  عونالن ك لناعع اانلنرال   نألنأ   ناعش الناىنان تفن(1)ت  ين(1)اعاخ  س
  :دراسة رجال اإلسلاد
,نتثداىن(1) اا10 ,نتاعراتإلناعا   لنأاا نيااتن, ات  نناعضاالنوانزْ َغـ بـن ُمَحمَُّد ْبُن ُفَضـْيل  

ن":ن(6)تاعاا الن(5)ك دتونالن  ك ل:نتق  ن,(0),تاع جيل(3),نتاالن  كل(2)االناع  كنلتن,ن( )االن   
                                           

ن.324/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن ) )
ن. تن نَط  َّلنالنط كل2) )

ن

ن. تنأ   نالنش ا ك نناعش الن3) )
ن. تنأ   نالنأا نتنالنقكس,ناالنياتن ت لنااش  سن0) )
نَتَنَ َونَ ك ََّ فننا قننن01 /ن3  كوناعاخ  سنن5) ) َا َ َ نَ ا َّىَّ َ َلنأَّ نإََّاانَي   ناعَ ا  َّ ن.2500ر  وناع  منَا ون

ن

نَيَ  َاىننَتيَ  يَاىنناا قنن 3/ن اع    ناع  امن6) ) ا َّ ناعَ جن يَّكنَّ نَ    نن01 /ن3.ن11ر  وناع يننَا ون ناعَ ا ا َّ ر ا وناع  امنَاا ون
َااا َ  َن َ اَلنأَّ نَتَنَ ااَونَ ااك ََّ فننااا قنننإََّاانَي   ن64/ن0.ن2501َ ا َّااىَّ اال  ااَيَنن َّ نَي   نَ اال  اا َّ نَإض  ر اا وناعجعا  نتاع ااك نَااا ون

نااا قنن ناعرَّ َاا َاك لَّ اا َّ ناهَّنن61 /ن0.ن  34يَ   نقَاات  َّ ن}ر اا وني   كااةنااناكاا ،نَااا ون َكَننإَّاَّ نَ اا   نإَّاالناعرَّ َاا وَّ َتاا رناا  
نيَ  يََّع  ن َّل   3006ا قننن[ن"6 :ن  كن]{نان َ َاَات 

َ َمنَج  ََّكَ ىننثنَننَ َهَتَجَع نا قننن6/ن1  كوناعاخ  سنن1) ) نيَأ  ,نَتَ ل  ناعَ َ ا َّس َّ نا  ََّخ اَّ نَا ون ناعن ََّر حَّ ن.5413رََّ  ون
 

نن30 /ن   كون  يننن1) ) نَناَّك ََّن ن نَ َ    َُّ ناَّ ََّ  َع كَ  لَّ ناإل َّ نتنجنتوَّ ن.50 ا قنن...ننر  ونا ك  لنَا ون
ن

ن.213/ن26 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن1) )
ن
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 نأااالنناااىنرااا لن ن  إمااايرااا لنثا ااا نإااالناع ااا كةنإ نن":تقااا  ناعااا ا قطنل.ن"ثداااُنشاااك لن":ن(6)تاعاااا ال
ن.(1)الن ا لنإلنر  وناعثد تاتار فنن,(1)"أث  ل

تراااا لن  اااالنن,راااا لنك شااااكعن":,نتقاااا  ني  اااا نااااالن نااااا (1)"عااااكسناااااىناااااأس"ن:تقاااا  ناعن اااا ال
,نتقا  نااالن(2 )"شاكان":يااتن ا  نقا  ن,نتن(  )"اع يانني ا   تمن النن":ه أُنياتن,نتق  (4 )"اع  كة
ن .(3 )" لنا ع شكع  تمنأ  لن ننن": ج 
ن. تنثدُن  شكعنتعننك تسن  كث نك أتانعا أ ىن:قلت 

ن(5 ),نتق نار فنااالنياالن ا  ن(0 )دُن شعت نإدكىنإ ض نت تنثنالشعبي، عامر بن شراحيلإرسال 
ن.إلناع  ا ك نألناع   اُ

,نإكن االنأنااىناع ا ا لنعااننكا تسنإاالناع اا كةنأالناع اا  اُنعرناىن تسنأاالنياالنااا   ن:قلـت 
ن.أيُناإل    

ثدُن ا إين ج عا نقا كلني  ا نااالن ناا نارا نيااتن ات نيناىن تنإ تالط إسحا  بن را ويه،  
تات ا  مناالن ا تكاىني ا ناع  ا ينااأاالننن"(1 ),نتقا  ن ااطنااالناع ج ال(6 )  يك نقا ن ت ىناك اك

تي  ناعثد تنااثا ت,نت النيجياُنشاكتخناعاخا  سنعاىن  ان نك ا لنا  ان نإ ا  مناالن ا تكاى,ن يكا ن
تق ن  عنيااتن ات ن ناىنإالن اافناع  ا  نتعرناىنطا حن ا ن ا  ىن(نخ  ُنيشع )قا ن ت ىنا   نك ك  ن

                                                                                                                        

 .364/نن1 عاكوناع عاكون ) )
 .241/نن    كاني   ،ناعثد تنن2) )
ن.56 :ن تاكُناع ا  لنلن-   كاناالن  كلن(ن3)

 

 .254/نن2   إُناعثد تن0) )
 .364/نن1 عاكوناع عاكون5) )
 .  2/نن2اعر شلن(ن6)
 .364/نن1 عاكوناع عاكون(ن1)
ن.4  /ن1 الن ا لناعثد تن(1)

 

 .211/نن26 عاكوناعر   ن(ن1)
 .51/نن1اعج حنتاع   ك ن(ن4 )
 .اع    نن  ى(ن  )
 .اع    نن  ى(ن2 )
 .111 د كوناع عاكونلن(ن3 )
ن.211:ن د كوناع عاكونل(ن0 )

ن

ن.240:نج  عناع   ك نل.ن51 :ناع  ا ك ن النيالن   ننل(ن5 )
ن

ن.11:ن د كوناع عاكونل(ن6 )  ن
ن.01:نا   ا طنا لن  لن لناع تا نا  خ الطنلن1 ) )
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تناع اا سناع ا اجنإنناىنآخا ن الن ا ةني ا نياا.ن نىنإلن يكا فنإاالنكضا ن ا  أىن ناىنإالنا خا الط
ن.ن"أنىنر  ننلنأيكىناالن ج نإلناع عاكونتأيكىنإننىنكرتلن  لن تينأنىنإلنا خ الط

ن.,نإكن لنأنىنا خ الطنإلناع  كة( )ق ناكلناعا الناا   كةناع لنيخ يطنإكع نت كه  ن:قلت

 :االثير رحمه  قال ابن 
ــرَاِ ِض َوا(  ـــ) ــِديِث اْلَر ــي َح ــر َوِف ــْول»ْلِميــرَاِث ِ ْك ُنن:نكندَاا  ننن«الَع ناعَ  كضاا نن:َأ عَااتَّ َ َ  ااتنَتَهاَ ت  إََّاانا  

َجاُ,ن نَأَ  نَتا ثكع ,نَر لن  َتنتخَيلناا َن َاكل,نتَيَااَتك ل,نتَهت  ع  نع نَأَي ني   ن َّ  اَّع ناع نتَجونَأل  َّ 
, ,نَت نَ اا ناعثُّي ااةن االننإيالا َن ااكلناعثُّيثاا ل,نتعألَاااتك لناع ُّ نَ اا لَّ اا نتث ن ااع ننتا َّ اات نناع  َّ ,نَإَ ج  ن ناعااثُّ نلن َُّ َجاا َتعَّيَهت 

ُنن نَ َ  نإَّلناع َ َ ااَّفَّن َأَع فَّناع َ    ٌُ,نَتَ اَّ  َ ع نن َّ   ٌُ,نتاع  َّ ,نإأ ينع نَثَ  نََّك ن:َتا َّ  
اَّ نَأن َع نَت نَتنَأَي ناع ن َاا نَإدَا َ ن َلناَهننَأن ىنن ن َنا َكُ,ناَلنأيَك نَ ضَّ َكاُاع   نَ تَّ نَ ك ا َّ ال  َ ا َ نثن ننعا ن:ن َّ

نن(2). ن    

نن(68 )الحديث رقم
ن.عننيقلنأي ن خ كجنعىن

 :االثير رحمه  قال ابن 
َ  ,نكندَا  ننن«الُمْعَول َعَلْيِه ُيَع َّل»َتإَّكىَّن(نس) َلناعَ ات  سنكنا َر نَأَيك ىَّن َّ ناَعاَّ نإََّاان:نَيسَّ اَتا م نإَّأ  اَتَ نكن  اتَّ ن يَأ 

لناََّاعَّ َن:نقَّك َن.اَر نَ اإَّ م نَ ت  ى نكنت َّ َيَ اَ نَشخ  م نَا  كناىنَأيَّاَنن:نَتقَّك َن.نَيَ اَ ناع َر إَّ َن:نتَقك .نَيَ اَ ناَّىَّنَ ل 
لنَ  َعى,نَتعََّعَاانَج َ،ناَّن َُّن.نىَّن نَ َ إ ا عَت   َا َعَي نَأَتَ نعَّي  ن ,ن َّل  ناع َتاتَّ ك َّ نَتَ ش  َّ ناع َ ك لَّ نن(3).تكن تيناََّ   وَّ

نن(69 )الحديث رقم
ٌ تناعَن قَّ نن:نق  نا   نن  ينن تَ َ ثَنَّلنَأ  

َُ,ن(0) نَ اَيَ  ,نَ اَ ثََن نَ َ ا  ننا الن يَّن  ن ن   نا لن ,نَ َ ثََن نَأَ  لن
نثَ اَّت ن نَيَنس ن,ن(5)َأل  ُنننن,نَيَلنأنَ َ نا َلناع َخَط وَّنننَأل  نَأَيك ىَّنَ   َ  َلنَأَتَعت   ضلنتنن,نَعَ  نطن َّ
تَ نتَّن:ن,نَإَد  َنتنأنع  نَ  ن ُننَيَ  نَ  َّ  تَّ ُل َعَلْيـِه ُيَعـ َُّل »:نَكدنات ننننَك نَ   َ  َتَأاَتَ نَأَيك اىَّن« اْلُمَعوَّ

َعك ٌو,نَإَد َ نأنَ  نن َتنَك ن نن:ن ن نَيَ  نَأيَّ   ن.(6)«َيَلناع  نَ َتَ نَأَيك ىَّنكنَ َاونن»َعك ون
                                           

ن.13 /ن  كهالنا أ  ا ننن ) )
 

ن.324/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن2) )
ن.324/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن3) )

ن. تنأ  تنالن    نالنارك ناعن ق 0) )
ن. تنث اتنالني ينناعان نل5) )

ن6) ) نَأَيك ىَّن  كون  ينننرََّ  ون نيَ  يَّىَّ ناَّانَر ،َّ نكنَ َاون ناع َ ك َّتَّ نَا ون ن.121ا قننن604/ن2اع َجَن اَّهَّ
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 :ت ريج الحديث
 الن اا كةنأااا نن(2)ت  ااينن( )تيخ جاىناعاخاا  س  ا  ناعااااناعي اينا  اا نن  اايننإالناع اا كة,نن

,نتيخ جاىن لن  كةنياتن ت لنااشا  سن(0)ت  ينن(3),نتراع ننيخ جىناعاخ  ستنالنأ  
اي اايننج ااك عننأاالنأ اا نااالناعخطاا ونن االن اا كةنأااا نتنااالنأااا سنن(5)ا  اا نناعاخاا  س

ن. خ يل
 :دراسة رجال السلد

ن. ج  ناع ن نج ك عننثد تن
قا  نن,ياتنأث  لناع    ناعا ا سنثداُنثااتنالنأا نتناعا  يلعران بن مسلم إ تالط   

االناع  كنلنر لنإاانش نإلن  لن لناع  كةن  رىنت ا  نت ننتق  ناالن  كلنينر ن فنإلن   ن
إد  ناالن اطنق  نياتنخكث ُنينر ن نأ  لنقا ن ت ىناأك نن,ن(6) نُن  عنأش  نت  تنا    ناك ك 

يالنت ا نكنانض فنانىن  ن ا ةنإكاىناخطاأنان عا ن ااناع يك ن لن يك ن  فناع تتنت  ن"اع ج ل
ن(1)"يلنكار ن عن   ،ن

خ الطىنإكن لنأنىنأيُنا خ الطن:قلت  ن.عننك  ةنتقتن  ضىنتات
ن(1)اعا  سنياتن ي ُن تع ن  كننتكد  ن تع نق كشنحماد بن سلمة بن ديلارإ تالط  

انااع  اي كلنإ نيناىنع ا نراا ن ا ،ن  ياىنإيانيا اُا ا ن:نألناعاكعدلنيناىنقا  "تند ناالن ج ن
  اايننإ ج عاا نتيخاا جن االن  كثااىنأالنث اااتن اا ن اا عن نااىنقااا ن يكاا فنت اا ن ااتين  راىناعاخاا  سنتي اا ن

ن.(1)"  كثىنألنث اتن نكايغناثنلنأش ن  كث نيخ جع نإلناعشتا  
تقاا ن تسنأنااىنإاا ن ااااناع اا كةنن(4 ) ااتنيثاااتناعناا سنإاالنث اااتنر اا نقاا  ناااالناع اا كنلن:قلــت

ن.إكن لنأنىنأيُنا خ الط
 .( )إد نار نإ ناع   يكلنألنا فناع   اُنن،ثَاِبت  اْلُبَلاِليُّ إرسال 

                                                                                                                        
ن

ننر  وناعجن اهن  كوناعاخ  سن4) ) ناعَناَّل َّ نَقت  َّ ن»:ننَا ون نانَر ،َّ ناََّا  فَّ ناعَ ك َّتن ن.212 ا قنن...نكنَ َاون
نن  كون  ين0) ) ناع َ ك َّتَّ نَا ون ناع َجَن اَّهَّ نيَ  يَّىَّنَأَيك ىَّنرََّ  ون ناَّانَر ،َّ ن.121ا قننن604/ن2كنَ َاون
 

نر  وناعجن اهن  كوناعاخ  س 3) ) ناعَناَّل َّ نَقت  َّ ن»:ننَا ون نانَر ،َّ ناََّا  فَّ ناعَ ك َّتن  .214 ا قنن...كنَ َاون
نيَ  يَّىَّنن  كون  ين0) ) ناَّانَر ،َّ نكنَ َاون ناع َ ك َّتَّ نَا ون ناع َجَن اَّهَّ ن.121ا قننن604/ن2َأَيك ىَّنرََّ  ون

 

نر  وناعجن اهن  كوناعاخ  س5) ) ناعَناَّل َّ نَقت  َّ ن»:ننَا ون نانَر ،َّ ناََّا  فَّ ناعَ ك َّتن  .211 ...كنَ َاون
ن.313:ن د كوناع عاكونل6) )

 

ن.064:ناعرتاروناعنك اتنل,ن254:نا   ا طنا لن  لن لناع تا نا  خ الطنل 1) )
ن

 

ن.16:نلناع    ناع  ام 1) )
 

ن0 /ن3 عاكوناع عاكون 1) )
 

ن.12:ناع ي ن الناع  كنلنل 4 ) )
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تقااا ن تينأناااىن اااااناع ااا كة,نإكن ااالنأناااىنأياااُنن(2)نيناااسنقااا  نيااااتن ااا  ننيناااىن ااا عن ااال: قلـــت
ن.اإل    

 :االثير رحمه  قال ابن 
ــُه رَجــُز عــاِمر(نس)ن ــا:َوِمْل ــوا َعَلْيَل ُل ــياح َعوَّ ااَ   ننتا.وِبالصَّ َيانااتانتا   ناج  كاا .نَيس  تن:نتاعَ تَّ َ اات 

نن(3).اعَ    نا عانر ،

نن(71 )الحديث رقم
نن:ق  نا  ا نناعاخا  سن نَكهَّكاَ نا الَّ كَ ,نَأال  اَ  أَّ نإَّ   َُ,نَ اَ ثََن نَ ا  َّنننا الن اَيَ  نَ    َ اَ ثََن نَأا ا نناهَّنا الن

ن ااَت َّ ناَار  َُنا االَّ نَ ااَيَ  ,نَأاال  َاك اا   ن:ن,نقَاا  َننَياَّاالنأن َناا نَ ااَعناعَناَّاال َّ ,نَإدَاا َ نننَخَ ج  َن نعَااك الم اا   َاااَ ,نَإ َّ إَّعَاا نَخك 
نعََّ ا  َّ  ن نَّ َلناعدَات  ٌ ن َّ ا نتن:نَ جن نَشا أَّ ما,نَإَناَهَ نَك   االم ٌ نَ جن ن نَنك َع  َّاَ ؟نَتَرا َلنَأا  َّ ال  ا َّ نَن ن َّ نَيَ ن ن   َكا نَأا  َّ ن

نَكدنت نن نَّ ن:اَّ عَدت 
َ َ ك َن ن نق َن نَتَ نَ َيك َن َتَ نَ َ  َن...ناعَيعنَننَعت َ نَين َتنَ  نا  
نإََّ ا،منَعَ نَ  نَيا َدك َن ن نَ َقك َن ...نَإ    َّ   ناَاق َ اَننإَّل  نَتثَا َّتَّ

ُمنَأَيك َن ن نَ رَّكَن كَوناََّن نَيَاك َن نن...ننننَتَيع دََّكل  نإََّن نإََّاان َّ
 َِّّ لُـوا َعَلْيَلـا، َفَ ـاَل َرُسـوُل ا ـَياِح َعوَّ ـاِ  ُ َمـْن َ ـ َ »:  َوِبالصِ  َْْكـَوِع، : ، َقـاُلوا« ا السَّ َعـاِمُر ْبـُن ا

َُّّ »: َقالَ   (4).الحديث... « َيْرَحُمُه ا
 :ت ريج الحديث

يكضا نن(1) النط كامنق كااُناالن ا ك ,نتيخ جاىناعاخا  سن(6)ت  اينن(5)ا   نناعاخ  سيخ جىنن
ن. لنط كمنك ك نالن  كل

                                                                                                                        
ن. 5 :نج  عناع   ك نلن ) )

 

ن.22:ناع  ا ك ن النيالن   ننلن2) )
ن

ن.324/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن3) )
َت َّنَخك َاَ نن0) ) نَ ه  ناعَ َي هَّسنَا ون ن.16 0ا قنن34 /ن5  كوناعاخ  سنرََّ  ون

 

ن ىننا قننن35/ن1اع    ناع  امنن5) ) َ فنن َّ نَتَ  نكنر  َ ا،َّ نَتاع ن نَتاعَ َجهَّ َلناعش َّ   َّ ن َّ نَ  نَكجنتهن ن.01 6ر  وناا ونَا ون
 

َت َّنَخك َاَ نا قننن021 /ن3  كون  ينن6) ) نَ ه  نَا ون َك َّ نَتاع  َّ َع  َّ ناع جَّ ن.142 رََّ  ون
ن

نن13/ن1  كوناعاخ  سن1) ) ناعَ َأَتاتَّ ناهَّنَ َ  َع رََّ  ون نَقت  َّ نَأَيك عَّن ن}:نَا ون ن. 633ا قنن{نَتَ   َّ
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 ااالنط كااامن   ااا ناااالنأاااا  ,نن(2)ا  ااا نن  اااين,نتيخ جاااىن( )ترااااع ن ااالنط كااامناع رااالناااالنإاااا ا كن
 لنط كامنأاا ناعا   لناالنأاا نن(3)ي ا  عننألن   ننالنإ   أك ناىنا ثيى,نتيخ جىنا   نن  ين

ن.تنالنر ونالن  ع ن لن  كةن ي ُنالنا رت نا ثيى
  :دراسة رجال اإلسلاد

تنن اااات  ننني اااايىن اااالناعرتإااااُناع اااا  ثلياااااتنإ اااا  أك ن,نحــــاتم بــــن إســــماعيل المــــدلىن
ترااااع نتثداااىن"نهك   اااىن داتعاااُ"نتها نن(1),نتاعااا ا قطنل(6)تااااالن  اااكل,ن(5)تثداااىنااااالن ااا  ن(0)ا ااا16 
قا  نيااتنتنن,(  )"عكسنااىنااأس:"تق  ناعن  النن(4 )تار فناالن ا لنإلناعثد تن(1)تاعا الن(1)اع جيل

 ااا تمنكعااانن اااا كونن":ااااالن جاااا نقااا  ن,ن(2 )" ااااتني اااونإعااا ن اااالن ااا ك ناااالن اااا عن":نيااااتن ااا  ن
 .(3 )"اعر  و
 . تنثدُ: قلت 
"نعننك  عن لناالناع نر  نتهكا ناالني اين"إد نق  ناالن  كلن، إرسال حاتم بن إسماعيل  

نَ    نت تق  نياتن   ننينىن َُنا لَّ نأن  َا ناهَّنا لَّ َلنا َلنَأا  َّ نَكي َمنَأت  ن.(0 )"َعن 
 .عننك  نينىني   نألن ك ناعاكلنار تانإعتنعننك   نألنكهك ن:قلت
 
 

                                           
َُنَعىننن1/ن1ن  كوناعاخ  س ) ) َك نإََّاانَقَ َ نَن  َ ىننَخَطأمنَإاَلن َّ نَا ون َك تَّ ناع  َّ ن. 611ا قنننرََّ  ون

 

َت َّنَخك َا َنن021 /ن3  كون  ينن2) ) نَ ه  نَا ون َك َّ نَتاع  َّ َع  َّ ناع جَّ  .142 ا قنننرََّ  ون
 .اع    ناع  امنن  ى3) )
ن.11 /ن5 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن 0) )

ن

 .3/113الطبقات الكبرى  5) )
ن.10 /ن3 تاكُناع ت سنن-   كاناالن  كلن 6) )

 

 .468/ 0علل الدارقطني 1) )

.4/073معرفة الثقات 1) )
 

 .4/322الكاشذ 1) )
.8/042لثقات البن حبان  4 ) )

 

.3/452الكمال تهذيب   ) )
 

 .3/035الجرح والتعديل 2 ) )
 .241صتقريب التهذيب 3 ) )
ن.51 :نج  عناع   ك نل,ن 5:ناع  ا ك ن النيالن   ننل0 ) )
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ن
ن

 :االثير رحمه  قال ابن 
ناع َاك عن(نَأَتنَن)ن كةَّ ناعَنخ  نتاعَشَج نَ َنَ كلنَتَثاَلثم نن«َلَهى َعِن الُمَعاَوَمة»إَّلنَ  َّ َلنَاك عنَثَ  َّ َت َّ

ااااَلناعَ اااا نَّن:نكندَاااا  نن.نإ اااا أَّ ا ااااَلن ن  َأيااااُن َّ ااااَ ي,نَت َّ نينخ  اااا   نَ    َّ ُمنَتعَاااان  نَ ااااَن ُننإََّاانَ َ يَاااات  يَاااا ناعَنخ  ااااتن :نَأ َت  
نن( ).اعَ َنُ

نن( 7 )الحديث رقم
,نَتاعَي  ايننن:ق  نا   نن  ينننن ناع ينَاا َّسُّ َاك ا   نأن ,نَت نَ َ ا ننا الن َ اَ ناع دَاَتا َّك َّسُّ نأن َاك  ننتَّنا الن َ َ ثََن نأن

نتَّ,نقَاا َ ن ,نَ ااَ ثََن نَيكُّاتونن:نعَّ نَاك ا َّ نَهك اا   َ ااَ ثََن نَ َ اا  ننا االن
َاك اا (2) نَياَّاالناعهُّ ن(3),نَأاال  كَناا َ،,نَأاال  ن َّ نا االَّ ك َّ ,نَتَ اا َّ

ن نتَّنَجاا اَّ َّ نَأا اا َّ ، َواْلُمَعاَوَمــِة، ( )، َواْلُمزَاَبَلــةِ (4)َعــِن اْلُمَحاَقَلــةِ   َلَهــى َرُســوُل ِ  :ن"ن,نقَاا  َنننا االَّ
ُنن:نَق َ نَيَ  ن نَ  ن-(6)َواْلُمَ اَبَرةِ  َلناع  نَ  َتَ  نَّكَلن َّ ناعثُّن َك ,نَتَ َخَلنإَّلناع  َنن-َاك عنناع  َّ ن.(1)"َ اَك نَتَألَّ
 :الحديثت ريج 

,نتيخ جاااىنيكضااا ن ااالن(1)يخ جااىناعاخااا  سن ااالنط كااامنأطااا ،ناااالنيااالن اااا حنإااالن تضااا كلن
 االنط كامن اا ك ناالن كناا ،نإداطن,نتيخاا جنن(2)يخ جاىراااع نن,نت( )ط كامنأطاا ،نتيااتناعهاكاا ن د تنا 

                                           
ن. 32/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن ) )
 .رك  لناع خ ك ن :نيكتونالنيا ن  ك ُن2) )

ن

 .    نالن  يننالن   سناعد ش ناا  ي تن3) )
ن

َ يلنإَّكَع 0) ) ُنن نخ  ن طُ:نقَّك َن.ناع  نَ  َقَي نا ع َّ َ  فَّ َلنار  َّ ا،ناا  ن.6 0/ن اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن.ن َّ
 

ن الناع ن 5) ) َلناعَها لنَت نَتناع إ عن,نرأَلنرنا نتا ا   َلناكعنناع َُّطونإَّلن ن نسناعَنخ  نا عَ   ,نتي ينىن َّ َاا ك ك لناع  نَهاَاَنُنَت َّ
اَّن ن ااىننَكااه  ن د َّااىناََّ اا نكااهَ ا نن َّ ن اا  َاىنَأاال  ااَلناعَيااا لنتاعَجَع عااُ.نلن /ن2ناع  اا  ناع اا ام.َتاتََّنَ اا نَنعاا نَأن عَاا نعََّ اا نَكدَااعنإَّكعَاا ن َّ

ن.210
 

( (6  َ نتاع ُّاعنَتَ ك  َّ َّ اَلناع َخَاا  َّن.ناع نهاَ أُنَأَي نَن كون نَ َكلنَر عثُّينةَّ ن,نَتقَّكَ ن ناَتن َّ ا َ  نناعَن كون َُّن:نتاع خن ناعَيك ََّنا َ  فَّ .ناا 
ََلناعَناَّاااَلن نَخك َاااا هناَّ ااال  َخااا َاَ  َّن َّ ناع  ن ااا ن سنيَ  يَّعَااا نَأيَااا ناعن َّ ااالننَتقَّكاااَ نَي   اااتعََّع نيقَ  ااا نإَّااالنَيك ااا َّ نَ    ن ااال    ااا  ناعن. َّ

ن.1/ن2اع  ام
 

ناع انكنت َّنن15  /ن3  كون  ينن 1) ) َع ننرََّ  ون نَ اَل َّ نَقا َ نان نت َّ ناعث ََّ   َّ نَاك عَّ نَأل  ناعَنع لَّ ن.536 ا قنن...َا ون
 

نَااا َ نثََّ اا َ فننن21 /ن2 اا كوناعاخاا  سن1) ) نَ اال  نناع نَ اا َق  َّنرَّ َاا ون,ن011 اااا قنن...ر اا وناعهراا  نَاااا ون ااا َّ ناعَ جن َااا ون
ن. 231ا قن...
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 لنط كمنأ  تنالن كن  ,نج ك عننن(0)تيخ جىنيكض ن لنط كمنيالناعهاك نت  ف,ن(3)ا   نن  ين
ن.ن نالنأا نتن لن  كةنج ا

 :دراسة رجال اإلسلاد
ن.(5)"  تم,نإ نينىنك عس:ن"ق  ناالن ج نمحمد بن مسلم بن تدري 

قاا  نتن,ن(1)خال ااُناعداات نإكااىنينااىنثدااُ,نإ نينااىنكاا عس,نت اا ىناااىناعن اا التنن(6)  ااتن  ا اا ى:نقلــت
اعهاكا ,نأالننتععاان تقلنج  أُن لنااا ُنألنا   ج جنا  نعننك تفناعيكاة,نأالنياال:ن"اع الال
,نتعاننك ا حنا ع  ا كةنإالن(1),نتار فنااالن جا نإالناعطاداُناعث عثاُن النطادا تناع  ع اكل(1)"ج ا 

ن.يسن تاكُ,نعرنىن تاعنإ ناع  كةنألن  ك نالن كن ،نت تنثدُ
  :إرسال وتدليي أيول الس تيالي

عااا ،نرك ااا لناع اااخ ك نلنيااااتنارااا ناعا ااا سنثداااُنثااااتن جاااُن ااالنراااا  ناع دنبـــن أبـــي تميمـــةأيـــول 
,نترااع نارا فنااالنن(  )ق  ني   نالن نا نتياتن   نن يينينسنالن  ع نتعننك  عن نى,ن(4 )اع ا  

ن(2 ) ج نإلناعطادُنااتعلن لناع  ع كلناعاسن كض ن  عك عن

,نترااع نأياُننين لنأنىنأيُناإل    نإيننك تينإلناع  كةنألنينسنالن  عا نن:قلت 
ن.اع  عكسنر  نار ن نينىنإلناعطادُنااتع 

ن
ن
ن

                                                                                                                        
 

َُّنر  وناعاكت نن15/ن3ناع    ناع  ام ) ) ناع ََّض نَيتَّ ناَّ عَاَ وَّ ناعَنخ  َّ نَأَي ن ن،نتسَّ ناعَثَ  َّ نَاك عَّ ن.11 2ا قنننَا ون
 

َع نا قننن11/ن3ن  كوناعاخ  س2) ) نَكا  نَتنَ اَل ن نَقا َ نَيل  ناعث ََّ   َّ نَاك عَّ  .16 2ر  وناعاكت نَا ون
َع نن15  /ن3  كون  ينن3) ) نَ اَل َّ نَقا َ نان نت َّ ناعث ََّ   َّ نَاك عَّ نَأل  ناعَنع لَّ نَا ون ناع انكنت َّ ن.536 ا قنن...نرََّ  ون

ن

ن.اع    ناع  امنن  ى0) )
 .115 د كوناع عاكو,نلن5))
 .56اني ن  كةن قننن6) )
 .23 ار ناع  ع كل,نل1) )
 .4  ج  عناع   ك نإلني ر نناع  ا ك ,نلن1))
 .05طاد تناع  ع كل,نلنن1))
ن.1  :ن د كوناع عاكونلن4 ) )

 

ن.01 :ن,نج  عناع   ك نل0 :ناع  ا ك ن النيالن   ننلن  ) )
ن

ن.1 :نطاد تناع  ع كلنلن2 ) )
ن
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 :االثير رحمه  قال ابن 
ن[ن ا] كةن ن ىننَ  َّ ََناىنننااِلْسِتْسَ اِ  ِسـَوى الَحْلظـِل الَعـاِميِ  واْلِعْلِهـِز اْلَرْسـلَت َّ اتونإَّعَا ناعَ ا ن,ناَّ  ناتنَ ن  ن

نن( ).اعَ َنُ:نكنَ َخانإَّلنَأ نناعَج  و,نَرَ  نَق عنتانعيَج  و

نن(72 )الحديث رقم
ك ننن:ق  ناعطا انل ,نثن نَأ  َّلنَ  َّ ناع عَّاَلعَّلُّ ثَك ن  نخن نا لَّ نَ َش َّ َ  ننا لن ,نثن نَي   ناعَ اهَّسُّ ك   نَ  َّ نا لن َ َ ثََن نَأيَّلُّ

ن نَ  عَّ  نا لن نا لَّ نَيَنسَّ ,نَأل  يٌَّنناع  ناَلاَّلُّ نثن ن ن   ثَك ن  ن:ن,نَق  َنننخن نإََّع ناعَناَّل َّ َ ااَّلُّ َك ن:نَإَد  َنننَج َ،نيَأ 
كٌ نَكاَّطُّن نَيَ ك َن َ نَتَ  نَعَن نَا َّ تَ ناهَّنَعَد   َطاَّوننن(2)َ  ن نَك   ن:َتَين َشَ فننن(3)َتَ نَ اَّلُّ

َ  نعََّا ننَع نَيَ ك َن َ ن َ ا،ننَ    ناعط َّ   َّن...نَتاع َ ا  نَألَّ نيننُّناعَ اَّل َّ َيت  يَّ نَتَق  نشن
ُمن َج  ننا   َّر َن نَتَ  نكنَ يَّل...نَتَيع َد ناََّرَ ك ىَّناعشُّ نَض   م نَ  نَك ن ُّ ت َّ َلناع جن ن َّ
 َعاِميِ  َواْلِعْلِهِز اْلَرْشلِ ِسَوى اْلَحْلَظِل الْ ... َواَل َشْيَ  ِممَّا َيْأُكُل اللَّاُي ِعْلَدَلا 
َن ن نإََّ نإََّع ناع ُّ   َّن...نَتَعك َسنَعَن نإََّ نإََّعك َ نإََّ ا ن ناعَن سَّ نَتَيك َلنإََّ ا ن

ناهَّن اات ن نَإدَاا  َنننَإدَاا َننَ  ن َاااَ نثنااَننَ إَااَعنَكَ ك ااىَّنإَّعَاا ناعَ ااَ  ،َّ ن  َ ناع  َّ ن ََّ اَ،فننَ  َاا نَ اا َّ اا ُّ اادََّن »:نَكجن َ ك ثماا ننا  
ن اأَلنناَّاىَّناعَضا  َ نَت نن اَّاتن نَ    نَن إَّ ما نَ ك اَ نَضا     نَ ك اَ نَ اكَّاة  الم كثم نَ  َّكو نَ  َّك م نَ َ قم نَطَادم نَأ جَّ اَّاىَّناعاَه  َ ن نيَّ

اَ نَ ت  َّعَا  َفنَا     َ كَّلناَّىَّناا  ناع«نَت ن   ا َّفَّنَ  َا نَيع دَاتَّ نإَاَتاهَّنَ ا نَ َ نَكَ ك اىَّنإَّعَا نَن   َ اقَّعَا نَتَجا َ،نيَ  ا ن َ اَ  ،ننَاَأت 
تلَن نَك نجُّ ناهَّن:ناع اََّط حَّ ت ن تَ ناهَّناع َيَ َم,نَإَد َ نَ  ن ن(0)ن.اع  كة...ن«نَ َتاَعك َن نَتَ نَأَيك َن »:ننَك نَ  ن
 :ت ريج الحديث

ن. ناىنان تف لنط كمني   نالن شن(5)يخ جىناعاكعدلن
 :دراسة رجال اإلسلاد

ن(6)ن.ااأت نياتنأا نتناعرتإلنض كلاعا ا ننالُماَلِ يُّ نبن كيسان الضبيمسلم 
ت ثيثاااُن  اااي نااااالن شااا نا ااا وناعااا ا،نتاع  ج اااُناععالعااالنيااااتن   ااا ننســـعيد بـــن  ثـــيم بمعجمـــة

ثداُنقا  نإدكا نعك كا نشاك لنإدا  ن أالنااالن  اكلنراتإلنعاكسنااىنااأس"ق  ناالناعجنك ن,ن( )اعرتإل
                                           

ن.323/ن3تااث ناعنع كُنإلن  كوناع  كةن4) )
نتك كو,نك ك ن  عن نَا ك ني المنن2) ) نك ل   .50/ن ناع    ناع  ام.َيس 
بي بُْكَر ً, ِمَن اْلَجْدِب والقَْحط, فَْضاًل َعِن اْلَكبِيرِ أ3) )  .6/ 3 .المصدر السابق.ْي لَْيَ  ِعْندَنَا لَبَن بقَْدر َما يَْشَربُهُ الصَّ

َد ،َّنلاع أ ،نعيطا انلنَج  َّعنن 0) ) نإَّلنا َّ   َّ   ناع َُّأ ،َّ نَا ون َد ،َّ نا َّ   َّ   ن.14 2نا قنن511:نَيا َتاوَّ
ن

 . 0 /6  ا ناعنات ن 5) )
ن.534:ن د كوناع عاكونل 6) )
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(0)تارااا فنااااالن اااا لنإااالناعثدااا تن(3),نتتثداااىناع جيااال(2)ثداااُتشاااك لنثداااُنتقااا  سنتقااا  ن
تقااا  نيااااتنن, 

ن.ن"عكسناىناأسن"(6)تاعَنَ  الن(5)ه أُ
النأ سناتار فنن(1)ن".ث  نكل  اُنتن  تمن  لنا ع شكعنعىني  عكطن  تن نُن"ي  ناالن ج نإد  ن

نن.(1)تق  نااه سنرتإلن نر ناع  كة,ن(1)إلناعر   نتق  ني   كثىنعك تنا   تيُ
 . ناأسناىن  لنا ع شكع: قلت 

ن(  )ن.,نار فناالنيالن   ننتعننكار نإكىنج   نت ن   كال(4 )اععالعلنأحمد بن رشد بن  ثيم
ن. جعت ناع   ن:قلت 

ناع َ اا إَّينننَعِلــيُّ ْبــُن َســِعيد   ناََّ يََّكاا َن,ناعااَ اهَّسُّ ااَ لن كن  
اا  دٌَّلن,نَ اا إٌَّين:,نقاا  ناعخيكياال(2 ) ااَ ن,ن ن َ َخااَ ن َّ  

نَ َ ااَّاااااوَن َ ااااا  َّون
ت ااااا ىناعاااااا الن,ن(0 ),نتقااااا  ن  اااااي ُناااااالنق  اااااننرااااا لنثداااااُنأ ع ااااا نا ع ااااا كة(3 )

إدياتنعاىنإن ا ني اأ ن,نن(6 ),نتق  ناع ع لن أعتناع ا قطن نإد  نعننكرلنإالن كناىناااا (5 )ا ع  ي
ق ن  ةناأ   كةنعننك  اعنأيكعا ,نثاننقا  نإالنن  الن ناى,نتقا ن ريانن:نركلن تنإلناع  كة؟نإد  

,نتقا  نااالنكاتنسنرا لني   ان نا   ,نتيش  ناك ف,نتق  ن تنراانترااا,نرأناىنعاكسن اتناثداُإكىن

                                                                                                                        
ن.3 0/ن4  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن   ) )

 

ن. 02:ن  ا تناالناعجنك نل 2) )
 

 13 :ناعثد تنعي جيلنل 3) )

ن.351/ن6 ا لناعثد تن الن 0) )
ن

ن.1 /ن0اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن 5) )
 

ن.0 0/ن4  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن 6) )
ن

ن.235:ن د كوناع عاكونل1) )
 

ن.014/ن0اعر   نإلنض   ،ناع ج  ن 1) )
ن

ن.22/ن0 عاكوناع عاكون 1) )
 

ن.14:ن  اجنن ج  ناع ا قطنلنإلن ننىنل 4 ) )
ن. 5/ن2يالن   نناعج حنتاع   ك ن الن  ) )

 

 .01 /5   جناع  تس. لنأ   ناع جننإاان ي تانا  ننيع دتانآخ فنر إ ن 2 ) )
ن.031/ن اإل ش  نإلن   إُنأي  ،ناع  كةنعيخيكيلن 3 ) )

 

 .5/502ع  لناع كهالنن0 ) )
 .06 /0  ار  ناع   يننن5 ) )
ن.301ا قننن200عي ا قطنلنلن اع ع ل   ا تن6 ) )
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ع ا نرال عاننإكاىن النجعاُن ختعاىنن(2)تقا  ن ا  نيخا سن ري اتانإكاىنتقا  نااالن جا ن( )ك عننتك  اين
يلنأااا النااالني  اا ناعجااتاعكدلنراا لنك ي ااىنن(3)إاالنيأ اا  ناع اايط لنتقاا  ن  ااه نااالن   اا ناعر اا ن 

  إينن(5)تر لن لناع   ثكلنااجال ن,نق  ناالناع    ناع نايلن(0)ُنالنق  نن ري تانإكىتق  ن  ي 
ن.  إينعننكرلنااا ن

ن.ض كلن:قلت 
 :الحكم على اإلسلاد

ن:إ ن  فنض كلنع   ني ا و
 .ض لن  يننالنرك  ل . 
 .ض لنأيلنالن  ك  .2
 .جع عُن   ني   نالن ش  .3

َك مننإَّكىَّنتر  نق  ناالنرثك ن نَتَ َااناع  َّ تاك تناعَ ا ك ُناع  ن َاَتا ََّ  َّنَأال  َلناع  َّ اَّىننَ  نقَ  ن ن َّ ٌُنَتَ كنش  َ َ اَا
َين َ ينَ ك َ نَ  نَ َدَ َننَتاَهننيَأ  ٌُنينخ  نَر َلنَ َاانَ َرَاانَ    نتيم نَإعنَتنقََّ  نَإنَّل  ن.(6)َيَنس 

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
 

 :رحمه  قال ابن اْثير 
                                           

ن.06 /0  ار  ناع   ين ) )
ن.5/503ع  لناع كهالن2) )
ن.5/503ع  لناع كهال3) )
 .اع    ناع  امن0) )
ن. 2/23شا اتناعا ونن5) )
ن.11/ن6اعا اكُنتاعنع كُنن6) )

ن
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ا   «نَبْيع الثِ مار َحتَـّى تـ َ َل الَعاَ ـةَلهى َعْن »إَّكىَّن(نَأتَّفَن)ن ُنناَع َّالن ن اكاع نإ ن   َّ إَا ناآل  .نَيسَّ
نث    ننت  نشك عنناعَ  َ ُ:نكنَد  نن َت نتانإََّاانَيَ  َات  نننتيَأ  نن( ).َأ َفناع َدت 

نن(73 )الحديث رقم
نَياَّلنإنَ ك   ن:ق  ناعش إ لن َاَ َن ناا لن ا او ن(2)َيخ  نَياَّلناَّ ناا لَّ ن(3),نَألَّ ناهَّنا الَّ نَأا ا َّ ث َ ا َلنا الَّ نأن ,نَأال 

َلناَهننَأن عنَ  ,نَيَلناعَناََّلن نأنَ َ نَ ضَّ ناهَّنا لَّ نَأا  َّ َُ,نَأل  َ اَق َلَهـى َعـْن َبْيـِع الثِ َمـاِر َحتَـّى تَـْ َ َل    ن
ناهَّن:ن"نَق َ نأنث َ  لننن.اْلَعاَ ةُ  نعََّ ا  َّ ن.(0)"طنينت نناعثَُّ َك ن:نَ َ  نَااَ ؟نَإَد  َن:نَإدني تن

 :ت ريج الحديث
ن,(1)تاعط اااا تين,(6),نتيخ جااااىنأااااا نااااالن  كاااا (5)يخ جااااىني  اااا نااااالن نااااا نإاااالن تضاااا كلن

,ن ااا  عنن االنط كاامناااالنيااالنإاا ك ناااىن(  ),نتاعايااتس(4 ),نتاعاكعداال(1),نتاا اااع نل(1)تاعطا اناال
خ  ا عننن(6 )تاعن ا الن(5 )تااالن ناا ن(0 ),نتاع   ااس(3 ) تيااتن اتنن(2 )تيخ جىنا   نن  اين.نا ثيى

ن.تاأع  ينهاا  ن لنط كمنن إعنألناالنأ  ناىنان تف
 :سلاددراسة رجال اإل

ك ناع  نلُمَحمَّد بن ِإْسَماِعيل بن ُمْسِلم بن َأبي فديا  َ  أَّ ,نتا  ىن كن  ,نَيانتنإَّ  
ن,(1 )

                                           
ن.320/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن ) )
 . تن    نالنإ   أك نالن  يننالنيالنإ ك  2) )
ن.اع   ةنالنيا نااوناعد ش ن    نالنأا ناع   لنالناع يك  نال تنن3) )
ناع انكنت َّن  ن ناعش إ لن0) ) نرََّ  وَّ ن.03 :نلن َّل 

ن

 45 5ا قنن1  /1,ن2 54ا قنن1/55  ن ني   نالن نا نن5) )
نننن.136ا قننن260  ن نأا نالن  ك نلن6) )
ن.5566ا قنن0/23,نش حن   نلنا ث  2213ا قننن6/50ش حن شر ناآلث  ن1) )
 .ن3211 ا قننن2/331 اع  جنناعراك ن1) )
ن.222 /0اع ي ُناالناعشكاناا اع نلنن1) )
 . 6  ا قننن1/13   إُناع نلنتاآلث  ن4 ) )
 .2411ا قننن1/13ش حناع نُنن  ) )
ن.535 ,ن530 ا قن65  /3  كون  يننن2 ) )
 .3361ا قنن3/252 نلنياتن ات ن3 ) )
 .221 ا قنن 3/52 نلناع   اسنن0 ) )
 .0013ا قننن 1/1ن نا   نالن نا ن  ن5 ) )
 . 055ا قننن1/214 نلناعن  النن6 ) )
ن.015/ن20 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن1 ) )

ن
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تارا فنااالن اا لنإالناعثدا تن,ن(2)"را لني تسناعنا سنأالنااالنياالناااو"ن,نتقا  ( )تثدىناالن  اكلن
"ن ااأسنااىن,نتقا  نااالن ا  نن(6)تي   نالن نا (5)تاعن  الن(0),نتق  ناالن  كل(3)تها ن ا  نيخطأ

ن.(1),ني  ناالن ج نإد  ن  تم(1)"ر لنرثك ناع  كةنتعكسنا جى"ن   ن
 تنثدُنإد نق  ناالن  كلني تسناعن سنألناالنيالنااونشكخىنإلناع  كة,نتقت نن:قلت 

 .االن ا لن ا  نيخطأن تلن عك نتعننك  ا ىني  نا عدت 
تعننكاار نيناىن,ن(1)ار نينىني   نألنا فناع   اُ:نعثمان بن عبد   بن عبد   بن سراقة

ن. ينىني   نألنأا نتنالنأ 
ن.    كن لنأنىنأيُناإلن:قلت  

ن:إرسال محمد بن عبد الرحمن بن أبي   ل
قا  نيااتنار نينىنن لناع   يكلنعرلننمحمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي   ل

ن.(4 )"تعننك   نألنأث  لنالنأا نتنالن  اقُ"    ن
ن. ننن لنأيُناإل    نأنىن:قلت

 :الحكم علي اإلسلاد
ن.اع  كةنإ ن  فن  كون
ن
ن
ن

                                           

ن.1 2:ن تاكُناع ا  لنلن-   كاناالن  كلنن ) )
ن

 

ن.241/ن3 تاكُناع ت سنن-اع    ناع  امنن2) )
ن

 

 .02/ن1اعثد تن الن ا لن3) )
ن.14/ن االن   هن تاكُنن-   كاناالن  كلن0) )

 

ن.011/ن20 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن5) )
 

ن.65 /ن2اع   إُنتاع   كان6) )
 

ن.543/ن5اعطاد تناعرا ين1) )
 

ن.061:ن د كوناع عاكونلن1) )
ن

ن.223:ن,ن   ُناع   ك نإلنار ن تا ناع  ا ك نل235:نج  عناع   ك نل1) )
 

ن.266:ناع   ك نل,نج  عن16 :ناع  ا ك ن النيالن   ننل4 ) )
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 :رحمه  قال ابن اْثير 
نن كةن ن ىنناع َ  َّ ن«ناَل ُيوِرَدنَّ ُ و َعاَ ة َعَلى ُمِصح   »َت َّ النَجاَ ونَيت  ٌُن َّ ناناياىَّنآإا نَ نكنات  نن ال  َيس 

َ   ع  نَيَلن َّي َ نيأ  وُّ فَّنَ  نَنَهَ ناَّ َّي َ ,نإَكينَلناعن  َّ نن( ).َإَكأ َثنَننَ ك  َّفَّنَأَي نَ لنإاينىن َّ  ٌحنعََّااَلنَكن هَ ناََّعاَّ

نن(74 )الحديث رقم
ن نَ َ   ن:ق  نا   نناعاخ  سنن َ َ ثَنَّلنَأا  نناهَّنا لن

َاَ َن نَ   َ اٌ ,ن(2) َل,نَيخ  نكنت ن َش نننا لن ,نَ َ ثََن ن َّ
نَياَّاالن نَ ك ااَ َ ن َُ,نَأاال  نَياَّاالنَ ااَيَ  ,نَأاال  اا َّس َّ ناعهُّ   َ ااٌ ,نَأاالَّ    َن:نقَاا  َننن َتينَتَ ن»:ننقَاا َ ناعَناَّاالُّ َ نَأاا  

َُن َ ااَّاالِن«نَ ااَ َ ,نَتَ نَ  َ اا َااا ،ن,ن:نَإدَاا َ نيَأ  نَرَأَنعَاا ناعي َّ اا َّ نإَّاالناعَ    ,نَ رنااتلن اَّاا َّ ناإلَّ ااتَ ناهَّ,نَإَ اا نَااا  ن َكاا نَ  ن
ناهَّن اات ن نَإكنج  َّانعَاا ؟نَإدَاا َ نَ  ن ااَ ون ناَاج  كاا ن ااَ يناَاتَن»:ننَإكنَخ عَّطنعَاا ناعَا َّ نيَأ  نَياَّاالنَ ااَيَ َُنن« َنَإَ اال  :نَتَأاال 

اا ننَكدناات نن َعنَيَااا ن نَ ك ااَ َ ,نَا   ن:نَ اا َّ َتَين َرااَ نَيانااتن نَ ك ااَ َ نن«اَل ُيــوِرَدنَّ ُمْمــِرض  َعَلــى ُمِصــح   »:ننقَاا َ ناعَناَّاالُّ
,نقني َن  كَةناَاَت َّ نَيَناىنن:نَ  َّ ة  ن نَ ا  َّ َتي»:نَيَعن  ,نقَا َ نَياناتنَ اَيَ َُن«نَ نَأا   َُّ اَك اَلن:نإَاَ َطَلناَّ عَ َاشَّ َإَ ا نَ َيك  ناىننَن َّ

كثم نَ ك َ فنن ن(3)ن.َ  َّ
 :ت ريج الحديث

,نتيخ جاىن(5)النرك  لنت  عون,(0)النيالن  ه نيخ جىنا   نناعاخ  سن لنط كمنش كون
ثالثاا عننأاالن   اا نااالنشااع ونااالنكهكاا نإاالن اا كثكل,ن االنط كاامنكااتنسنن(6)تيخ جااىنا  اا نن  ااين

 لنط كمنيالن  عونارتالناع   لن,نتراع نيخ جاىنن(1)اعه  سناىنا ثيى,نتيخ جىنا   نناعاخ  س
اىنان تف,نتعاننن لنط كمن ن لنالنيالن ن لنرال   ن لن  كةنيالن  ك  ن(1)يخ جىنا   نن  ين

ن.تعننيقلنأيلنع يناالنااثك 
 :دراسة رجال اإلسلاد

ن. ج  ناع ن نثد تن

                                           
ن.320/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن ) )
 . تنأا نتنالن    نالنأا نتنالنج   نالناعك  لناعج  لن2) )
نَ نَ  َ ُن3) ) و,نَا ون ناعط َّ ن. 511ا قنن31 /ن1  كوناعاخ  سنرََّ  ون

 

ن.5110اع    ناع  امنن  ىن  كةن قنن0) )
انناعَاط َل,نن5) ) نَ نَ َ َ ,نَت نَتنَ اٌ،نَكأ خن ن.1 51ا قننن21 /1اع    ناع  امنن  ىنَا ون
َُ,ن6) ) َكَ َ ,نَتَ نَ  َ  نَ نَأ  َتي,نَتَ نطَّ ن. 2224,222ا قنن102 /ن0  كون  ينننر  وناعطو,َا ون

 

ن.5151ا قنن35 /ن1  كوناعاخ  سنر  وناعطو,نا ونَ نَ  َ 1ُ) )
ن

َُ,ن  كون 1) ) َكَ َ ,نَتَ نَ  َ  نَ نَأ  َتي,نَتَ نطَّ ن. 222ا قنن102 /ن0 ينننر  وناعطو,َا ون
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قا  نتعاننكاار نيناىني  ا نأالناعه ا سناا نن( )ارا نإالنر اوناع  ا اك ن:إرسال معمر بن راشد

ااك ل ,نتاااالنطاا تن":ناااالنَ  َّ اا َّس  إاانلن  كثااىنن,ستنإاان اا ث نَ   َ اا نأاالناع اا اقككلنإَخ  ااىهنإ نأاالناعهُّ  
ن.(2)"أنع  ن   دكن,نإأ  ني  ناعرتإُنتاعا   نإال,نت  نأ  نإلن  كةنااأ شنشكام 

 اىنأاالناعه ا سنشااكان   ا نإاالنكن االنأناىنأيااُناإل  ا  نتقاا نيثااتناااالن  اكلنقاات ن تاكن:قلـت
ن .اع  كة
يناىني  ا نأالنن(3),نإرااع نقا  نااالنياالن ا  ننتاع الاالإرسال أبـو سـلمة بـن عبـد الـرحمن 

ن.ا فناع   اُ
ن. اتسناع  كةنإكن لنأنىنأيُناإل    نن عننكار نينىني   نألنيالن  ك نن:قلت

 :رحمه  قال ابن اْثير 
َُنن(َأااَتا)ن ثَاا نَ   َّ كةَّ ن ااك َ عنن«َكــَألِ ي َأْســمُع ُعــَوا  أْ ــل اللَّــار»إَّاالنَ اا َّ تن:تاع نااَتا،.نَيس  َ اات 

نيَخلُّن نَتاع َري وَّ ا وَّ ا  ,نَتَرَأَنىنناَّ عا َّ نن(0).َأَتينَك  تَّينأنَتا،,نإعنَتنَأ ت ن:نكنَد  نن.ناع  َّ

نن( 7 )الحديث رقم
َق َلنَيَلناعَناَّاَلنن:الن اش نَ   َ  نق  ن نان   نا لَّ ,نَتَج  َ  َّ     َ ن َّ   نا لَّ نَ  عَّوَّ نننَأل  قَا َ نعَّي َ ا  َّةَّ

نَ  عَّ  ن ؟»:ننن(5)ا لَّ نا َلنَ  عَّ   تَ ناهَّ,نَق  َن:ن,نَق  َن«نَ  نَين َتنَك نَ   َّةن ٌلنَك نَ  ن ٌلنَ دو ؟»:ن ن   َّ «ن ن   َّ
ٌلنَ دو ,نَق  َن:ن,نَق  َن«نَ دو ؟ ُننَاعََّ ؟»:ن ن   َّ ُم,نَإَ  نَ دَّكَد نَ م  نَ دَّكَد نَن  ن:ن,نَق  َن«نَإنََّلنعَّرن  َّ َلنَأَهَإت  لن َّ َّ 

اكَلنكنَجا ،نناَّاىَّ,نَتَراَأن َّن نَ ا َّالن َّ نإََّع نَأا  شَّ نَنَع  َّس,نَتَرَأن َّلنَين ين ن نعََّكيَّل,نَتَيي َ أ تن تن َع   ناع ُّن َك ,نَتَي   لنَين ينا ن
تَلنإَّكعَاا ,ن نَك َااَهاَت ن َُّ ناع َجَناا اا َّ َر »:   َوَكــَألِ ي َأْســَمُع ُعــَواَ  َأْ ــِل اللَّــاِر، َفَ ــاَل اللَِّبــيُّ إَّعَاا نيَ   ُمــْؤِمن  ُلــوِ 

ن.(6)«َقْلُبهُ 
 :ت ريج الحديث

ن( )تاالنااأ االن(1)يخ جىناالناع ا   ن

                                           
ن.213:نج  عناع   ك نل,ن1 2:ناع  ا ك ن النيالن   ننل  ) )

 

 .ن3/325   كاناالنيالنخكث ُن2) )

ن.3 2:نج  عناع   ك نلن,256:ناع  ا ك ن النيالن   ننل3) )
 

ن.320/ن3تااث نناعنع كُنإلن  كوناع  كة0) )
ن.611/ن اإل  اُنإلن  ككهناع   اُن تناع   الناع   ةنالن  ع ناان   ين5) )
ن.0  24ا قنن21 /ن  ج  عن    نالن اش ن6) )

 

ن.0 3ا قنن46 /ن اعه  نتاع ق امن الناع ا   نتاعه  نعن كننالن    ن1) )
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تيخ جىناالنيالنشكاُنإا ن تضا كلنثالث عنن لنط كمن  عونالن     ناىناي يى,نن(2)تاعاكعدلن
ن(3)ن لنط كمن  ع نالن يت نألنهاك نألن  ت نتن

 :دراسة رجال السلد
,نتثداااااىن(0)هنيتنا   ااااااااااااااا 54 اعرالااالن,نياااتنأااا نتناع قاالن اا تن اانُننرقــانجعرــر بــن بُ  

ن(6)تقاا  نراا لنثدااُن اا تق نتراا لنرثكاا ناعخطااأنإاالن  كثااىنتراااع نتثدااىنا  اا نااالن نااا ن(5)اااالن اا  
تثداىنيكضا نك كا نن(1)تق  نكخطئنإلن  كةناعه  سنت تنض اطنع ا كةن ك اتلنتكهكا ناالناا ان

تقاا  ن اا  نراا لنثدااُن اا تق نت اا ني ااون تاك ااىنأاالنن(1)تقاا  ن اا  نضاا كلنإاا ناعه اا سن(1)ااالن  ااكل
ن(3 )تها نك ااا جناااىنترااااع نتثدااىنااااالنن كااا ن(2 )تاعاا ا قطنلن(  )تثدااىناع جيااالن(4 ) ك ااتلنتي ااا  اى

,نن(5 )تك داتوناالن ا ك لن(0 )تق  ني   كثاىنأالناعه ا سن ضاط اى,نترااع نتثداىن ا ك لناالنأككناُ
إاان  ةنألن ك ناعه ا ينإاالنااأسنااىنثاننقا  نن(1 )تق  نياتن   نن(6 )تار فناالن ا لنإ ناعثد ت

 شااعت نن(1 )إاا ن اا كةناعه اا ينكخطاائنتقاا  نيكضاا ن  يااىناع اا منتكر ااون  كثااىنتقاا  ناااالنأاا س
ن اا نقكاا نضاا كلنإاا ناعه اا ين لن كاا فن   اا تلن االناعثداا تنت ااتنضاا كلنخ  ااُنإاا ناعه اا ينتات

ن.  تمنكعننإ ن  كةناعه  ين(1 )يثات,نتق  ناالن ج 

                                                                                                                        
 

 .243ا قننن34 /ن   جنناالنااأ االن ) )
ن.41 4 ا قنن64 /ن3 ش وناإلك  لنن2) )

ن

ن.5  ا قنن03:ناإلك  لنل.34025ا قنن14 /ن6  نلناالنيالنشكاُن3) )
 

ن.  /ن5 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن0) )
ن.1/012اعطاد تناعرا سن5) )
ن.20ا  ناع ننلن6) )
 .اع    ناع  امنن  ىن1) )
ن.10 تاكُنأث  لناع ا  لنل–   كاناالن  كلن1) )
ن.03اع    ناع  امنلنن1) )
ن.5 /5 عاكوناعر   نن4 ) )
ن.261/ اعثد تنعي جيلنن  ) )
 .23  ا تناعا ق نلنلنن2 ) )
 .2/010اعج حنتاع   ك نن3 ) )
 .5 /5 عاكوناعر   نن0 ) )
 .2/262اع   إُنتاع   كانن5 ) )
ن.36 /6اعثد تن الن ا لن6 ) )
ن.2/010اعج حنتاع   ك ن1 ) )
 .04 /2اعر   نإلناعض   ،نن1 ) )
ن.04 :ن د كوناع عاكونلن1 ) )
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قا  ني  ا ناالن ناا نعاننن(3)أن فن ن رك نتقا  ناع الاالن(2),ننتق  ناع  جل( )تق  ناعا الن  تمن
ك  عن لناعه  سنتيثاتنعىناالن  كلنت ك فناع    ن ناىنتقا  نيااتن ا  نن نك اونعاىناع ا   ن الن

ن.يالناعهاك نتع  ناكنع  ن جالنض ك  
ن.اع اجونينىنثدُنعرنىنض كلنإ ن تاك ىنألناعه  ينت تنعننك تينأنىنإ ناع  كةن:قلت 

ــن مســمار كاا تسن,ناراا فناااالن ااا لنإاا ناعثداا تنتها نياااتن   اا ن(0)ا اا سن اارلناعجهكاا  نصــالح ب
ك  ,ننتارا فنااالن(1),نتقا  نااالن جا ن داات (6)ر لنأ ا ان ا ع  تق  ناعخطكوناعاي ا سنن(5)اع َ َ ا َّ

ن(1)ن.ار نإكىنج   نت ن   كاليالن   ننتعننك
لنعننك  اعنإعتنعكلناع  كةن:قلت ن. دات نتات

 :الحكم علي اإلسلاد
اع  كةنإ ن  فنض كلنالن  عونالن     ن دات نتعاننك ا اعنإعاتنعاكلناع ا كة,نرااع نن

ا ق ل ن.إ ن  ناع  كةن    نأي ن  عونالن     نتج   نالنن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

                                                                                                                        
 

ن.ار ن لن ريننإكىنت تن تثمن ) )
 .2/13 عاكوناع عاكونن2) )
 .50 ج  عناع   ك نلنن3) )
ن.13/ن3  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن0) )

 

ن.065/ن6اعثد تن الن ا لن5) )
 

 .  2 /ن2اع   منتاع    من6) )
 

 

ن.210:نل د كوناع عاكون1) )
 

 .0 0/ن0اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن1) )
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ن

 :رحمه  قال ابن اْثير 
اَدكع ن«نأنَّ ُأَلْيرًا سأَلُه َعْن َلْحر اإلِبِل، َفَأَمَرُ  َأْن َيْعِوَي ر وَسـها»َتإَّكاىَّن(ن ا) نشَّ نَك  طَّ عا نإَّعَا نيَ ا َّ َيس 

َلناعَ ن    هناعَيَاُ,نَت َّ نتاعَ ط ل:نتاعَ ت س.نعَ ا  ن نن( ).اعَيلُّ

نن(76 )الحديث رقم
َيك َ  لَنن نن:اعخط النَق َ نَيانتن ن ناعَناَّل َّ كةَّ َأنَّ ُأَلْيًرا َسأََلُه َعْن َلْحِر اإِلِبِل َفـَأَمَرُ  َأْن :ننإَّلنَ  َّ

نَ اَك   نن،َوَيْرُتَ  َلبََّتَها َيْعِوَي ُرُؤوَسَها َ ا ننا الن نثنا نَي   َتعَّلُّ ننا ناعاَ    نَ  عَّا   كَننا لَّ نإَّا َ ا َّ َ  ننا لن نَي   ن(2)َ َ ثَنَّكىَّ
َهاَاُنَ َ ثَ  نَّلنانَعك ن ن ن تنا لَّ نَأ   َّ نا لن تلن نن نَ    ن َتك    ن ن َ  مننا لن نينَنك لن نإَّ   ُننَأل  ن.(0)نن(3)َ 

 :ت ريج الحديث
ن.    ناىناعخط الن

ن :دراسة رجال اإلسلاد
ن,ن(5) ن   لن لناعث عثُنتكد  نإلنعع ن  اُنق  ناالن ج :نبالمهملة مصغرة الرزارية ُبَهْيَسةُ 
ن.(6)عع ن  اُنتق  ناالناعدط لنق  نأا ناع من جعتعُنت لنراع يلنق  ناالن ا لنتراع ن

ناعَناََّلن:"تق  نياتنن كنناا اع نل َ َرتَّ ُننَي   ن.(1)نانَعك َ 
ن.ن خ يلنإلن  ا ع ,نتي ك نعدت ناالن ج ن ن   لن جعتعُناع   :نقلت 
اع ع يااُنت خ كاالناعااهاسنثاانن ت اا  ن تينأاالنياكااىن تينأنااىناضاانن:ْعــُروُف ْبــُن َعْمــِرو ْبــِن ُحزَاَبــةم

إاالناعتشاالن نن"اعداات ناع الااالن,ننداا ناااالن جاا نأاال( )إ اا  منااالن ااتك ناع  ياالن داا ننإاالنط كاال
نك  ل

                                           
ن.320/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن ) )
ن.النيكتونياتناع  لناع  تهسناع دكىالن ك  ني   ن تن2) )

 

ينَنك لنالن يُناعجاا لن لنانلناعضكو,نعىن ا اُن ارلناع   ياُ,نت ا تنااكاتنجاا كلن النرات  نإي اطكل,نهو 3) )
ن.211/ن اإل  اُنإلن  ككهناع   اُن. ا لنإلناع   اُار فناالن
 

ن.360/ن   كوناع  كةنعيخط الن 0) )
 

ن.100:ن د كوناع عاكونل 5) )
 

ن.045/ن2  عاكوناع عاكون6) )
 

ن.3211/ن6   إُناع   اُناالنن كنن 1) )
ن
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 .(2)ت ن خ جنع  كثىنإ ن لنط كمنيت   ننت ننيأ لن
 . جعت ناع   : قلت 
إ َّلنن.سُّن َّن  ناعاَننسُّنتَّن َناع َنن َن َنك ناَن نننلَّنا نندِ يْ وَ سُ  نُ بْ  ا ُ حَ سْ إ ن.(3) ا 3  نتن

:ن,تها ناع جيال(1),نتاعن ا ال(1),نتاع جيل(6),نتي   نالن نا (5),نتك ك نالن  كل(0)تثدىناالن   
ن.(4 ),نتار فناالن ا لنإلناعثد ت(1)"تر لنك   نَأَي نَأيَّل ن ضلنتنأنى"

نك  اا نراا ل":ناعضاا   ،نلإاان(2 )لاع ااديناع اا ونياااتنتقاا  ,نن(  )" اا عوناع اا كة:ن"تقاا  نياااتن اا  ن
ناع اا  اُنك ااونعااننت االناع اا كة,نارثكاا نعااكسنت.ن أيكوااني ااون :نتقاا  ناشاا ك مننالمن  ننَ اا َننَأيَاا نَأيَّاال ن

ن.(0 )"ننإكىنعين وي َّنرنن ننن,  تم":نتق  ناالن ج ,ن(3 )"ر ا ُنت ناثدُنإيكس
ن. تنثدُ,نن  ال,نإين ن  كثىنتأيكىنا أ ىن:قلت

قا  ناعخطكااونن,ن(5 ) ارلناياا ا  ناعاا اهسنيااتن اا ك ناع اتإلناالن ا كنأحمـد بــن إبـرا يم بــن مالــا
ن(6 )"تي   كثىن   دك ُن   لن   نأي ن  يىنتثد ى"اعاي ا سن

ن. ناأسناىن:قلت 
 

                                                                                                                        

ن. 6/ن6ع  لناع كهالن ) )
 

ن.241/ن3نع  لناع كهال2) )
ن

 .21 ل د كوناع عاكونن(3)

 .1/203اعطاد تناعرا ينن(0)

ن.2/222اعج حنتاع   ك نن(5)
 .2/222اعج حنتاع   ك ن,نتن6  /3اع ي نت   إُناع ج  نن(6)

 .1 2/ اعثد تن   إُنن(1)

 .ن2/033 عاكوناعر   نن(1)

 .1 2/ اعثد تن   إُنن(1)

 .6/01اعثد تنن(4 )

 .2/222اعج حنتاع   ك نن(  )

 .2/546  ك نيأالنناعناال،نن.الني   نالن  كنناعدك تانلاع   خناع  عننياتناع  ون    ن تنن(2 )

 .241/  عاكوناع عاكونن:ناني (3 )

 .21 ل د كوناع عاكونن(0 )

ن.16:ن   كاننك  ات نلن(5 )
 

ن.221/ن0   كاناي ا نتاكتعىنن(6 )
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ق  ناع  رننياتنأا نتنإلن   كاننك  ات ن تنإ  ننن(1)ُمَحمَُّد بُن َعْبِد الرَّْحَمِن بِن ُمَحمَّد  الدَُّغْوِليُّ 
شكاني  نخ ا  لنإلنه  نىن   ونن,نتق  ناالنرثك (2)انك  ات إ  ننأ  فناخ ا  لنيق نن

.(3)ناع شعت ,نتي  نأي  ،ناعش إ كُناع  ن   

. ناأسناىن:قلت  
 :الحكم علي االسلاد

ن.اع  كةنإ ن  فنض كلنالناعك ُن    لنتراع ن   تلنالنأ  تن جعت ناع   ن

 :رحمه  قال ابن اْثير 
سنَ ااَوناعناااَلن(ن ااا) اا  ناعَاااَّ اايننق  َّاا ناع نش  ناع    كةَّ ــِه َحتَـّـى »ننَتإَّاالنَ اا َّ ــِرُكوَن َعَلْي ــاَوى اْلُمْش فَتَع

ن َ  تنتانت َ  أ تان«َقَتُلو ُ  َن فنن.نَيس  نَت نَتناََّ    َُّ ناع  ن  َجَ  نن(0).تكن تيناَّ ع َيك لَّ

نن(77 )الحديث رقم
ا رنتَلن"ار فنق االعرلناالناعجتهسنن.عننيقلنأيلن خ كجنعىن كةنإ  ا تينَأَيك اىَّناع  نش  إَّلناعَ ا َّ

َه َ  َّسنَتكنَد  نا عيكلنَيك ض  ن.(5)"َيسن   ت تفنَاكنعننَ َ  نَقَ ينتفننَق َ ناا 
ن

ن**********************
ن
ن
ن
ن
ن

ن
ن
ن

                                           

ن.551/ن0  ك نيأالنناعناال،نن( )
 

ن.11:ناع دكك نع   إُن تا ناع نلنتاع   نك نل (2)
 

ن. 23:ناعش إ ككلنلطاد تنن(3)
 

ن.320/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث نن (0)
ن.36 /ن2  كوناع  كةن الناعجتهسن5) )
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 َباُل اْلَعْيِن َمَع اْلَها ِ : ثاليالمبحث ال

 :رحمه  قال ابن اْثير 
نإَّلنن(َأعَّ َن) ناع َُّأ ،َّ كةَّ نَيَنا ن ندَّاكٌننَأيَا نَ ا نَأ َ ا   ن ن«نَوَأَلا َعَلى َعْهِدا َوَوْعِدا َما اْستطعتُ »َ  َّ َيس 

عَّااىَّن ااَ ث ن ناََّدت  ت نَأن ااىن,نتا   اا انََّك  ,نَ نيهن ناََّت   ق ااَ ا َّ ناَّااَ نَتاإل َّ كَ اا لَّ ااَلناإل َّ ااَ َطَ ت»َأَيك اىَّن َّ ااعن«نَ اا نا    تضَّ
اا ن ااَ ن:ن َّفاعدَااَ  ناعَ اا امنإَّاالني   يَّاا ننأَّ اا نَ اا ,نإَاانَّن َّلنينخ  نين دنااَفناعَ ع اا نَكت  م نَجااَ يناع َدَضاا ،ننيل  نَراا َلنقَاا   نإَّل  َيس 

نن( ).َاعََّ نإََّع ناع ََن ُّ نتا أ  ََّاا نعََّ  ننا    َّط أُنإَّلنَ إ عنَ  نَقَضك َ ىنأيلَن

نن(78 )الحديث رقم
َ ااا  نن:قااا  نا  ااا نناعاخااا  سن َ اااَ ثََن نَياناااتنَ   

ااا نناعاااَتا َّةَّنن(2) َ اااك لننن(3),نَ اااَ ثََن نَأا  ,نَ اااَ ثََن ناع ن
,نن(0)

نانَ ك َ َ , ,نَق  َن:نَق  َننَ َ ثََن نَأا  نناهَّنا لن ناعَ َ تَّسُّ نَر  و  نا لن ن:نَ َ ثَنَّلنانَشك  ن س  نَيت  َ َ ثَنَّلنَشاَ ا ننا الن
نن(5)

ن:نن ناعَناَّاال َّ نَ دناات َن:ن"ننَأاالَّ نَيل  اا َّي َ   َّ ــا اعَيعنااَننَين ااَتنَ ا َّاالنَ نإَّعَااَىنإََّ نَين ااَت,ن:نَ ااك َّ ننا َّ   ــي َوَأَل َ َلْ َتِل
,نَيانات،ننعَاَ ناَّنَّ  َ  َّاَ نَعْبُدَا، َوَأَلـا َعَلـى َعْهـِدَا َوَوْعـِدَا َمـا اْسـَتَطْعتُ  نَ ا نَ اَن  تن نَشا  َّ ال  ,نيَأناتانناَّاَ ن َّ

ناعاااُّننتَونإََّ نَين ااَتننَأيَااَل,نَتَياناات،نن نعَّاال,نَإنََّنااىننَ نَكي  َّاا ن ن»:نقَاا  َن"نعَااَ ناَّااَان اَّلنإَاا    َّ   ااَلناعَنعَاا  َّ نَق َععَاا ن َّ َتَ اال 
نَت نا ا َّ اَلناعَيك  نَق َععَا ن َّ ,نَتَ ال  َُّ ناعَجَنا نيَ  ا َّ ال  اَل,نَإعناَتن َّ نكن   َّ اَ نَيل  نَقا  اىَّ نَكت  َّ ال  نَتن ناتقَّلٌن نتقَّنم ناََّع ,نَإَ  َتن َّ

َُّن ناعَجَن نيَ   َّ اََّو,نَإعنَتن َّل  نكن   َ نَيل  ن.(6)«اََّع ,نَإَ  َتنَقا 
 :ت ريج الحديث

ن.اىناي يىن(1)النارتالن    ناىنا   نناعاخ  سنتيخ جىن لنط كمناع  كلن
 :دراسة رجال الحديث

ن.تج كعن ج  ناع ن نثد ن
ن
ن

                                           
ن.320/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن ) )
 . ك   ن,ناع  ك  ناع ند ين ت  نن,نياتن    ناع د  ناعا  ي:نأا نتنالنأ  تنالنيا ناع ج جن2) )نن
ن.اعتا ةنالن  ك نالنارتالناع  ك  ناع نا ين ت  نن,نياتنأاك  ناع نت يناعا  يأا ن3) )ننننننننننن

 

ن.اع  كلنالنارتالناع  ينن0) )نن
ن

,ناالنيخلن    لنالنث ات,نياتنك ي ,نتكد  نياتنأا ناع    ل5) )نن ن.251/ن3اإل  اُن.ش  ا نالنيتسنالنث اتناعخه جل 
 

ناعَ َأَتاتَّن6) )نن نن  كوناعاخ  سنرََّ  ون نا َّ   َّي َ   َّ نَيإ َض َّ ن.6346ا قننن61/ن1َا ون
ن

 .6323اع    ناع  امنن  ىنا قنن1) )
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 :رحمه  قال ابن اْثير 
، َواَل ُ و َعْهـد ِفـي َعْهـِد ِ اَل ُيْ َتـل »َوِفيِه (ن انس) َواَل  -َأْي َواَل ُ و ِ م ـة ِفـي ِ م تـه -ُمـؤِمن  ِبَكـاِفر 

ْساَلِم َفاَل ُيْ َتل َحتَّى َيُعود ِإَلى مْأَمله ن.« ُمْشِرا  ُأْعِطي َأَماًلا فَد ل داَر اإلِْ
نَتَياَّالن َن ل َّ نا ند َ ض نَ ا وناعَش إَّ َّ كاَللَّ نَ أ تَّ كةَّ نَإدَا  َنَتعََّعَااناع َ  َّ لُّ َُ,نَيَ ا ناعَشا إَّ َّ ايننن:ننَّك َا َ نكند  ا ناع   

نرَّ  اَّكاا م,نإااأ اا َّر منَراا َلنَيت  ك اا م,ن نش  ناَّ  َّ اَكاا نَراا َلنَيت  ,نَ    ن كااَ ن نَ  َ اا   ن نطيداا ,ن نَ  َ اا امنَراا َلنَيت  ج  يناَّ ع َراا إَّ َّ
ا َّ نعَاىننَشاك ام ,نَإَرَأَناىنننَن نكنض  نَق  ا ناع نَ  َ اا ,ناعَي اينَأيَا نَيا  َّ َّفَّنَتعَان  نق ا ناع  ايننا عرا إ ,نَتَأال  عَا نَأال 

عَّىَّن ر  َّفَّنَا  َ نَقت  ينناََّر إَّ  ن»َتَإ اََّ  نناَّ ننن َّاَلنَأن اىنناعدَاَت نناَد  ياىناع َرا إََّ ن«نَ نكند َ  ن    ننَيَناىننقَا   عااَلنكَ تَ نن ن ت  َّ
ر اااىنَرااا نَقَ يَاااىننَرااا َلن ن نَيَلناع نَ  َ ااا نعَااات  ف»:نَاعََّ ,نَإدَااا  َنإَاااَكيلُّ ناع َرااااَلننن«نَتَ نانتنَأع ااا نإَّااالنَأع ااا َّ َتَكرناااتلن

انتل ن نَ     ، ك نَشل  نَ د  َّ نَ ك  َّ ي رىن َّل  َيىن,ن نن َ يَّ  نإَّلن َّ نن( ).َ   طنتإم نَأَي نَ  نَقا 

نن(79 )الحديث رقم
َ ااَ ثََن نَاع ااهٌن:قاا  نا  اا نني  اا ن

َاَ َناا نَق َاا َ  نن,نن(3),نَ ااَ ثََن نَ َ اا نٌنن(2) نَياَّاالنَ َ اا لَنن(0)َيخ  ,نن(5),نَأاال 
َ  ,نَإكندَا  نننن,نَيَلنَأيَّكو  نَإكنا   َّ   َ ناَّا ا  نَإَ ي َنا نَراَاانَتَراَاا,نَإَكدنات نن:ن,نَرا َلنَكاأ  ن ن اتعنىن,ن:نقَا   َ اَ َمنتننَتَ  ن

َ  نن:نَق  َن َش  َإَد َ نَعىنناا 
ات ننتَّننن(6) ٌ،نَأعَّاَ فننإََّعك اَ نَ  ن ,نَيَإَشال  نَ َ َشَغنإَّلناعَن سَّ نَق   سنَ دنت ن نإََّلنَ َااناَعاَّ

ات ننتَّن:ن؟نَق َ نَأيَّلِن ن اىننَإعناَتنإَّالننننَ  نَأعََّ نإََّعَلنَ  ن ٌ،نَ ا َّ   نىنن َّ ,نإَّ نَشال  ُمن نتَلناعَنا سَّ َشاك ام نَخ َ ا
نإَّلنقََّ اوَّن  ُ كَ  اَ َجناعَ ا:نك  َّل,نَق  َن َنن(1)َ  َّ نَكَهاعناتاناَّاىَّنَ  َا نَيخ  َُ,نقَا  َنَإَين  كَ  اَ َةن"ننإَانََّاانإَّكعَا :ن َّ نَي   َ ال 

ٌلنَت  ن ااىننَ اا   ن َّ ااكَل,نَ نكند َااا ن َّ  َ نَيج  نَتاعَناا سَّ َُّ ُننتَّنَتاع َ الاََّراا َناا ثم نَإَ َيك ااىَّنَع   اا َّ نآَتين ن   ٌ نَ ااَ ثم ,نَيت  "ننَأاا  
َُ,نَ اَ اٌننَ ا نَااك َلنَ َ َ ك عَا :ن"نإَّكَع َتاتََّاان:نَق  َن كَنا َُ,نَتاتَّن َّلنينَ ا  َّننناع َ  َّ كَننَ َ َننَ َر إََّلنإَّا َ ا َّ

َ  َ ا نرنيُّاىن,ننن(1) َت َّ
َ َي نَخالَ   َ نكنخ 
نَ ك  نَ  (1) نَيَش َ ناََّع ,نَت ن ند َطاعننن,نَت نكنَنَ  ن ن عَا نَشاَجَ ٌ نن,نَت ن ني َ َدطننعنَدَط نَع ,نإَّ نعََّ ل  َّ 

ن نعَّدَّ َاااا    ااااالحن نإَّكعَاااا ناع  َّ َ اااا ن كااااَ فن,نَت نكن   ااااٌ نَا َّ يَّااااَلنَ جن نَك   ننااااتَلنَ َ َر إَااااأنن:ن"نَتاتََّاانإَّكعَاااا :نقَاااا  َن"نإَّ نَيل  اع  ن   َّ
اَتا نن ن ن َّ نَكاٌ نَأيَا نَ ال  ,نَت نن  َن  نن  نَي   َ  َّعَّن  َ  ناَّاَّ ,نَتَك   َ   ن نن  ، َوال ُ و َعْهـد  ، َأال اَل ُيْ َتـُل ُمـؤْ  َّ ِمن  ِبَكـاِفر 

ن.(4 )"ِفي َعْهِدِ  

                                           
ن.320/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن ) )
ن. تناعهنالني  ناع   ن,نياتناا ت ناعا  ينن2) )

ن

ن. تن   ننالنك ك نالن كن  ناع تايناع  ي  ,نياتنأا نت3) )
 

ن.النق    ن,نتنكد  نق    نالن أ  ُنالنأر اُن,ناع  ت   تنق    نالن أ  ُن0) )
ن

ن.( شعت نارنك ىن)ن تننياتن   لنااأ جناا   ن,ناعا  ين,نتنا  ىن  يننالنأا نتنن5) )
 

ن. تن  ع نالناع   ةنالنأا نكيتةن:نااش  ن6) )
َطى,ناعنع كُنن1) ) نَ ك  ىناَّي  فنتَ ت  ناعَ ارَّون ا ىناعجَّ اونَكط  حنإَّكىَّ ن.30/ن0اعد اونار  ناعد لن نَتنشَّ
نَيع َاَ   َع نعرث  ع ناا فاع   ن لنن1) ) ناَع َّلنَق   ت َّ َج َ  َّناع ُّ ناع  َّ ن.210/ن0اع    ناع  امن.اي   ناع  كنُنااتن
كشناع نن1) ) ناع َ شَّ ن.213/ن   كوناع  كةن الناعجتهسن.َك اَّساع َخاَل،ناَّ ع د  َّ
ن.151ا قنن261/ن2  ن ني   نن42) )نننننننن

ن

ن
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نن:ت ريج الحديث
 االنط كاامننن( )يخ جااىناعن اا ا عااننيقاالنأياا نع يااُناااالنااثكاا نتق ااتنأياالنع ااينق كااو,نن

 النط كامنأ ا ناالنأا   نأالنق ا   نااىننن(2)اع ج جنالن نع  ناىنان تف,نتراع نيخ جىناعن ا ا 
 ااالننن(6)تيااااتنك يااا ناع ت اااي ن(5)تاعن ااا ا نن(0)تأاااا ناعااا هامناع ااان  ن نن(3)ان اااتف,نتيخ جاااىني  ااا 

ن.نط كمنق    نالن أ  ُنألنأي ن
 :دراسة رجال السلد

اااالنَأااااا ناهَن"ناا اااا  نيكضاااا :نتكنداااا  نَأُبــــو حســــان اْعــــر ،   ااااتإ ننا اااا سنا اااا ىن  اااايننا 
"نراااا لنكاااا سن ييناعخااااتا ج"نتقاااا  ننن(4 )تاع جياااا نن(1)تاااااالن  ااااكلنن(1),نتثدااااىناااااالن اااا  ن(1)ه34 

  ا دكنن"ننن(3 )إا ناعثدا ت,نتقا  ني  ا ناالن ناا نن(2 ),نتارا فنااالن اا لن(  ),تراع نتثدىناعاا ال
 ا تمن  ا ن"ن(5 ),نتق  ناالن ج ن" ناأسناى"نن(0 )تق  نياتنه أُ"نيتن د  وناع  كة"ناع  كة

ن".ا يسناعختا ج
ن. تنثدُن:قلتن

 :علل الحديث
ان"ن(6 )ياتن   ننَق  َنن,حسان علة إرسال أبو َعن َّ سنَيَناىننَ ا َّ ن  َّ َونأَّ نَك َّ نَعن  َ جن َأ  نَيانتنَ َ  َلناا  ل 

ن َُننتتاإدى"ننَأيَّل   ن.ان سناعدت َيانتنهن  َأ
ن.نياتن   لني   نألنأي نن:قلتن

نن:الحكم على اإلسلاد
ن.اع  كةن ج عىنثد تنعرلناع ن نإكىناندط  نالنياتن   لنعننك  عن لنأي نن
ن.إ ع  كةنإ ن  فنض كلنن
ن
ن
ن

                                           
 .611ا قننن6/330 نلناعن  ا ناعرا سنن4) )
 .  61ا قننن 6/33اع    ناع  امنن0) )
ن. 11ا قننن2/215  ن ني   نن3) )
 .1541 ا قننن4/11   نلنأا ناع هامنن1) )
ن.0135ا قننن1/24 نلناعن  ا ن3) )
 .562ا قننن020/   ن نياتنك ي ناع ت ي نن6) )

ن.202/ن33 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن1) )ننننننننن
ن

ن.66 /ن1اعطاد تناعرا ين1) )
ن. 24/ن1اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن1) )
ن.015:ناعثد تنعي جيلنل4 ) )ننننننننن

ن

 .1 0/ن2اعر شلن  ) )
ن.313ن/5اعثد تن الن ا لن2 ) )ننننننننن ننن

 . 24/ن1اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن3 ) )
ن.اع    ناع  ام0 ) )ننننننننن

 

ن.632:ن د كوناع عاكونلن5 ) )
ن.214:نج  عناع   ك نل.ن6 2:ن ننلاع  ا ك ن النيالن  ن6 ) )ننننننننن
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 :رحمه  قال ابن اْثير 
َع نن«َمْن َقتل ُمَعاَ دًا َلْم َيْ َبل ُ  ِمْلُه َصْرفا َواَل َعْدال»َتإَّكىَّن(ن ا) نَتَإ   َّ ناع َع ،َّ نَكرنتَلناََّر   َّ نَيل  تهن َكجن

نيَن ناَّ ع َ   وَّ كةَّ ,نَت نَتنإَّلناع َ  َّ نَتاع َ    نت َّ نتيرث َنَأَي ناع َ  أَّ َّ َع ن ن.ش 
نكنطياامن:نتاع نَ  َ اا  اا ناعا َّ ااُ,نَتقَاا   نَأيَاا ني   كةَّ نَ اا نكنط يَاامنإَّاالناع َ اا َّ َنااىنَأع اا ,نتيرثاا ن َ االنَراا َلنَاك ناا نتَاك 

تع تانَأَي نَ    ناعَ   ون ن   منَ   َلناعرنَ   نإََّاان ن ن َّ ن  نن( ).َأَي نَ ك  َّ َّ

نن(81 )الحديث رقم
ااا َّنن:قااا  نا  ااا نناعاخااا  سن ااا نناعَتا َّ ,نَ اااَ ثََن نَأا  نَ   ااال  نا ااالن ن(2)َ اااَ ثََن نقَاااك سن نا ااالن ,نَ اااَ ثََن ناعَ َ ااالن

ت َأ    
,نَ َ ثََن ن نَج  َّ (3)

ن(0) ناعَناَّال َّ اَلناَهننَأن عنَ ا ,نَأالَّ تنَ ضَّ ا   نَأ   ناهَّنا الَّ نَأا ا َّ َمـْن »:نقَا  َننن,نَأل 
نَّ ِريَحَها ُتوَجُد ِمْن َمِسيَرِة َأْرَبِعيَن َعاًماَقَتَل ُمَعاَ ًدا َلْم َيِرْح رَاِ َحَة   .( )«الَجلَِّة، َواِ 

 :ت ريج الحديث
,نتعااننيقاالنأياا ناعي اايناع طاا امن(6)  اا  ناااىنا  اا نناعاخاا  سنتيخ جااىنااان سناعط كاامناي يااىن

ن. النااثك 
 :دراسة رجال اإلسلاد

ن.ج كعن ج  ناع ن نثد تن
إا ناع  ا اك نن(1),نارا فنااالنياا ن ا  نن(1)  اك إلناع نثدُنإ  نفهو   ج   نالنجا إ    نن

ن.اع  ا ك نعرلني   نألنينناع   نكلنأ اشُن ض نتنأنع 
ن.عننك تينإ ن ااناع  كةنألنأ اشُن ض نتنأنع نإكن  نأنىناع يُن:قلت
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

                                           
ن.320/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن ) )
نياتناش ن,نتنقك نياتنأاك  ن,ناعا  يأا ناعتا  نالنهك  ناع ا ين ت  نن,نن2) )
 اع  لنالنأ  تناع دك  ناع  ك  ناعرتإ 3) )

ن

ن.اع ر ن(نتناات ني ون)ن ج   نالنجا ن,نتنكد  ناالنجاك ن0) )
ن

نا قننن11/ن0  كوناعاخ  سنن5) ) ن  نجن   نَقَ َ ن نَ  َ  ماناََّيك  َّ نَ ل  نإَّث نَّ نَا ون َُّ َك ه  ناعجَّ ن.66 3رََّ  ون
ن

ن ناع    نن6) ) نجن   كو ناََّيك  َّ نَقَ َ ناَّ  َّ نَ ل  نإَّث نَّ نَا ون َك تَّ ناع  َّ ن.0 61ا قنن2 /نن1اع  امننرََّ  ون
 

ن.524:ن د كوناع عاكونلن1) )
 

ن.243:ناع  ا ك ن النيالن   ننلن1) )
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 :رحمه  قال ابن اْثير 
ن كةن ن ىنناع َ ا َّ اتَ  ننن«ل طـُة ُمَعاَ ـد  اَل َيِحلُّ َلُكْم َكَ ا َوَكـَ ا، َواَل »َت َّ نكنَ  يَا نعنَدَط ناىناع َ ت جن نَيل  اتهن نَ نَكجن َيس 

رنناعا َّ  َّل ر  نىنَ ج  ين ن ,نَكج  سن ن تنناع َ   َّ ََنىننَ    ن نَ  عَّىَّ,ناَّ ن. َّل 
ن ا ن ر  نَ َراَ َ ناَّ كةَّن«ناعَ ع ا »َتَق   ,نَتاعا َّن.نإَّالناع َ ا َّ ََ ا لَّ ,نَتاا  اكلَّ َنا ناع َك َّ ناََّ    نَتَكرناتلن َُّ ,نتاع َّ َا ي,نَت ََّأ َكا َُّ َ ا
َ ُ,نتاعَتَ كُ فَّناعَ َ  نَّل.ناع ن   نيَ  نَ اَّ ناع َتا ََّ  ننإَّكىَّنَأل  كةن َّ   ََ نن( ).َتَ نَ خ  جناا 

نن( 8 )الحديث رقم
تَل,نَق  َنن:ق  ني   نالن نا ن نَ   ن َاَ َن نَ  َّكاه:نَ َ ثََن نَكهَّك ننا لن نن,نَأال نن(2)َيخ  نا الَّ َ لَّ ناعاَ    َأا ا َّ

س َّن سنَر ََّوناع رَّن  َّ نَ    َّ نا لَّ د َ انَّ ناع  َّ ,نَألَّ ل َّ َ شَّ ناع جن ل  ت ننتَّن:ن,نَق  َنننَياَّلنَأت  َيَ نإَّن َّلن:ن"ننَق َ نَ  ن
ا ث يَاىننَ َ اىن,نَيَ نكنتشَّ ناع دنا  آَلنَت َّ ث يَاىننَ َ اىن,نَيَ نإَّن َّالنينت َّكاتن ناع رَّ َا َونَت َّ اٌ نَكن ثَنَّالنَشاا َ  نم ينت َّكتن نَ جن َأيَا نن ن

نَكدنت نن ال ن:نَي َّكَر َّىَّ نإَّكاىَّن َّ يُّتفن,نَتَ ا نَتَجا   نن  نإَاَأ َّ نَ ااَل   ال  نإَّكاىَّن َّ ,نَإَ  نَتَج   نن  ناَّ ع دن  آلَّ نَإَ   َّ ناتفن,ننَأَيك رنن  َ اَ ان 
، َواَل ُكـلُّ ِ ي َْ ِليِ  ـَباِع، َأاَل َواَل ُلَ َطـة  ِمـْن َمـاِل ُمَعاَ ـد   َأاَل اَل َيِحلُّ َلُكْم َلْحُم اْلِحَماِر اْْ َلـال  ِمـَن السِ 

ت ننِإالَّ َأْن َيْســـَتْغِلَي َعْلَهـــا َصـــاِحُبَها نَكد ااا ن نَيل  ,نَإَ يَااك عَّن  ن  نَناااَهَ ناَّدَااات  نن ن,نَتَ اال  نَيل  ,نَإَيعنااان  ت نن  نَكد ااا ن نعَاان  ,نإَااانَّل 
ن نقََّ ا نن  ث  َّ ناَّ َّ ن.(3)"كن  دَّانت نن 
 :ت ريج الحديث

 النط كامن ا تالنني ا ا عنن(1)تااالنأاا ناعاا ن(6)تاعخطا الن(5)تاع  تهين(0) يخ جىنياتن اتن 
ن لنط كمن(1) يخ جىنياتن اتنأا ناع   لنالنيا نأتلناىنان تف,نتنن  تالنالن  كُناع ييا نأل

نط كم
ن.ياتنأ  تنالنرثك نالن كن  ن
 اااااالنط كاااااامناع رااااااننااااااالنناااااا إعن,نتيخ جااااااىنن(4 )تاعخطكااااااوناعاياااااا ا ين(1)تيخ جااااااىناعطا اناااااا ن

نن.اىناي ين  ش اىنالنأث  لنثالث عننألن  كهن لنط كمناع  لنالن ت  ,ن(  )اعطا ان 
 

 :دراسة رجال السلد
ن.ج كعن ج  ناع ن نثد تن

                                           
ن.320/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن ) )
 . تن  كهنالنأث  لناع  الن2) )
َن نن3) ) ن  ن ني   ن ن   س َّ سنَر ََّوناع رَّن  َّ نَ    َّ نا لَّ د َ انَّ ناع  َّ كةن ك َّكَلنَ  َّ ن.10 1 ا قننن4 0/ن21اعَش  َّ

ن

ن.3140ا قننن3/355 نلنيات ات ن0) )
ن.040ا قننن   اع نُنعي  تهينلن5) )
ن   عنناع نلنن6) )
 .54 /ن اع  عك نع  نإلناع تطأن لناع   نلنتاا  نك ننن1) )
ن.0640ا قنن0/244 نلنياتن ات ن1) )
 .614ا قنن24/213اع  جنناعراك نن1) )
ن.1اعر  كُنإ نأينناع تاكُنلن4 ) )
 . 46 ا قنن31 /2  ن ناعش  ككلنن  ) )
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 :الحكم على اإلسلاد
ن.( )تي  أنسنا   كونااعا نلنعى.اع  كةنإ ن  فن  كون

 :رحمه  قال ابن اْثير 
ن(ن ا) كةن ن ىنناع َ  َّ نن(2).ك ك ناع   ينت أ كُناع   ُن«ُحْسُن الَعْهد من اإليمان»َت َّ

نن(82 )الحديث رقم
ن ن نَ َ ا :ق  ناالنااأ االن

نَ خ ن(3) نا الن ا نَن,,ننا ناعَضاَ   ن ن ن   نا الن ,ننا نَ ا عَّون ننيَا   نَياَّالنَأالَّ اا الن
َُن(0)يكرىن نن نَأ اََّش نن ض نتنأنع ن,نَأل  تٌهنإَّعَا ناعَناَّال َّ نَأجن نَج َ،ت  ناهَّنننَق َعت  ات ن نَإدَا َ نَععَا نَ  ن
؟»:ن نَين تَّ ُننقَا  َن:نَق َعت ن«نَ ل  ُنناع  نَهنََّكا ؟ن»:نَيَنا نَجثَ َ ا ؟نَرك اَلنَ ا عنرنن  ُننَرك اَلنَين ا نن  ُنناع  نَهنََّكا نَ َ ا َن نَين اتَّ َاا  

نَا  َ َن ؟ اتَ ناهَّنَق عَات ناَّخَن:نَق َعت ن«نَرك َلنرنن  نن  النَكا نَ  ن ناََّأاَّلنَين َتنَتين  َّ نقني اتنن:نك    اتَ ن:نَإَيَ ا نَخَ َجات  َكا نَ  ن
ق َا َ ؟ نَ َااناإل َّ تهَّ فَّناع َ جن نَأَي نَ اَّ نَّ ُحْسـَن اْلَعْهـِد »: َقالَ  اهَّ,ن ند اَّ ن ِإلََّها َكاَلْت تَْأِتيَلا َزَمَن َ ِديَجـَة، َواِ 

يَمانِ  ن.(5)«ِمَن اإلِْ
 :ت ريج الحديث

ااان سن اان ناااالنااأ اااال,نتيخ جااىنن,نرال  اا إاا ن تضاا كلن(1)تاعاكعداالن(6)يخ جااىناع اا رنن
ن(1) لنط كمن    نالنكتنسنألناعض   نالن خي ناىنان تف,نتيخ جىناعطا ان ن(1)اعدض أ 
 االنط كاامنأاا ت نااالناعهاكاا ,نرال  اا نأاالنن(4 ) االنط كاامناااالنيااا ننجااكو,نتيخ جااىناعاكعداا ن

ن.أ اشُنينناع   نكلناىنان تف
 :دراسة رجال السلد

ا َّس نصالح بن رسـتم المزلـي ,نتثداىنرا ن الن(  )ه52 تنن,ن ات  ن,نيااتنأا   ناعخاهاهناعَا  
ن,نتار فناالن ا لنإ ن(0 ),نت    نالنتض ح(3 )تياتن ات ناعطك ع لن(2 )ياتنار ناعاها 

ن

                                           
ن.6 5/ن   كوناعج  عناع يك نتهك   ىنن ) )

 

ن.320/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن2) )
ن.اع    ن ن    نالنإ   منالنج   نتنكد  ناالن    ن,نياتنار نن3) )

ن

ن.أا نتنالنأاك نتنالنأا نتنالنيالن يكرُنا ع  يك نالنأا نتنالنج أ ل 0))
ن

ن.151ا قننن 04/ن   جنناالنااأ االن3) )
ن

 .04ا قننن62/ اع      ن6) )
ن. 114ا قنن31/  ,نش ونا ك  لن12 ا قننن10اآل اونل1) )
ن. 11ا قنن42 /2ا قننن42 /2  ن ناعشع ونن1)  )
 .23ا قنن0 /23اع  جنناعراك ن1) )
ن.1142ا قننن311/  ش ونا ك  لن4 ) )
ن.01/ن3  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ننن44) )

 

ن.01/ن1  ن ناعاها ننن40) )
 

ن.043/ن0اعج حنتاع   ك ن النيالن   نننن3 ) )
ن. 31/ن0 عاكوناع عاكوننن41) )

ن
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ن
جا اهن"ن(3),نتقا  ناع جيال" ا عوناع ا كة" ت طناعدت نإدا  نن(2)ي   نالن نا ي  ن.ن( )اعثد ت

أهكااهناع اا كةن"ن(5),نتقاا  ناااالنأاا ي"شااكانكر ااون  كثااى"نن(0)تقاا  نراااع نياااتن اا  ن"نجاا اهناع اا كة
ك ناعدط لن عنش  نا  د  اى,نَت تنأن سن ناأسناىنتعنني ن  كث ن نر انجا ا ,نن"تق ن تينأنىنَك  

,نتق  ناالن ج ن  تمنرثك ن"عكسناىناأس"ن(1)ي  نيات ات "ن  مناع  كة "نن(6)تق  ناالنش  كل
إاا ن تضااعنن(  )إداا نضاا  تفنتقاا  ناااالن  ااكلن(4 )تاااالناع اا كن ن(1)عراالناااالن  ااكل".(1)رثكاا ناعخطااأ

ن".عكسناشئ"آخ ن
ن. تن  تمن:قلت 

 :الحكم على اإلسلاد
ن.يك فك  د نعي  كونعإ ن  فن  لنااا ىنتا ع   ا  تنن

ن

 :رحمه  قال ابن اْثير 
ن(نس) كةن ن ىنناع َ ا َّ ُكوا بَعْهـِد ابـْن ُأمِ  َعْبـد  »َت َّ نَأَيك اىَّن  كثناىنن«َتَمسَّ ,نَكا ن ُّ نَتَكاأ  ن نرنن  ناَّاىَّ اكرنن  نَ ا نكنت َّ َيس 

ن َخ ن نَأا  َّن»اآل  نينن َّ َلنَعَع ناالن ناَ  لنَ  نَ ضَّ كتن ك  َّىَّنَععنن ن«نَ ضَّ نتَن َّ ن.عَ   َّإ ىناَش د ىنَأَيك عَّن 
نَأا  َّننتاالنن نَ    نت  نن:نينن َّ نن(2 ).َتنَأا  نناهَّنا لن

نن(83 )الحديث رقم
نَ  عَّن ن,ن(3 )َترَّكٌعن  ثن ن:نق  ناالنيالنشكاُن نَياَّالناع َ ااَل،َّننَأل  س َّ نَ ا َّن ن,ناع  نَ ا َّ تنا الَّ ا َّ نَأ   نَأال 

َ اش ن,ن ن َّ نا لَّ ل َّ ن َّا  َّ ناهَّن,نَأل  ن َن,نن(0 )َتَياَّلنَأا  َّ ال  ن َّ ا   َُنجن َاك  َا ن ن اَ  وَّ َُن,نَي   َاك  َا ن ن رنَنا ن:نقَا  َن,ننَأال 

                                           
ن.051/ن6اعثد تن الن ا لنن ) ) نن
ن.506/ن اع ي نت   إُناع ج  نا   ن تاكُناانىنأا نتننن2) )

 

ن.225:ن   إُناعثد تنعي جيلنلن3) )
 

ن.043/ن0اعج حنتاع   ك ن النيالن   ننن0) )
ن

ن.2  /ن5اعر   نإلنض   ،ناع ج  نن5) )
ن

ن.1  :ن   كاني   ،ناعثد تنلن6) )
ن

ن.234:ن  ا تنيالنأاك ناآلج سنيا ن ات نلنن1) )
ن

ن.212:ن د كوناع عاكونلن1) )
 

ن.243/ن2اعض   ،ناعراك نعي دكيلنن1) )
ن

ن.210/ن2 كهالنا أ  ا نن4 ) )
 

ن.024:ن  ا تناالناعجنك نلن  ) )
 

ن.320/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن2 ) )ننننن
ن.ياتن  ك لناعرتإ ن تنتركعنالناعج احنالن يكوناع  ا  ن,ن3 ) )

 

ن.042/ن1ياتنأا نتناع  اانل,اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن0 ) )نننننن
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ن ن َ ناعَناَّل َّ ينت م نأَّ نإََّ نَيَناىننقَا  َننجن نأنَ ك ا   نا الَّ ناع َ يَّا َّ نَأا  َّ كةَّ ث َ نَ  َّ ـُكوا ِبَعْهـِد اْبـِن ُأمِ  »:نَإَاَرَ ن َّ َتَمسَّ
ن( )«َعْبد  

 :ت ريج الحديث
,ن(3) ن اااالني  اااا نااااالن نااااا نإاااا ن تضاااا كل,نتيخ جااااىنراااا(2)يخ جااااىناع  ااااتسناي يااااىنإدااااطن

ت   اا ثرنناااىناااالن)ن,ني ا اا عنناي يااُ(6)تاعخطكااوناعاياا ا ين(5)ااالناعخااال ن ,نتياااتناراا(0)تاع   اااس
ن.ج ك عنن لنط كمن ال ناعرتإ ن تع ن ا  نألن ا  نالنخ اش(ن   ت نإ  قتف

 :دراسة رجال السلد
,نياتناع ال،ناع رنتإَّل ناان  لنَساِلم بن َعْبد اْلَواِحِد المرادي         

نن(1)تثدىناع جيلن(1)
كر ااااون"ن,نني اااا نياااااتن اااا  ننقاااا  ن(4 )"نتثاااام",نتقاااا  ناعااااا الن(1)تاراااا فناااااالن ااااا لنإاااا ناعثداااا ت

ي   كثااااىنعااااكسن"ن,نتقاااا  ناااااالنأاااا ي(2 )"راااا لنشااااك ك نعااااكسناااااىنأياااان"ن,نتقاااا  نيااااات ات ن(  )"  كثااااى
ن(5 )"ض كل"ناالن  كلنق  ,نعرلن(0 ),ني  ناالن ج نق  ن تن دات نتر لنشك ل(3 )"ا عرثك 
ن.عكسناىناأسن:قلت 

,ن:نيااتنأاا نتناع ا اانلنَ اَ َةنَأال ن :أبو عبد   رجل من أصحال ح يرة ناع َكَ ا لَّ َُنا الَّ َاك  َا  ن
نَ  َّن تنا لن َ َتينَأن ىننَأ   ن
ن.(6 )

عننيقالنأيا نيقاتا ن كا ناعا نإعاتن جعات نتجع ع اىن  ضا نإدا ن تااعناان سناع ان نن:قلت 
ن. لن ا لنالن  اش

 :الحكم على اإلسلاد
اا اى,نتاعا نالن ا عننج ت ناع   ا  تنك  د نإع ناع  لنعيك فنتا اع  كةنإ ن  فن  لنعن

ن.اع  ا ينعكسناىناأس
 
 
 

ن
                                           

ن.31454ا قننن033/ن1  نلناالنيالنشكاُن ) )
ن

ن530/ن2اع   إُنتاع   كانن0) )
 .1 230ا قنن0 /31,ن23216ا قنن4 3/ن31  ن ني   نن3) )
 .3111ا قنن661/ن5 نلناع   اسن1) )
 .336ا قنن215/ن اع نُناالنار نالناعخال نن3) )
ن.214/ن2اع دكىنتاع   دىنعيخطكوناعاي ا سن6) )
ن.64 /ن4  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ننن7) )
ن.10 :ناعثد تنعي جيلنل   إُنن8) )
ن.4 0/ن6اعثد تن الن ا لنن5) )
 .023/ن اعر شلنن42) )
ن.16 /ن0اعج حنتاع   ك ن النيالن   ننن44) )
 .40 :ن  ا تنيالنأاك ناآلج سنيا ن ات نلنن40) )
ن313/ن0اعر   نإلنض   ،ناع ج  نن43) )
 .221:ن د كوناع عاكونلنن41) )
 313/ن0اعر   نإلنض   ،ناع ج  نننن43) )
ن.530/ن6    كاناي ا نننن46) )
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 :رحمه  قال ابن اْثير 
ن نَأيَّل   كةن ن ىننَ  َّ ُمِ يُّ »ننَت َّ َ  ن« َعِهَد إليَّ اللبيُّ اْْ نيت  نن( ).َيس 

نن(84 )الحديث رقم
َُ,نَ ااَ ثََن نَترَّكااعٌن:نقاا  نا  اا نن  ااينن نَياَّاالنَشااك َا نا االن اا َّ َ ااَ ثََن نَيانااتنَار 

َُن(2) َكاا ,نَتَيانااتن نَ  تَّ
ن(3) ,نَأاالَّ

ن َك نا لن ,نحنَتَ َ ثََن نَك   َ شَّ َأ  ناا  نا الَّ س َّ نَأا َّ ,نَأال  َ شَّ َأ  ناا  َُ,نَألَّ َك َاَ َن نَيانتن نَ  تَّ َك ,نَتاعَي  يننَعىن,نَيخ  َك  
نهَّ  ن ,نَأل  ثَ اَّت 
َُ,ن:نننَق َ نَأيَّلِن:ن,نَق  َن(0) َُ,نَتَاَ َيناعَنَ َ  سنَإَيَمناع َ َا ـي  َتاَعاَّ ُمِ      ِإلَُّه َلَعْهُد اللَِّبـيِ  اْْ

    ََّواَل ُيْبِغَضِلي ِإالَّ ُمَلاِف   َأْن اَل »: ِإَلي ،  .( )«ُيِحبَِّلي ِإالَّ ُمْؤِمن 
 :ت ريج الحديث

ن.    ناىنا   نن  ينن تلنا   نناعاخ  سن
 :دراسة رجال السلد

ن.ج كعن ج  ناع ن نثد تن
إ ا ناعدات نإا نن(1),نعرلنااالن جا (6)اعرتإلنثدُن  لنا ع شكعنعدي بن ثابت اْلصاري 

نإََّ نَينىنَق َ نَر َلنكييتنإَّلناعَ َشاكُّعنن"ق االإ ن  يناع   سن نَتاع  جيَّلنَتاعَ اَ قنط نَّل  َتثََدىننَي    نَتاعَنَ  اَّل  اكَ ُنتق ضاكعننَتقَا َ ناع جتهَجا نلناَتَرَاانَق َ ن اجَّ ناعش َّ كلنَتقَا َ نَياناتنَ ا  َّننَ ا نتمنَتَرا َلنإََّ ا ننَ    الن  َّ
ا جناَّاىَّنن(يينااالن جا )قلـت لنَألنشن  َاُنَر َلن لناع إ أكلن  ا نَألناع َد   نَتَق َ نَأ َن اع َجَ  َأاُننا  

َ  نكنَدتسنا أ ى ،ن َّ كونَشل  تعتنر نتناعشك ُن ثيىنعد ن"تراع نق  ناعا الن"نَتَ  نيخ جنَعىننإَّلناعَ  َّ
ن(1)"  ني  رن ني  انيقت نادت ناعشك ُن لنأ ينالنث اتن"ق  ناع   ت سر  نتن"نش  ن
كن  نأنىنأيُناع شكعنإ ناع  كةنانىنعاننكخا جنعاىناعشاكخ لن ا نكداتينا أ اىننر ا نن:قلت 

ن.ق  ناالن ج نت ك ف
ياتن    ناعرتإلنااأ شنثداُن ا إينأا  لناا عد ا،اتننسليمان بن مهران اْسدي الكا لي

ن,نتراااااع ناراااا فناااااالنيااااا ن اااا  ننإاااا ناع   اااايكلنتينااااىن(1)ت  نعرنااااىنكاااا عس نَشاااا َّ َّ اااال  ااااَ ع ن َّ نَك   نعَاااان  اااالَّ ا 
َُن َك ن.(4 )َأطَّ

                                           
ن.325/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن ) )
ن. تنتركعنالناعج احنالن يكوناع  ا  ن,نياتن  ك لناعرتإ ن2) )
ن

ن. تن    نالنخ هنناع  ك  ناع   ين,نياتن   تكُناعض ك ناعرتإ نن3) )
 

 . تنه نالن اكشنن0) )
نن5) ) نَتَأيَّل   ن َ   َّ َوناا  نَأَي نَيَلن ن ناعَ عَّك َّ كَ  َلنَا ون ناإل َّ ن.11ا قننن16/ن ...نن  كون  يننرََّ  ون

ن

ن.311:ن د كوناع عاكونلنن6) )
ن

ن.020/ن إ وناعا  سن الن ج نن1) )
 

ن. 6/ن3 كهالنا أ  ا نن1) )
 

ن.250:ن د كوناع عاكونل  1) )
 

ن.12:ناع  ا ك ن النيالن   ننل  4 ) )
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,نتا عن ااُن( )ار فناالن ج نإ ناعطادُناعث نكُن لناع  ع كلناعاسن نكض ن  عك عنن:قلت 
َُنتا عن اُنع يُناإل    نعننك تينإ ناع  كةنألن َك نَأطَّ نا لَّ ن.,نإكن  نأنىنأيُناإل    نيكض َش َّ َّ

 :رحمه  قال ابن اْثير 
َُنن نَه    نَأا  نا لَّ كةن  ن(2).«َأِ ي َعِهَد إليَّ ِفيِه أِ يُ َو اْبُن »َتَ  َّ

نن( 8 )الحديث رقم
نَ  عَّاا  نن:قاا  نا  اا نناعاخاا  ين َُ,نَأاال  ااَيَ  نَ    ااَع و ن(3)َ ااَ ثََن نَأا اا نناهَّنا االن نشَّ ناا االَّ ن(0),نَأاالَّ ,نَأاال 

ن ناعَناَّاال َّ ااَلناَهننَأن عَاا ,نَهت جَّ َُنَ ضَّ نَأ اََّشاا ,نَأاال  َاك اا َّ ناعهُّ َتَ نا االَّ اا   نَياَّاالن:نَيَنعَاا نَق عَاات ن,ننأن ُننا االن َراا َلنأن  َااا
نَياَّالنَتقَا ل ن نا الَّ كىَّنَ ا   َّ نَأعََّ نإََّع نَيخَّ َُننننَتَق ل  َ ا َيَلناا اَلنَتعَّكاَ  َّنَه  

اىننإََّعك اَ ,نَإَيَ ا نن(5) ن َّال,نَإ ق اَّض  َّ 
,نَيَخَافننَ   ٌ ,نَإَد  َن َُنَلـيَّ ِفيـهِ اْبُن َأِ ي َقـْد َكـاَن َعِهـَد إِ :نَر َلنَأ ننناعَ   وَّ َ ا نَه   ,نَإدَا َننَأا ا ننا الن

:نَإدَا  َنن(6)
ناهَّن ات َّ اىَّ,نَإَ َ ا َتَق نإَّعَا نَ  ن عَّاَ نَأيَا نإََّ اشَّ نَياَّلنتن َُّ نَيَ  ل,نَتاا لن ن:ن,نَإدَا َ نَ ا   ٌننَيخَّ اتَ ناهَّ,ناا الن َكا نَ  ن

َُن  َ نَه   لنَر َلنَأعََّ نإََّعَلنإَّكىَّ,نَإَد َ نَأا  ننا لن ناهَّنَيخَّن:نَيخَّ ت ن نَتعَّكَ  َّنَياَّل,نَإَد َ نَ  ن  نَتنعَاَ ن»:ننلنَتاا لن
ناعَ َجا نن نَتعَّي َ ا  َّ َّ َُ,ناعَتعَا ننعَّي  َّاَ اشَّ َ ا َُن«نَك نَأا ا ننا اَلنَه   َ ا نَه   َ َ ناَّن اتَّ ن اىنن»:نثناَننقَا َ نعََّ ات  اَّالن َّ َ جَّ عََّ ا ن«نا  

َُ,نَإَ  نَ آَ  نَ َ  ن نَشَاعَّىَّناَّ ن  َا ن(1)َعدََّلناهََنَ َيين َّل 
ن:ت ريج الحديث

إا ن ا كثكلنج ك عا نن(1)إ ن   ُني   كة,نتيخ جىنا  ا نن  اينن(1)يخ جىنا   نناعاخ  ين
ن.ج ك ع نألناالنشع وناعه  يناىنا ثيى

 
 :دراسة رجال السلد

ن.ج كعن ج  ناع ن نثد تن
ن
ن
ن
ن
ن

 :رحمه  قال ابن اْثير 
                                           

ن.33:نطاد تناع  ع كلنل   ) )
 

ن.325/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن2) )
ن. ا ناععج  نإ  ن تن  ع نالنينسن3) )
ن. تن    نالن  يننالنشع وناعه  ينن0) )
ن.21/ن5اإل  اُنننتع نإلنأع ناعنالننأا ناع   لنالنه  ُنالنقكسناع    سنيختنأا ,نايك نإض إُ تن5) )
 

ن.322/ن0اإل  اُن.نالنقكسنالنأا نش سنالنأا نت  ناعد شلناع    س,نيختن ت  نينناع   نكلنأا نالنه  ُ 6) )
 

لنن  كوناعاخ  سنر  وناعت  ك 1) ) ناع نت َّ نَقت  َّ ك َّىَّنَا ون س:نعََّت َّ نَتَع َّ ن.2105ا قنن0/ن...َ َ  َ   
 

 .12 1,نن1 61,نن6165,نن6101,ن0343,ن2533,ن 1,202 22,ن2453اع    ناع  امن  كةن قنن1) )
,نَتَ َتق َّلنينن  كون  1) ) ناع َتَع ننعَّي  ََّ اشَّ نَا ون ناع  ََّض  َّ انَع تَّنرََّ  ون ن.051 ا قننن414 /2ناعشُّ
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نَه   ن(ن ا) نينن َّ كةَّ نطَ ا ننتَشا اونن«َيْسأُل عمَّا َعِهدَ َواَل »َتإَّلنَ  َّ ال  نَأَ  نَرا َلنَك   َّإاىنإَّالناعاك اتن َّ َيس 
ى َ  ,نعََّ خ اىنتَ َ ُنَن   َّ تَّ َّ نن( ).َتَن  

نن()*الحديث رقم
,نقَا  َن:ناعاخا  يناإل ا نقا  ن ا   ج  ن ن نا الن ,نَتَأيَّالُّ َ لَّ ناعاَ    نَأا اا َّ نا الن اَيك َ  لن كَ اا ن:نَ اَ ثََن ن ن َاَ َنا نأَّ َيخ 

َُ,نَق عَات ن نَأ اََّشا َتَ ,نَأال  نأنا   َتَ ,نَأال  نأنا   ناهَّنا الَّ نَأا ا َّ َتَ ,نَأال  نأنا   َش نننا الن نكنتننَس,نَ َ ثََن ن َّ َجيَاَسن:نا لن
اَ َ نا َ ينَأش  عَّاَلنَشاك ام إَّ   َتاجَّ نَيه  َاا  َّ نَيخ  ال  َلن َّ ا ن   نَ نَكر  َلنَيل  َلنَتَ َ  قَا   اَ يَ م,نَإَ َ  َ ا   : َقاَلـِت الَ اِمَسـةُ  ...  

ْن َ َرَ  َأِسدَ (2)َزْوِجي ِإْن َدَ َل َفِهد  (0).اع  كة...،، َواَل َيْسَأُل َعمَّا َعِهدَ (3)، َواِ 
ن.(5) ج عى امنت نن خ كجناع  كةنت  ا ُن: قلت 

 :رحمه  قال ابن اْثير 
ن(نس) نَأا  َّ   نأند ااُنا الَّ كةَّ اَ  َّطنن«ُعْهـَدة الرَّقيـ  ثالثـُة َأيَّـام  »َتإَّلنَ ا َّ اَ  ََّسناع قكاَمنَتَ نَكش  نَكش   ناَتنَيل 

نَإعناا َُّ ناعَثاَلثَا ََكاا نَّ نَأك ااونإَّالناا  اال  اَ  َّسن َّ اَلناعَ ك ااو,نَإَ ا نَيَ اا َوناع نش  ,ناعاا اعنناعَااا ا،َ ن َّ ناع َااا اَّعَّ نَ اا  َّ ال  َتن َّ
نَإاَلنكن   نإَ ناَّا َّكنُ َُّ نَتَج ناَّىَّنَأك ا نَا  َ ناعَثاَلَث نش َ،ناَّاَلنَاك َّنُ,نَإنَّل  نن(6).تكن  نإل 

نن(86 )الحديث رقم
نَج  َ  ن:ق  ني   نالن نا  َ َ ثََن ن نَ َ  ننا لن

ُنن(1) نَقَ  َ  َن(1),نَ َ ثََن نشن  َا ن(1),نَأل  ن(4 )اع َ َ لَّن,نَألَّ ,نَأل 
َعنَّل َّن ناع جن نَأ  َّ   َُنا لَّ نأند َا تَ نتَّنننَأل  ن.(  )"ُعْهَدُة الرَِّقيِ  َثاَلَثُة َأيَّام  " :نَق  َننن,نَيَلنَ  ن

 
 ن:ت ريج الحديث

                                           
ن.326/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن ) )
ع 2) ) ال ن ناَع َّلنَكي َه ننلنإ   ن َ  كوناع َاك تَّ نَن َننتَ َ  نَأل  ينام,ن.نَيس  لناعخن نت ن   ,نَإعََّلنَ  َّ ىناَّ ع َرَ نَّ نَّ تاعَ ع  نكنتَ لناََّرث َ  َّناعَنت 

ن ننت نَ ي إَّ َإَرَأَنىننَن اٌَّننَأل  ن  ف ,نَتاتََّنَ  ن نَتن ن َن تَّ ن. 01/ن3ناع    ناع  ام.َاعََّ نَيت 
 

َُّن 3) ) نإَّلناعَشَج َأ نَ  َ نر ا  َّ َ َ ي ن.نَيس  َ أ َ َ نإََّااناج  َ نتا   نَي َّ  .01/ن اع    نن  ىن.كنَد  ن
 

ن.11 5  كوناعاخ  س,نر  وناعنر ح,نا ون  لناع   ش  ن عناا  ,ن قننن(0)
 

 .(1 )اني ن  كةن قنن5))
ن.326/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن6) )
     نالنج   ناععاع ن ت  نن,نياتنأا نتناعا  ين,ناع   تلناين  ن1) )
 ش اُنالناع ج جنالناعت  ناع  ر ن ت  ننااه ي1) )
ن. تننق    نالن أ  ُنالنق    ن,نتنكد  نق    نالن أ  ُنالناع  ت  1) )
 ك   ناعا  ي:ناع  لنالنيا ناع  لنن4 ) )
ن  ) ) ناعَناَّل َّ نَألَّ َعنَّل َّ ناع جن نَأ  َّ   َُنا لَّ نأند َا كةن  .1315 ا قنن641/ن21ن  ن ني   ن  ن ناعش  ككلنَ  َّ
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يخ جىن لنط كمنكتنسنالنأاك نألناع  لناعا  يناىنا ثيى,نتنن( )يخ جىناالن  جىن
إ نن(6)تاعطا انلن(5)تاعط  تين(0)تاالنيا نشكاُن(3)تاالن  جىن(2)ر ن لني   نالن نا 

ن(1)تاعط  تين(1)يات ات ن(1)تيخ جىناع ا  لنخ   عنن لنط كمن  ك نالنيا نأ تاُ,ن, تض كل
  ك ,ن) لنط كمن   ن,نثالث عنن(4 ) لنط كمنيا لنالنكهك ,نتيخ جىنيكض ناع ا  لن(1)تاعط  تي
ن.ألنق    ناىنان تف(ن  ك ,نيا لن,ن   ن)ثالث عن

 :دراسة رجال السلد
ن.ج كعن ج  ناع ن نثد تن

 :علل الحديث
ن(  )انتكا عسترا لنك  ا نرثكا منن,ثدُنإدكىنإ ضا ن شاعت ,ني  رِ صْ البَ  نِ سَ ي الحَ بِ أَ  نُ بْ  نُ سَ الحَ ن

اعاسنك    ن  عك عن,نعرلنن(2 )ار فناالن ج نإلناعث نكُن لنطاد تناع  ع كلني  نع يُناع  عكسنإ
عاااننك ااا عناع  ااالن ااالنأدااااُناااالن"نأياااُناإل  ااا  نإدااا نقااا  نااااالنياااا ن ااا  ننأااالنأيااا ناااالناع ااا كن 

ن.(0 )تند ناعدت نراع ناع الالنن(3 )"أ   
ن.اع  كةنإكىنأيُنإ    نتإكىناندط  ناكلناع  لناعا  ينتأداُنالنأ   ن:قلت

 

 
 

 :الحكم على اإلسلاد
                                           

ن.2205ا قننن2/150 نلناالن  جىن ) )
 .1310 اع    ناع  امنن  ىنا قننن2) )
ن.2200ا قننن2/150 نلناالن  جىنن3) )
ن.36326ا قنن1/346االنيا نشكاُنن  نل0) )
 .6411ا قنن 5/31 ش حن شر ناآلث  نن5) )
ن.6110ا قننن4 1/2اع  جنناعراك نن6) )
 .2513ا قنن 666 /3 نلناع ا   ن1) )
 .3546ا قنن3/210 نلنيات ات نن1) )
 .6414ا قنن5/312 ش حن شر ناآلث  نن1) )
 ..2510ا قن6662 /3 نلناع ا   نن4 ) )
ن

 .52 اع عاكونلن د كون  ) )
 .21طاد تناع  ع كلنل2 ) )
ن.03:ناع  ا ك ن النيالن   ننل3 ) )

 

ن.63 :نج  عناع   ك نل0 ) )
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اع  كةن ج عىنثد تنعرلناع ن نإكىناندط  نا اونأ نن    ناع  لناعا  سن لنأداُنالنأ   ن
اََّ نتق ني   نأنىنإ ع  كةنإ ن  فنض كل,نتي  أنسنادت نياتن   ننأن   ن نألناع  كةنإد   ن

سن ن َ ٌ ن" ن  َّ هنَتَ َاانأَّ كو  سناََّ  َّ ن  َّ نأَّ ن( )"َعك َسنَ َااناع  كةن

 : رحمه قال ابن اْثير 
نَأع اا امنتأنعناات امنإََّاان:ناعَ اا  َّ «نالولــُد للِرــرَا  وللَعــاِ ر الَحَجــرُ »إَّكااىَّنن(َأعَاا َن) نَأعَااَ نَك  عَاا ن اعَهاناال,نَتقَاا  

نعي نجت ناََّع ,نثنَننَ َيونَأَي ناعه ََّن ن نط يد  ,نَتاتَّنَن:نَتاع َ   َن .نَيَ  ناع َ   يََ نَعك الم َ  ن نَتنَ نَ َينعيَهانلنإَّلناع َتَع َّ
ناع َّاا اش ن:نعََّ اا  َّوَّ َخاا َّ عَّااىَّناآل  نَ ت   اا ,نَت نااَتنَرَدت  عاا نَيت  ,نَت نااَتنهت جن ناع َتعَاا َّ نين َّ نعََّ اا  َّوَّ «نعَااىنناع ُّاا اونن»َيس 
َ،نَعىنن نَ نَشل  نن(2).َيس 

نن(87 )الحديث رقم
َ َ ثََن نآَ نننن:ق  نا   نناعاخ  ين

ُنن(3) َا ,نَق  َن,نَ َ ثََن ن(0),نَ َ ثََن نشن   نهََّك    نَيَاا ن:ن نَ َ  ننا لن َ ا َّ  تن
ن:نننَيَا ن نَ ك َ  َن ن.(5)«الَوَلُد ِلْلِررَاِ ، َوِلْلَعاِ ِر الَحَجرُ »:ننَق َ ناعَناَّلُّ

 :ت ريج الحديث
 االنط كاامنك كاا نااالن اا ك نأاالنشاا اُنااالناع جاا جناااىناي يااى,نن(6)يخ جااىنا  اا نناعاخاا  سن

  ااكونتياااتن ااي ُنأاالنيااا ن  كاا  ناااىنا ثيااى,نتعااىنشاا   ن االن اا ك نااالناعن(1)تيخ جااىنا  اا نن  ااين
ن. لن  كةنأ اشُن ض نتنأنع نن(1)تاإل  نن  ينن(1)يخ جىنا   نناعاخ  ي

 

 :دراسة رجال اإلسلاد
ن.ج كعن ج  ناع ن نثد تن
تأن سنيلن تاك ىنألن",نق  ناالن ج ن( )ثدُنثاتن ا  ني   نمحمد بن زياد الجمحي 

ن.(2)"اع ض نالنأا سن   يُ

                                           
ن611/ن3أي ناع  كةن النيالن   نن ) )
 

ن.326/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن2) )
 . تنآ ننالنيا نإك س3) )
ن. تنش اُنالناع ج جن0) )
ن5) ) ن  كوناعاخ  سنرََّ  ون ناعَ َج ن نَا ٌونعَّي َ   َّ َّ ن.ن1 61ا قنن65 /ن1اع ن نت َّ

ن
ن

ُمنن6) ) نَيَ  نَيت  َ  منَر َنت  ,ن ن نَا ٌوناعَتَع ننعَّي  ََّ اشَّ ناعَ َ ااَّفَّ  .6154ا قننن50 /ن1اع    ناع  امنرََّ  ون
نن1) ) انَع تَّ ,نَتَ َتق َّلناعشُّ ناع َتَع ننعَّي  ََّ اشَّ نَا ون ناع  ََّض  َّ ن.051 ا قنننن414 /2  كون  يننرََّ  ون
,نن1 61,نن6165,نن6101,ن0343,ن2533,ن 1,202 22,ن2453 ااا كوناعاخااا  س,ن ااا كةن قااانن1) )

ن.12 1
ن1) ) انَع تَّ ,نَتَ َتق َّلناعشُّ ناع َتَع ننعَّي  ََّ اشَّ نَا ون ناع  ََّض  َّ ن051 ,ن051 ا قننن414 /2  كون  يننرََّ  ون
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عننيقلنإ نر وناع  ا ك نأي نيسنقت نك   ةنألنأيُناإل    نأنىن تينقت نن:قلت 
ن.ناالن ج نإ ناع عاكو,نت  نناع ناعدت ن تنعننك تينألناع ض نإن  ن تينألنيا ن  ك  ن

 :رحمه  قال ابن اْثير 
ن(ن ا)ن كةن ن ىنناع َ  َّ نن(3).«ناللَّهم َبدِ ْله بالَعْهر الِعرَّةَ »َت َّ

نن(88 )الحديث رقم
ن(6),نتا  ناع كلناع كنلنن(5),نتاعنتتسن(0)عننيقلنأي ن خ كجنعىن,نتعرلنار فنر ن لناالناعجتهي

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

 :رحمه  قال ابن اْثير 

                                                                                                                        

ن.011:ن د كوناع عاكونلن ) )
 

ن14 /ن1 عاكوناع عاكونن2) )
 

ن.326/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن3) )
ن.31 /ن2  كوناع  كةن الناعجتهسن0) )
 

ن.330/ن24اع ج ت نش حناع عاون 5) )
 

ن.61 /ن  أ   ناعد  سنش حن  كوناعاخ  سن6) )
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نن كةن ن ىنناع َ  َّ نَ َراَ َ ن« أيُّما رُجل  َعاَ َر ِبُحـر ة  َأْو أَمـة»َت َّ ن اىن,نَتقَا   نَهَنا ,نَت ناَتنإ َأا ن َّ إَّالنَيس 
كةَّن نن( ).اع َ  َّ

نن(89 )الحديث رقم
ُننن:ق  ناع   اي نَععَّكَ َُن:نَق  َنن(2)َ َ ثََن نقن َك َا نَياَّكىَّن(3)َ َ ثََن ناا لن ,نَأل  َ ك و  نشن تنا لَّ نَأ   َّ ,نَأل 

ن(0) ,نَأل 
فَّن تَ ناهَّن(5)َج  َّ ن«َفالَوَلُد َوَلُد ِزَلا اَل َيِرُث َواَل ُيوَرثُ َأيَُّما َرُجل  َعاَ َر ِبُحرَّة  َأْو َأَمة  »: َق  َننن,نَيَلنَ  ن
ن:نن«ُيوَرثُ  ن َ نيَ   َّ نَأَي نَ َاانأَّ نَتاعَ َ  ن َ ك و  نشن تنا لَّ نَأ   َّ كَة,نَأل  َُنَ َااناعَ  َّ نَععَّكَ  ناا لَّ نَ َتينَ ك  ن َتَق  
ي نَّن نَياَّكىَّن:ناع َّ ن َّل  نن(6)ن.َيَلنَتَعَ ناعه ََّن نَ نَك َّةن

ن

 :ت ريج الحديث
يكضا نن(1) لنط كمناالنج كج,نتيخ جاىناع ان  ن ن(1)تاالنيا نشكاُن(1)اع ن  ن يخ جىن 

,نت االن(4 )يكضاا ن االنط كاامنك دااتونااالنأطاا ،نتيخ جااىناااالن  جااىن االنط كاامناع ثناا نااالناع ااا ح
ن.رال   نألنأ  تنالنش كوناىنا ثيىن(  )ط كمن يك  لنالن ت  

 :دراسة رجال السلد
إ َّلن.ن لاع َننلَّنتنا ن َّن  نأَننلَّنتنا نن َّنا نأَننلَّنا نندمَّ حَ مُ عمرو بن شعيل بن    اادتن.(40)ن اا1   نتن
)  ا  ى

تر  ااىن ا كو,نإ نيلن  كثاىنناه نأالن  ااُنا   جا جن اتن ا تم,نن,نتاعخال ُنينى(43
اع طيااامنااااىناناااىن تين ااالناعر ااا وني   كاااةنتجااا   ,ن تلن ااا   ,نتع ياااىنعااااع نينرااا نأيكاااىنااا اااُن

ن.ا فناا   كة

                                           
ن.326/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن ) )
ن. تنق كاُننالن  ك ن2) )
ن.تنالنععك ُنالنأداُ تنأا ن3) )
ن. تنش كونالن    نالنأا نت0) )
ن. تناع   النأا نتنالنأ  تنالناع  لنن5) )
نن6) ) ناع  َاَ ااَّفَّ ناهَّن انلناع   اااسنَيا اَتاون ات َّ نَ  ن ناعه ََّنا نننَأال  نَتعَا َّ كاَ اةَّ ن َّ نَ ا نَجاا َ،نإَّالنإَّا َطا  َّ ااا قنن021/ن0َاا ون

2  3. 
 

ن. 315 ا قنن052/ن1اع هامناع ن  نلن  نلنأا نن1) )
 

ن.1 0 3ا قن 21/ن6  نلناالنيالنشكاُنن1) )
 

 .3152 ا قنن052/ن1  نلنأا ناع هامناع ن  نلنن1) )
ن(ن4 ) ناع َتَع َّ َأ ،َّ َا ٌونإَّلنا  َّ ناع َ َ ااَّفنَّ ن.2105ا قننن1 1/ن2 نلناالن  جىنرََّ  ون
ن.2106اع    ناع  امنن  ىنا قنن(ن  )
 .131اع  جعنن  ىنلن2 ) )
 .14اني ن  كةن قنننن3 ) )
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ـِد ن ناعَ ا لُشَعْيُل ْبـُن ُمَحمَّ تنا الَّ ا َّ نَأ   نتنا الَّ نَأا ا َّ ا الَّ
تخال اُناعدات نن(2),ن  اتن  ا ا ى( )

ن.نر  نق  ناالن ج ن  تمينىن
تاات نن,يااتناعنضا :نيااتنَأا ا ناعا   ل,نتكندا  ن,اع ضا  لنعبد   بـن لهيعـة بـن ع بـةن

اا َّسن ااا نأااا ن,ن(0)  رااىنك كاا نااالن اا ك ناعدطاا ل:نقاا  ناعاخاا  س,ن(3) ااا10  ااتإلني ااو,ناع َّ   ت ن
ن الن ا   ىنل،اشانأ ا ينن ا :نكضا مني,نتقا  ن(5)ت نرثكا امنن ن    نأنىنقيكالمنن:اع   لنالن ع سنإد  

نااااالناشااا نعاااالنقااا  :ناع اااا كن نااااالنتقاااا  ,ن(6)تن اااتفناع اااا   ناااااالن ااا   نإ نععك ااااُنااااالن ااا كة
نتك كا ن,س عا نااالن  راى:ن  ايننا  ا ننتقا  ,ن(8)أناىن   ا نعاننععك اُناالن يكتنعت:ن(7)ساع  ن
نإ ن نىن  عنت لأن فن  كٌةنرثكٌ ,ن:ني  ناالن   نَضَ  ىنق  ,ن(9)الناعج احنتتركعن  ك ,نال
َ جنَ نكنن:نق  ن   ن(  )تاالن  كلن,(1 )فا،خ نن نىن  عن  لن تاك ىنإ ن   منني  لني  فنيت نإ    

تقا نن,نت شا كلنعاكسناشال،,(3 )االن ا  ناالنععك ُني ثا ن الن شا كل:نتق  نيكض منن, (2 )اَ  كثى
 اا   ناعداا   ،نتاآلخاا كلن االناااالنأاالن:,نت ااأ ناااالناعجنكاا نك كاا (4 )ر اااتن اا كةناااالنععك ااُ

نععك اُن االنا  ا من ا ن,  ا ني ا قا  نعالنن:ك ك نق  ,نتنن ن,ن تا،,نتا  :نععك ُن تا،؟نق  
ننننننننننننننننن       .  (6 ) اعن  التراع نض  ىن,ن(  )  تن   نأنىنكر ونت و ننالأا نتنانها ن  نتنقط,ن منر  ا

ااا نياااتن اا  ننتياااتنه أااُ نج ك اا من:نإداا  ,نإ كداالنيكع اا ني ااونإعكر اا عك ااُنتاإلأاالناااالنعنت ن
,نكر اون  كثاىنأيا نض ك  ل,ناكلناإلإ كدلنتاالنععك اُنرثكا ,ني ا نااالنععك اُنإاأ  فن ضاط وٌن

ا نياتن   ن(7 )ا أ ا   نت اونتااالإاانر لن لنك تينألنااالنععك اُن ثا نااالناع اا   ن:ن,نت ن
تعىن تا،نإ نيلنيآخ فنتن:ن؟نإد  أنى    ناعد   ،نا نياتنه أُنألن نن,نتن(8 ) :نك  جناى؟نق  

اااالناع ااا   نتاااالنت ااونر ناا نك  ا اا لني ااتعىنإكر ااا لن نااى,نت اا  ،ناعااا قتلنراا نتانكأخاااتلن االن
قاا  ن,نت1 إكااىناعداات نيج اا ن االنا  كثااىنك اا جن  االنتعااكسنكضاااط,ن نععك ااُناااالنتراا لنعن ااا,ا

                                           
ن.530/ن2 عاكوناعر   ن( )
 .72انظر حديث رقم (2)

 .011/ن ن عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن(3)

 .12 /ن5اع   كاناعراك (ن0)

 .06 /ن5اعج حنتاع   ك نن(ن5)

 .213/ن2اعض   ،ناعراك ن(ن6)

,نَيانتنَأ   تن: ت(ن1)  .ع  كثىنا ع تاأينااإتفنت  ل,نإتفاااش نالناع  سناعَا   َّس 

 .311/ن5 عاكوناع عاكون(ن1)

 .1 5/ن اعرن نتاا   ،نن(نن1)

 .6 5/ن1اعطاد تناعرا ي(ن4 )
 .53 :ن تاكُناع ا  لنلن-   كاناالن  كلن(ن  )

 . 01/ن0 تاكُناع ت سنن-ناع    ناع  ام(ن2 )

 .241:ن د كوناع عاكونل, ش كلنالن   نالن  يونياتناع ج جناع   سنض كل تن(ن3 )

 .310:ن  ا تناالناعجنك نل(ن0 )
 .313:نلنن سناع  جعناع  ام(ن5 )

 .06:اعض   ،نتاع   ترتلنل(نن6 )

 .01 /ن5اعج حنتاع   ك ن(نن1 )
 .اع  جعناع  امنن  ى(نن1 )
 .اع  جعناع  امنن  ى(نن45)
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ت اتنكداتسنا ضاىنناا نااى,أ ينر اوني  ا ننر اونرثكا امننالنااتنتنن,  ن  كةناالنععك ُنا جُ نن:ي   
كَ اا ,نت تيني  اا نأاالن( )اااا ف ااَ  منااالنأَّ كَ ااُن اانُن  ااعنار ااوننا   قااتن:تعااىقن(2)إَّ   ااالنَععَّ
تقا  نيااتن ات ن ،(3)َتَ  تن نُنَي اعنَت ا كلنَيتنَثاَلةنَت اا كلن,تعدك ىن نُنَي اعنَت َّ  َّكلَنن,َت َّ  َّكلَن

ن الن ا عناا النَععَّكَ اُن نن اانننت  ااُ,ن انُن  اعنَت اا كلقا  نااالناع اا   ن:ن ات ن   تني   نقا  
ا ن:ن",نتق  نيكض من   تني   نالن نا نكدت (4)أش  كلن نُنَإنَّلنَ َ  أىنَ  عوٌن  لنَر َلناَّ   

كةنترث  اىنتات د ناى ,ن(6) تاكاُنيخا يتعكناىني  ا نإالن ،( )"اَّ    نكشاىناا لنَععَّكَ ُنإَّلنضاطناعَ ا َّ
 اونأناىنقاا ناعا ن ثا نااالناالنععك اُنا   قاتنر ااى,نإ النرا:نأ ا تناالنأيال  ن,نتق  ن(6)يخ ي

 ون لناعااكلنر ااتانا ا ن ا نا   قاتناعر او,نت اتنضا كلنياع د سننتأا نتنالنكهك اع ا   ن
نكي ااااا نت نااااااىنك ااااا جنيلنكنايااااا نت ن  كثاااااى,نأيااااا نكتقااااالن :ناعجتهجااااا ن نتقااااا  ,ن(7)اع ااااا كة
 نيخ جن  كثىنإاان:ن,نتق  ناالنخهك ُ(9)نأ  فنآخ نإ نأديىناخ يط:ناعطا سنتق  ,ن(8)ا تاك ى

,نتقاا  ن(2 )عااكسناشاال،:ن,تقاا  ناااالنشاا  كل(  )اع اا كةناا ااو:ناااالنأاا ينتقاا  ,ن(1 )إاانان اا  
:ن,نتقا  ن ا  (4 ),نتاالنت و(3 )ك  ا نا  نك تسنأنىناع ا  عُناالناع ا   ,نتاع د م:ناع ا قطنل
ن اااَ جُّ كثَّاااىَّنَ نكن   يج ااااعن:نقااا  ناعاكعدااا تن ،(6 )ضااا كلناع ااا كة:ن,نتقااا  نإااالن تضاااعنآخاااا (  )اََّ  َّ

ن":ناعخطكاونقا  ,نتن(7 )ي   وناع  كةنأي نض لناالنععك ُ,نت   نا   ج جنا  نكن   نااى
 ااا نيقااا نااااىنقاااا نا   ااا امن:نتقااا  نااااالنياااالن ااا كن.نن(8 )"ع  ااا  يىنه تاك اااىنإااا ناع نااا رك نرثااا ت
نن:ثننق  نضن ل,:نتق  ناعا ال,ن(1 )تا  ف
ن

                                           
 .50 /ن32ن   كان  شمنن( )

 .ياتنك دتونالناعطا  إ   منالنأك  نالننجكوناعاي ا سن:ن ت(نن2)

 .61/ن2اع ي نت   إُناع ج  نا   ن تاكُناانىنأا نتنن(ن3)

 .14 :ن  ا تنيالن ات نعل  نني   نل(نن1)

 .206:نلناع    ناع  امن(نن3)

 .50:ناع ي نت   إُناع ج  نا   ن تاكُناع  تاسنل(نن6)

 .01 /ن5اعج حنتاع   ك نن(ن1)

 .266:نلني تا ناع ج  نن(1)

 .311/ن5 عاكوناع عاكوننن(1)

 .15/ن ن  كوناالنخهك ُناني (ن4 )

 .311/ن5ن عاكوناع عاكونن(  )

 .1  :ن   كاني   ،ناعض   ،نتاعراااكلنلن(2 )
ن.أا نتنالنكهك ناع رلنياتنأا ناع   لناع د ي،:ن تن(3 )
 .64 /ن2ننعي ا قطنلناعض   ،نتاع   ترتل(ن41)

 .21 /ن  نلناع ا قطنلن(ن43)

 .اع  جعناع  امنن  ى(6 )

 .03/ن1ن   إُناع نلنتاآلث  ن(1 )

 .311/ن5ن عاكوناع عاكو(ن1 )

 .36 /5اعج حننتاع   ك نن(1 )
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أنا نااالن:نساعثات ننتإدا نقا  :ت لناع ي  ،ناعاكلنيثناتانأيكاى.( )  كثىن ض كلاع   نأي نتن
ا ناعدا نااالنععك اُ:نتقا  ,نععك ُناا ات نتأنا ن ناع ا ت  تقا  نأاا ناعا   لن,ن(2) ججاتن ججم

تقا  ن,ن(3)تينا ن   اتن ا  منن,خ    اُن ا كةن- لناالنععك ُن-ت  تنين ن   ت:ن ع سالن
:ن ناا ناالني  ا نتقا  ,ن(4)االنععك اُاتاعاا  نأاا نتنن, ا ثن نتتناع ا  م:نالنت وأا نتن

ناااالنإ ن  اا ن  اا ةنراا لن اا :نيكضاا مننقاا  ,نتن( )نت ااوناااالن االنعر اااىنقاا ا، نيجاات نععك ااُناااال
 ناىن اتا،,نإ نيلنااالناع اا   ,نتااالنت اوننتااتاخا نااتاا     ن:نتق  نياتنه أُ,(6)نععك ُ

عدا نااالنععك اُناثناكلن:ن(8)تحناالن االحتقا  ن َن,ن(7)ر ن نك ا ا لني اتعى,نتعاكسن  النك ا جنااى
نااالن ا  ت:ن  ا  ناالنن اكننتقا  ,نن(1)تعدلناعيكاةناالن ا  ناثنالنأشا ن  ا كا ,نت ا كلن  ا كم 

,ن(1 )ن اتفنتناع اا   ناالن    نإ نععك ُناالن  كةن لن    ىناشل،نيأ  ن  :نكدت ن ع ي,
ن.(  )ن   حنععك ُناالنألني   كث ني   نع نق  :نتق  نق كاُنالن  ك 

ن؟نععك ااُنااالن ا نا   قاتن  ا نياا ن اأعت:نلُّناع ااع ن ا عوناالنأث ا لناالنك كا نقا  نت
ن اا نتن  اا ا:إداا  ن؟ناع   ااُن ااهأننر اا نر اااىنا   قااتنت:نقيااتن,اااُ  نتن ااا كلن اانُنإاا :ننإداا  
نا فنيلن ك ن ا فنا   امنا  نععك ُناالنر  وني  ن لنإ ن(2 ) هكُنالن    أَننر  ونر ات
ن.نن(3 )ا  عع ني تعىنادكتنتن,ا   من نىنكد ينر لن  

أالنااالنععك اُ,نإدكا نن(0 ) ا ني  الن ا كةنياالناا ات :"ناع   سنتق  ني   نالن  عو ن
إ النن,ععك اُن ا كوناعر ا وناالان,عاكسن الن ااانشال،ن:إدا  ن,ت ا كةٌننقا كنٌننكدتعتلن ا   ٌن :عى

نت االنر ااون االنن ااخُنعاانن ضاااطنجاا ،نإكااىنخياا ٌنن,تقااعنأياا نن ااخُن اا ك ُنإ  كثااىن اا كو
ااَ َ  ،نقااا نا  اا امنن م,َ اا ع نَراا َلنَشااكخ من:َنتقاا  ناااالن ااا لن,(5 )"رثكاا  َتعرنااىنَراا َلنكنااَ عسنَأاالناعضُّ

نَّن َاعن َّ اَ  اَن نَكدنتعناتَلنإَّلنن,كلر اىنثَننا   قتنر اىنإَّلن نُن ا كلنَت َّ َاُنقا نَ ت ىناََّأ   َتَرا َلنَي  
كو ااىننقااا نا  اا امنر اااىن ثاا ناع ا  عااُنإ اا  أعننَ اا َّ ن  ااىننا اا نن,َ اا   ن االن اا عن َّ ن  َت االن اا عن َّ

                                           
 .514/ن اعر شلن(ن )
 .015/ن5  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نننن(2)

 .اع  جعناع  امنن  ى(ن3)

 .253/ن5نعر   نإلنض   ،ناع ج  ا(نن0)

 .015/ن5 اع ج  ن عاكوناعر   نإلني   ،نن(5)

 .اع    ناع  امن(6)

 .011/ن2 كهالنا أ  ا ننن(1)

ااَك اُن,نكنَرَناا نيااا ناع اا  ة ااتن(ن1) نننننناعر   نإاالن ااا,233  اا سنضاا كلنتنن تحنا االن ااالحنتكداا  نعااىنااالن َّ
 .63/ن0ض   ،ناع ج  ن

 .014/ن5  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن(ن1)
 .210/ن2نناعض   ،ناعراك (نن4 )

 .21 /ن1 ك نيأالنناعناال،نن(ن  )

 .كُنالناع   ةناان   سنهَّنأ    نالن َن: ت(نن2 )

 .210/ن2ناعض   ،ناعراك ن(ننن3 )

,ن562:ن د كااوناع عاااكونلن,اعنضاا نااالنأااا ناعجااا  ناع اا ا سنياااتناا اات ن شااعت نارنك ااىنثدااُ:ن اات(ننن0 )
ااكننَتإاا وناعااَ ا،ن:نتاع اا ا س اا ىنك اان اااُنمناََّضاانناع  َّ ااَ ا نتا   اعيا ونإاالن عاااكون, ا نااالنَ  عاا نااالني  نااالنهكاا إَّعَاا ن ن
 .11 /ن3اان  ون

 .316/ن5 عاكوناع عاكون(ننن43)
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، كةنتاعج اا أكلنعي  ياانناَتَراا َلنن,ا  اا امنر اااىنإ اا  أىنَعااك َسناََّشاال  نعي َ اا َّ كَ ااُن االناع رَّ َاا َاك لَّ ااالنَععَّ
َتاَكُناع  نَ َد  َّ كلنتاع  اأخ كلنَأناىننا ن ق ن ا تنيخا:ن,نتق  نيكض من( )تاع   عكلنإَّكىَّن النَععَّكَ ُن لن َّ

اات امن َتاَكااُناع  ن َااَأخ َّ كلنَأنااىننَ ت جن يَّااكطنإَّاالن َّ َ َداا  َّ كلننَأنااىننَإَ َيك ااتناعَ خ  َتاَكااُناع  ن َتَ اا نَ ني اا نَعااىنن االن َّ
نن ،  ك ىنَر َلنكنَ عسنَألنَيقتاننضأ  ََّا  نإ يَإَ َج تنإََّع ناإلَّننرثك امن االنَععَّكَ اُنثََّدا تناَألنَيقتاننَ آ نن 

ت  كثاىن  النرأناىنك ا ا لنَأَ الن تينأناى,نن:ااالنأا سن,تقا  (2)إ ع هقتن َّي َ ناع تضتأ تناَّىَّن
نااالنععك اُنثداُ,نت ا :نتندا نااالنشا  كلنأالني  ا ناالن ا عونقتعاى,ن(3)َت تن  النكر اون  كثاى

يَّااكطنكنن كاةنَتَتقااعنإَّكَعا نَ خ  َّ   ََ تََّسنَأناىنن االناا  يَّاكط ن ن اا ك ناالناعيناا نأاا نتقاا  ,ن(0)ط اَ حنَاعَّاا ناعَ خ 
نأاالناع اا ج ,نت راا ن,(5) اا كونإعااتنععك ااُناااالنأاالناع ا  عااُن تينإاا:ننتاع اا ج ,نااه ي
ن.(6)ناىن  ةنشكا مننعدلنإاانينىنإ ناعثد تن لنععك ُناالنر ل:ن  عونالني   

ن."(1)إأخطأنر اىنا   امنا  ن  يىن لن  ةنإن  ناعراونكد  نعن:ن"ادتعىناع  رننت ت ط
خياطنا ا نا  ا امنر ااىنت تاكاُناالناع اا   نتااالنت اونأناىنيأا  نن, ا تم:نق  نااالن جا تن

ن.(1) د تلنشل، ننا فننن لن ك    نتعىنإلن  ين ن
 النضا لنااأ  نآخا ن:نااالن جا نإالناعطاداُناعخ   اُنإالناع  ع اكلنتاع النقا  نإكعا نار فتن

تعاتن اا  تانا ع ا   ,نإ نيلنكتثاامن النراا لنضا  ىنك ااك ام,نراا النن اتيناع اا عكس,نإ ا كثعنن اا  ت ٌن
نن. د تن منن  يننعىن تيتعد ن,ن(1)ف,نترث نأنىناع ن رك نإلن تاك ىععك ُ,نتق  ناخ يطنآخ نأ  ن

تنقَاا َّن ااافناآل ا،نك ت اا ناعا  ااةنينااىن اا تم,نقاا ناخاا يطنآخاا نأ اا فنا اا   ن ننا اا نراا ن:نقلــت
أاا ن,نتنأاا نتناالنت اوالناع ا   ,نتنأا نتن:ن اى,نتكدا ن لن تاك ىن  ن تينألناع ا  عُنت نرنن

 .اع د متنالنكهك ن
  :علل الحديث
ن"نينىن  عنيا فنكدت ن(4 )ق  ناالنيا ن   نن ناا لن َ عَّ نَك   نَشك ام َعن  َ ك و  نشن تناَّل  نَأ   َّ َُن َّل  ن"َععَّكَ 

ن.أا نتنالنععك ُنق ني   نإ ناع  كةنانىن تينألنأ  تنالنش كونتعننك  عن نىن:قلت
 

 :الحكم على اإلسلاد
إ ن  فنض كلنالنأ  تنالنش كونتياكىنتاالنععك ىنإ ن  جُناع  تمنتراع ناالن 

نن.أي لنا خ الطنتاع  عكسععك ُنإكىن

                                           
 .  /ن2اع ج ت كلن الن ا لن(ننن )

 .   ناع  اماع (ننن2)

 .253/ن5عر   نإلنض   ،ناع ج  نا(ننن3)
 .25 :نلن   كاني   ،ناعثد ت(ننن0)

 .311/ن5ن عاكوناع عاكو(ننن5)

 .اع  امنن  ىاع  جعن(ننن6)

 .اع  جعناع  امنن  ى(ننن1)

ن.531نل د كوناع عاكوننننن(1)
 .50:نلطاد تناع  ع كلنن(نن1)

ن.0  :ناع  ا ك ن النيالن   ننلنن(4 )
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 :رحمه  قال ابن اْثير 
َُنن(َأعَّاالَن) نَأ اََّشاا كةَّ َِّّ »إَّاالنَ اا َّ ع االن«ِمــْن ِعْهــن  َأَلــا َفتْلــُت َقالِ ــَد َ ــْدِي َرُســوِل ا ااتلن:ناع َّ اع ُّ

َ  نن ع َنُ:ناع نَيَتل,ناع َتا َّ كة.نأَّ نَ َرَ َ نإَّلناع َ  َّ نن( ).َتَق  

 

نن(91 )الحديث رقم
ناع َ َ ااالَّنَ اااَ ثََن ن:نقااا  نا  ااا نن  اااينن نا ااالن َ اااك لن ثََنااا ,نَ اااَ ثََن ن ن ناع  ن  نَ َ ااا ننا ااالن

ن)2) ,نَ اااَ ثََن ناا ااالن
ل ن َأت 
انَّن)3) ناع َد  َّ نَّكلَن)0),نَأالَّ ناع  نا   َّ نينن َّ ,نَأال 

َأَلـا َفَتْلـُت ِتْلـَا اْلَ اَلِ ـَد ِمـْن »:ن,نَق عَات ن ضا نتنأنعا ن)5)
َحاَلاًل، َيْأِتي َما َيْأِتي اْلَحاَلُل ِمْن َأْ ِلِه، َأْو َيـْأِتي َمـا  ِعْهن  َكاَن ِعْلَدَلا، َفَأْصَبَح ِفيَلا َرُسوُل ِ  

ن.)6)«َيْأِتي الرَُّجُل ِمْن َأْ ِلهِ 
نن:ت ريج الحديث

,نتيخ جىناىنا ثيىنن)1)   انالن   انألناالنأتليخ جىنا   نناعاخ  سن لنط كمنن
 لنط كمنن)4 ) لنط كمنيإيونالن  ك ,نتيخ جىن  ينن)1)ت  ينننإ ن تض كلنن)1)اعاخ  ي

إ نن)  ),نتيخ جىناعاخ  ياىنان تفنألناعد  ننالن    (نيإيونت  ك ل)ن  ك لنالنأككنُنرال   

                                           
ن.326/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن ) )
ن.اع  كلنالناع  لنالنك   ن,نياتنأا نتناعا  ينن2) )

 

ن.ي طا لناع هن ن,نياتنأتلناعا  ي تنأا نتنالنأتلنالن3) )
ن. تناعد  ننالن    نالنيالنار 0) )
ن. لنأ اشُنانتنيالنار نينناع   نكلن ض نتنأنع 5) )
نإََّع ناع َ َ نَّن6) ) ناع َع  سَّ نَا  ةَّ َا وَّ نا   َّ   ن. 32 ا قنن151/ن2...  كون  يننر  وناع جنَا ون

ن

نَا وٌن1) ) ناعَ ج َّ ن:ن  كوناعاخ  ينرََّ  ون ع لَّ َلناع َّ ن.145 ا قنن32 /2اعَداَلاَّ نن َّ
 

َ َنن1) ) ,نثنَننَي   َُّ َيك َ  سناع ن َ َ نَتَقَيَ ناَّاَّ نَيش  نَ ل  ن611 ,ن616 ا قننن61 /2اع    ناع  امنر  وناع جننَا ون

نإََّع ناع َ َ نَّن5) ) ناع َع  سَّ نَا  ةَّ َا وَّ نا   َّ   ن. 32 ا قنن151/ن2...ن  كون  يننر  وناع جننَا ون
 

 .اع    ناع  امنن  ىن4 ) )
ااَ َنن  ) ) ,نثناَننَي   َُّ َيك  َاا سناع ن اَ َ نَتَقيَااَ ناَّااَّ نَيش  نَ اال  ,ن611 ااا قننن61 /2 ا كوناعاخاا  سننر ا وناع ااجننَاا ون

َ  نا قنن نَتَ َ   ن َّ نإَّلناعان  لَّ َُّ ناعَتَر َع نَا ون َُّ  .1 23رََّ  وناعَتَر َع
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الناعهاك ,نتأ   نانتنأا ننإ ني ا ُن تاضعن لنط كمنأ ت ن) ) تض كلنتيخ جىن  ين
ن.إ ن تض كلن)2)تيخ جىنيكض ناعاخ  ياع   ل,ن

ن)5)ت  ينن)0)إ نثالثُن تاضعن لنط كمناا ت نالنكهك ,نتيخ جىناعاخ  ين)3)تنيخ جىن  ينن
ألنينناع   نكلنأ اشُن(نأ ت ,نأ   ,ناا ت ,ن   تم)ن لنط كمن   تمنالنااج  ني ا  عن

ن. ض نتنأنع 
 :رجال السلددراسة 

ن.ج كعن ج  ناع ن نثد تنن
َِّّ ْبُن َعْونن ,نار فناالنيالن   ننإ ناع   يكلنتقك نينىنعننك تينألنينسنالنَعْبُد ا

ن.)6)ن  ع ن
عننك تينألنينسنالن  ع نإ ناع  كةنتعرلن تينألنينناع   نكلنأ اشُنتكن  نأنىنأيُن:نقلت

ن.اإل    نإ ناع  كة
ن*****************************ننننننننن

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

                                           
نا   َّ  ن ) )نننننن نإََّع ناع َ َ نَّن  كون  يننر  وناع جننَا ون ناع َع  سَّ نَا  ةَّ  . 32 ا قنن151/ن2...نَا وَّ
نَا وٌن2) )ننننن ناعَ ج َّ ن:ن  كوناعاخ  ينرََّ  ون ع لَّ َلناع َّ ن.143 ,ن142 , 14 ا قنن32 /2اعَداَلاَّ نن َّ

نإََّع ناع َ َ نَّننن3) ) ناع َع  سَّ نَا  ةَّ َا وَّ نا   َّ    . 32 ا قنن151/ن2...ن  كون  يننر  وناع جننَا ون
ٌ،ن0) ) نَأَيك ىَّنَشل  نَك   نن  َاَونَعن  نعَّكنا  كَّىَّ نإََّاانَاَ َةناََّع   نَا ون ل َّ ناَاَض  َّ ن.5566ا قننن1/11رََّ  ون

 

نإََّع ناع َ َ نَّننر  وناع جنن  كون  ين  5) ) ناع َع  سَّ نَا  ةَّ َا وَّ نا   َّ    . 32 ا قنن151/ن2ن...َا ون
ن.3  :ناع  ا ك ن النيالن   ننل 6) )
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ن
ن
ن
ن
ن

 َباُل اْلَعْيِن َمَع اْلَيا :ثالثالمبحث ال
 

  
 

 :رحمه  قال ابن اْثير 
اااَ س«ناْْلَصـــار َكِرشـــي وَعْيَبتـــي»إَّكاااىَّن(ن اااا()َأَكاااوَن) نخ َ ااا لنتَ تضاااعنن َّ ن.نَيس  نَّااالنَأااالَّ نَ ر  َتاع َ اااَ ون

اااا ت ن ااااَ ت   نناعثَكاااا واعدنيااااتونتاع ُّ َكاااا ون ن   َ  ناعَ اااا اا ,نَرَ اااا نَيَلناع َّ ااااَ ت  ََنعَاااا ن ن   َكاااا و,ناَّ َاااااُن.ا ع َّ تاعَ ك 
ٌُن تَإ نن( ).َ    ن

 

 ن( 9 )الحديث رقم
نَاَشااا   نن:قاا  نا  ااا نناعاخاا  سن َ اااَ ثََن ن نَ َ اا ننا ااالن

ن اااَ  (2) ُنن(3),نَ ااَ ثََن ن ن َا ااا   :ن,نقَااا  َن(0),نَ ااَ ثََن نشن
ن ن(5)َق َااا َ  َنَ ااا َّ  تن نَ  عَّااا   نا ااالَّ نَيَناااسَّ نن,نَأااال  ناعَناَّااال َّ َْْلَصـــاُر َكِرِشـــي، َوَعْيَبِتـــي »:ن,نقَااا  َنن,نَأااالَّ ا

 .(6)«َواللَّاُي َسَيْكُثُروَن، َوَيِ لُّوَن َفاْقَبُلوا ِمْن ُمْحِسِلِهْم، َوَتَجاَوُزوا َعْن ُمِسيِ ِهمْ 
 :ت ريج الحديث

ن.رال   ن لنط كمنش اُنالناع ج جناىنا ثيىن(1)ت  يننن(1)يخ جىنا   نناعاخ  سن
 :دراسة رجال اإلسلاد

ن.اع ن نج ك عننثد تن ج  ن
ن
ن
ن
ن
ن

                                           
ن.321/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن ) )
ن.    نالناش  نالنأث  لناع ا ين,نياتنار ناعا  ين0) )

ن

ن.(   وناعر ااكس,نتر لن اكونش اُن)ناع   تلناين  ن,ن ت  نناععاعل    نالنج   نن3) )
ن

ن.ش اُنالناع ج جناع  ر ن1) )
ن

ن.,نياتناعخط وناعا  ياع  ت لق    نالن أ  ُنالنق    ن,نتنكد  نق    نالن أ  ُن,نن3) )
ن

ناعَ َن قَّوَّن6) ) نن  كوناعاخ  سنرََّ  ون ناعَناَّل َّ نَقت  َّ ن»نَا ون نَّعَّن  ن ن   َّ ن. 314ا قننن35/ن5...اق َاينتان َّل 
ن

ن.3111ا قنن30/ن5نن  ىاع    ناع  امنن7) )
 

ن8) ) َُّ ناعَ َ  َا نن  كون  ينننر  ونَإَض اَّ َّ ََنَ   َّ ناا  نَإَض اَّ َّ ن َّل  ن.4 25ا قنن101 /ن0ننَا ون
ن



 337 

ن
 
 
 
 
 

 :رحمه  قال ابن اْثير 
ن(ن اا) كةن ن ااىنناع َ اا َّ ااَ ا ,نَ ط ااتٌَّسنن«وأنَّ َبْيــَلُهْم َعْيَبــة َمْكروفــةً »َت َّ ااَ نتاعخَّ اَلناعيَّ ن َّ ٌ نَندَّاال  نَ اا   نَاك اانَّعَّن  َيس 

ُنن.نَأيَاا ناعَتإاا ،نا عِ اايو اا نتَ  نن:نَتاع َ ر  نتإَاا ااَ َجُناع َ ش  ن:نَتقَّكاا َنن.اع نش  ُمنت نر إَااُنَأاالَّ ن نتاَ َأاا َيَ اَ نيَلنَاك ااَنعنن 
نَاك َلنا عنننإََّع نَا  فع نَ   إكلناعاَناعَ   و,نَ ج  َّك لنَ ج  يناع َ َتَ  َّناَع َّلنَ رنتلن نن( ).كلنَكثَّمنَا  ضن

 

نن(92 )الحديث رقم
نن:قاا  ني  اا نااالن نااا ن ,نَأاالَّ نَكَ اا    ااَ  َمنا االَّ نإَّ   َاَ َناا ن نَ َ اا ننا االن تَل,نَيخ  نَ اا  ن َ ااَ ثََن نَكهَّكاا ننا االن

اَن ناعهُّ َتَ نا االَّ اا   نأن ,نَأال  ااَع و  نشَّ نا االَّ ايَّنَّ ن ن   نا االَّ ن نَ َ اا َّ ناعهُّ  ا َّس َّ َتاَلنا االَّ َُ,نَتَ اا   َ َ اا نَ خ  نا الَّ ااَت َّ ناع  َّ   ,نَأاالَّ ك ا َّ
,نَق َ ن نتَّن:ناع َ َرنَّ ت ن َسنننَخَ َجنَ  ن ,نَتَ ا َمنَ َ اىنناع عَا   ,نَ نكن َّك ننقَّ َا  م نكن َّك ننهََّك َ َ ناع َاك تَّ َُّ َ ك اََّك َأ َنناع  ن

نَأَشاَ   ن نَأال   ُ نَاَ َنا نرنا ُّ ,نَإَر َنات  ا   نَ جن َُّ نَ ا َعن َّ َاا ُم,نَتَر َلناعَن سن كَلنَاَ َن نَ اَعننَ ا  َّ َ ال  ا ن َّ نَي َا نقنَ ك شم َتَ ال 
نتَّن ت َّ نننَ  ن نَّ َبْيَلَلا َعْيَبًة َمْكُروَفةً َك ن ُّتفننَأَيك ىَّ,نَعن  اَل َنَواِ  اَلَ نَتَ نإَّ   ن(2)ن.اع  كة…ن,نَتاتََّنىننَ نإَّ  

 :ت ريج الحديث
ااااىنناعه ااا س ااالنط كااامنثالثااا عننن(5)إااا ن تضااا كل,نتاعاياااتسن(0)تاعاكعدااالنن(3)يخ جاااىنياااات ات ن
ن.ا ثيى

 :دراسة رجال السلد
اتناَنانا,نيمنل ننَّن َناعَ انار  َسـيَ  نِ بْ  ا َ حَ سْ إِ  نُ بْ  دُ مَّ حَ مُ  ا َناعدننن-تن َّنا اتنأَنانايننن:  نندَاتكنن–ن  نر   ننَ ان,نإَّن ننَ نت نَ انل نشَّ

إ َّلَن ننن,س هَّنيَناع َن ن.(6) ا,نتقك نا    54 نتن
ن,نعرنىن  عسن رث ن لناع ا عكس  لناع  كةن,  تمن  تن  ا  ىنتخال ُناعدت :قلت 

                                           
ن.321/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن ) )
ن.4 11 ا قنن2 2/ن 3  ن ناعش  ككلن  ن ني   ن2) )
 

ن 3) ) ناع َ  نت َّ ي وَّ  .2166ا قن16/ن3 نلنيالن ات نر  وناعجع  ,َا ٌونإَّلن ن

ن.1141 ا قنن 31/ن1اع نلناعرا ينعياكعدلن,ن 166 ا قنن041/ن3    إُناع نلنتاآلث  ن0) )
 

ن.2101ا قنن51 /ن  ش حناع نُن5) )
 

ن.045/ن20نر    عاكوناع6) )نننننن
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ن.( )ار فناالن ج نإلناع اا ُن لنطاد تناع  ع كلنتق 
 :الحكم علي اإلسلاد

تاعاا ناتجات ن   اا ناالنإ اا  مننايكا فن ناع   ا ا تنك  داا نعي  التنتا ج اانضا كلإ ان  فن 
ن.  عك ىنلإ ناع ن نت نك  
 :رحمه  قال ابن اْثير 

َُن نَأ اََّش كةن ن ىننَ  َّ  :َعَلى ِلسا ه، َقاَلْت ِلُعَمَر َلمَّا اَلَمَها  ِفي ِإياَلِ  اللبيِ  »َت َّ
نلن«َعَلْيَا بَعْيَبِتا! َما ِلي وَلَا َيا اْبَن ال طَّال َ يَّ ناأ  يَّ نتَ أ  ناش  نن(2).َيسَّ

 

نن(93 )الحديث رقم
ُننن:ق  نا   نن  ينن ر  ََّ ا ,نَ اَ ثََن نأَّ نكناتننَسناع َ َن َّالُّ نا الن ,نَ اَ ثََن نأنَ ا ن و  نَ ا   نا الن َ اَ ثَنَّلنهنَ ك ا ن

نَأَا س ن ,نَ َ ثَنَّلنَأا  ننتَّنا لن َ ك    نَياَّلنهن     َ ن َّ ,نَأل  نَأَ     ناع َخَط وَّنننا لن نا لن ,ننن,نَ َ ثَنَّلنأنَ  ن
َ َهَ نَناَّلُّن:نَق  َن نَكن رن نتَلناَّ ع َ َ ا ,نَتَكدنتعناتلَن:ننََّ  َ،فن,نَق  َنننتَّننَعَ  ناأ  َ ,نَإنََّااناعَن سن جَّ ناع َ    :نَ َخي تن

ااات ننتَّن ,نَإدني اااتننننَطيَاااَمنَ  ن َ ااا ن ,نَإدَااا َ نأن َجااا وَّ َلناَّ ع  َّ    َ نكنااا   اااَ نَيل  َيَ اااَلنَاعَّاااَ ن:ننََّ ااا َ،فن,نَتَاعَّاااَ نَقا  َاَأ 
َن,نَق  َن َُ,نَإدني تنن:ناع َكت  نَأَي نَأ اََّش اتَ نتَّن:نَإَ َخي تن سنَ  ن اَّ ن نا   نَيل  نَشاأ نَّ َّ ال  نَايَاَغن َّ ,نَيقَا   نَك ناَّن َتنَياَّلنَار   

نأنَ اَ ,ننَيا اْبَن اْلَ طَّاِل، َعَلْيَا ِبَعْيَبِتَا،َ  نعَّلنَتَ  نَعَ نن:ن,نَإَد َعت نن َُناَّن تَّ نَأَي نَ   َ  َق َ نَإَ َخي تن
نَعَع  اتَ نتَّن:نَإدني تن سنَ  ن اَّ ن نا   نَيل  نَشاأ نَّ َّ نَاَيَغن َّل  ُن,نَيَق   اتَ نتَّننَك نَ   َ  نَيَلنَ  ن اتَّ نَأيَّ   ؟نَتتَّ,نَعدَا  

ت ننتَّن,نَ نكننن نَ  ن ,نَتَعت َ نَيَن نَعَطَيَد َّ اُّ َّ َّ ن(3).اع  كة...نن
 :ت ريج الحديث

ن(6) االنط كاامنأناكاا نااالن نااكل,نتراااع نيخ جااىناعاخاا  ين(5),نت  ااين(0)يخ جااىنا  اا نناعاخاا  ي
 النط كامنياا نن(1) لنط كمنأاك نتنالنأا نتنالنيا نثت ,نتيخ جاىنا  ا نناعاخا  ين(1)ت  ين

نن.نيا ناعض  نثالث عننألنأا نتنالنأا سن
 :دراسة رجال اإلسلاد

َيانااتنه كاا ناعك اا  ل,ن اارلناعرتإااُ، الحلرــي ِســَماا  َأِبــي ُزَمْيــل   
تياااتنن(2)تثدااىناااالن  ااكل، ( )

ن.(0)تي   ن(3)ه أُ
                                           

ن.5لنطاد تناع  ع كلن ) )
ن.321/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن2) )
,نن3) ) ناعن ََّ  ،َّ ,نَتاأ  ََّها َّ كاَل،َّ نَا ٌونإَّلناإل َّ ناعَطاَلمَّ ن.011 ا قنن45  /ن2...ن  كون  يننرََّ  ون

 

 .1,5103,1256 5,52 0,01 3,01 01  كوناعاخ  ين  كةن قننن0) )
,نن5) ) ناعن ََّ  ،َّ ,نَتاأ  ََّها َّ كاَل،َّ نَا ٌونإَّلناإل َّ ناعَطاَلمَّ ن.011 ا قنن45  /ن2...ن  كون  يننرََّ  ون

 
ن

ي اانَّنن6) ) نإَّاالناع َّ ناعَ َناا تنوَّ ن.ن11ااا قنن21/  اا كوناعاخاا  سنر اا وناع يااننَااا ون َُّ إَاا ناعين   نَااا ون ااوَّ نَتاعَي   رَّ َاا وناعَ َياا عَّنَّ
نَتَ ك ااا َُّ ااا ََّإ ناع نش  َُّ نَتَ ك  ََّ ااا نَتاع ني ََّكااا اااطنتحَّ نإَّااالناع ُّ َُّ ااا ََّإ ناع نش  ن.ن33 /3 َّ ناا َن َاااىننعََّ ااا  َّ ااا َّ ناعَ جن َُّ َيااا نَ ت أَّ ر ااا وناعنرااا حنَاااا ون

َع  ن. 1 5ا قنن1/21َهت جَّ
 

,ننن1) ) ناعن ََّ  ،َّ ,نَتاأ  ََّها َّ كاَل،َّ نَا ٌونإَّلناإل َّ ناعَطاَلمَّ ن.011 ا قنن45  /ن2...ن  كون  يننرََّ  ون
 

ن

ن  كوناعاخ  ننن1) ) َ  َّناعَناَّل َّ ن َّج  نانكنت َّعَّلَنننينر  وناعنر ح,َا ون  .5243ا قننن1/32نََّ  َ،فننإَّلنَ ك  َّ
ن
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,نقا  ن"ثداُيج  تانأي نينىن"ن(1)إ ناعثد تنتق  ناالنأا ناعا ن(6)تار فناالن ا لن(5)تاع جيلن
 . "عكسناىناأس"ن(4 )تاالن ج ن(1),نتق  ناعن  ال"  تمن اأسناى"ن(1)ياتن   ن
ن.  تمن:قلت

ن.(  )هن64 ,نتنياتنأ   ناعك   ل,نا  سناا  نعكرمة بن عمار العجلي،
ن ااا نن(2 )  ااتن  ا ااا ى:نقلـــت  ٌُ,نتقاا نا ااا جنااااىن  اايننتا  ضااا فنتات تاعخال ااُنيلنناعااا اتسنثدااا

,نإ نيناىن ا عس,ن    نالنياا نه كا ن ري تانإلن  كثىنألنك ك نالنيالنرثك ,نت  كثن ن اانأل
تعاننك اا حنإدا نارا فناااالن جا نإالناع   اااُناعث عثاُ,ناع الن نكندااا ن ا كثع نإ نا ع  ا كونا ع اا   ,ن

س,نعراالنا  اا نناعاخاا  سنت  ااينن  ا اا ناع اا كةنإاا نيرثاا ن االن تضااعننإاا ناع اا كةنإيااننكاا  لناع اا عك
ن.ر  ن تن تضونإ ناع خ كج

ن
ن
ن

 :رحمه  قال ابن اْثير 
نأنَ َ ن(نس)ن(َأَكةَن) كةَّ َأا َةنإَّالنن«!ِكْسَرى وَقْيَصُر َيِعيثَان ِفيَمـا َيِعيثَـان ِفيـِه َوَأْلـَت َ َكـَ ا»إَّلنَ  َّ

نَأك ث منتَأَكثَ ن منإََّاانَاَاَ فنتيإ َ  ف كةن نن(3 ).اع َ َ   :نتي   ناعَ ك ة.نَ  عَّىَّنَك َّ

 

نن(94 )الحديث رقم
َ َ ثََن نَيانتناعَنض  َّن:ق  ني   نالن نا ن

َاا َ  نن(0 ) ,نَ اَ ثََن ناع  ن
ناع َ َ الَّن(5 ) ن(6 ),نَأال  نَيَناسَّ ,نَأال 

ن نَ  عَّ   نتَّن:نَق  َننا لَّ ات َّ نَأيَا نَ  ن اَتنننَ َخي اتن ,نَتَ    َ اٌ ناََّشا َّكط  ن ن   ٌعنَأيَا نَ ا َّك   اَطجَّ ,نَت ناَتن نض 
                                                                                                                        

ن.21 /ن2  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن  ) )
 

 .214/ن0اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن  2) )
 .المصدر السابق   3) )

ن.اع    ناع  امنن  ى  0) )
 

ن.241ن:اعثد تنعي جيلنلمعرفة  5) )
 

ن.304/ن0اعثد تن الن ا لن 6) )
 

ن.236/ن0 عاكوناع عاكون 1) )
 

 .214/ن0اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن  1) )
 .408/ 40تهذيب الكمال في أسماء الرجال   1) )

ن.256:ن د كوناع عاكونل  4 ) )
 

 .256/ن24اع ج  ن عاكوناعر   نإلني   ،نن   ))
ن.24 اني ن  كةننن40) )
ن.321/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن3 ) )
 . تن ش ننالناعد  ننالن  ينن0 ) )
ن. تناع ا   نالنإض عُنالنيالني كُن5 ) )
 . تناع  لنالنيالناع  لنالنك   ناعا  س6 ) )
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اتن نإَا ن َ َ َلنَ  ن َ  اَّىَّ,نَتَ َخَ نأنَ  ن نَي   نَنَ ٌ ن َّل  تنَ  نعَّكٌل,نَإَ َخَ نَأَيك ىَّ ,نَ ش  نَيَ ن  نَتَ  َ ٌ ن َّل  ىَّ ن ننتَّنَ ي  َّ
نَك َنن ُمنَإَين  َ اَإ نن,نان  َّ ناعَناَّال َّ نَيثَاَ ناعَشا َّكطنناََّجن اوَّ اما ,نَتقَا   نَثت  نَاك َلنَجن اَّىَّنَتَاك َلناعَشا َّكطَّ ,نَإَاَرا ننأنَ  ن

ن ,نَإَد َ نَعىنناعَناَّلُّ ؟ن:ن"ننأنَ  ن ِإالَّ َأْن َأُكوَن َأْعَلـُم َألَّـَا َأْكـَرُم  َوِ  َما َأْبِكي: َق  َن"نَ  نكنا رَّكَ نَك نأنَ  ن
ِ  ِمــْن ِكْســَرى، َوَقْيَصــَر َوُ َمــا َيِعيَثــاِن ِفــي الــدُّْلَيا ِفيَمــا َيِعيَثــاِن ِفيــِه، َوَأْلــَت َيــا َرُســوَل ِ ، َعَلــى 

: َقـاَل ُعَمـرُ " َأَما َتْرَضى َأْن َتُكوَن َلُهُم الدُّْلَيا َوَلَلـا اْرِ ـَرُة  : "  َفَ اَل اللَِّبيُّ . ِباْلَمَكاِن الَِّ ي َأَرى
  ( ).َفِإلَُّه َكَ ااَ : " َبَلى، َقالَ 

 :ت ريج الحديث
,نتيخ جاااىنإااااا ا كننن(2)يخ جاااىني  ااا ناااالن ناااا نيكضاااا نإااا ناعه ااا ناااان سناع اااان نااااىناي ياااىن
 النط كامناعضا   ناالنن(0) النط كامن  اينناالنإاا ا كنن,نتيخ جاىنيااتنك يالناع ت ايلن(3)اع  ال

 ا ا عننأالناع اا   ناالنإضا عُنااىناي اين لنط كمنر   نالنطي ُنين(5) خي ,نتيخ جىناالناش ال
ن.  ش اى

ن(6)نتعي  كةنش   نإ ن  كوناعاخ  سن لن  كةنأا نتنالنأا سن
 :دراسة رجال السلد

ن
اعد شلناع  تسنَيانتنإض عُناعَا   َّس ننبارا بن فضالة بن َأبي أميةمُ 

ن.هن16 تإ ن نُنن(1)
إااا نن(1)تخال اااُناعدااات نيناااىن ااا تمنكااا عسنتقااا نأااا فنااااالن جااا ن(1) اااادتن  ا ااا ىن:قلـــت 

اع   اُناعث عثُن لناع  ع كلنإالناا نيلنك ا حنا ع ا   نتعرناىنأان لنتعاننك ا حنا ع ا   نإكخشالن
ن.  عك ىنانىنيرث نألناع  لناعا  س

 :علل الحديث
إ َّلن.ناان اا  سن اات  نن,تا ااننياكااىنك اا  ن,ي  رِ ْصــالبَ  نِ َســي الحَ ِبــأَ  نُ ْبــ نُ َســالحَ ن ن.ن ااا4   نااتن

,نتاراا فناااالن جاا نإالناعث نكااُن االنطاداا تن(4 )انتكا عستراا لنك  اا نرثكاا منن,ثداُنإدكااىنإ ضاا ن شاعت 
نا اَلنَ  عَّا  ن,ن(  )اع  ع كل نَيَناس  ال  ن َّ َعناع َ َ الن نَ ا َّ نَ ن َا   َ َ نا لَّ َتَرا َلن,نتقا نقا  نااالن ا  ن(2 )نَق َ نَي  

                                           
ن.1 20 ا قنن041/ن1   ن ني   ,ن  ن ناع رث كل ) )

 

 . 236ا قننن323اعه  نا   نالن نا نلن2) )
ن.2/134  كوناع  كةن3) )
 .2113ا قننن61 /5  ن نياتنك يلناع ت يلن0) )
ن.322 ا قننن14 ي  علناالناش النلن5) )
نن6) ) َتاجَّ َن}  كوناعاخ  سنر  ون   ك ناعد آلنَا ون َض َ نَيه   .3 01ا قننن56 /6{نَ ا َ يَّلنَ   
ن14 /ن21 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن1) )

 

ن.21 اني ن  كةننن1) )
 .03:نطاد تناع  ع كلنلن1) )
 .52  د كوناع عاكونلن4 ) )
 .21طاد تناع  ع كلنل  ) )
ن.05:ناع  ا ك ن النيالن   ننل2 ) )

ن
ن
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نج    نأ ع  نأ عك ن إك  نإدكع ن كالاع َ َ لن ك م نَج َّ نَإ َّ ي نَّ رم نَراَّكَ ناع  َّ ُمنَ أ  نتنم نَأ اَّ مانَن  َّ ثََّد
ن.ن( )

إدااا ن اااننن ااالنأياااُنن ااا   ناع  ااالن ااالنيناااسناااالن  عااا ن ناااىن ناااا نإدااا نيثااااتنااااالن:نقلـــت 
ن.اإل    ,نتق نار فناالن ج نإ ناع   اُناعث نكُن لناع  ع كلناعاسن كض ن  عك عن

 :الحكم على اإلسلاد
ن.ض كلنتاع نع  عكسناع ا   نالنإض عُنتعننك  حنا ع    ناع  كةنإ ن  ف 

 :رحمه  قال ابن اْثير 
نن(2).ن«فَعاَث يميلا وشماال»ت نىن  كةناع  ج   نن

 

نن( 9 )الحديث رقم
,نَ اَ ثَنَّلنَأا ا ننن:ق  نا   نن  يننن ايَّن  ن ن   ,نَ اَ ثََن ناع َتعَّكا ننا الن و  نَ ا   نا لن َُنهنَ ك  ن َ َ ثََن نَيانتنَخك َثَ 

اَل,نَ اَ ثَنَّلنَأا ا نناعاَ    َن الن َّ   ,نَق ضَّ ناعطَا اَّلُّ نَجا اَّ   َكا نا الن ,نَ َ ثَنَّلنَك   نَج اَّ   نَكهَّكَ نا لَّ نا لن َ لَّ ناعَ    لَّ
نيَن ,نَأااال  َاك ااا   نجن َ  َلناع رَّاَلاَّااالَنا ااالن اااَلنَ ااا   َعناعَناااَتاَسنا  ,نَيَناااىننَ ااا َّ اااَ  َّل َّ ناع َ ض  نننَ ك ااا   نا ااالَّ َاك ااا َّ اَّكاااىَّنجن

,نحنن(3)
ن ع َ اَلناعَ اهَّسُّ ن َّ نَكهَّكن-َتاعَي  يننَعىننن-تَ َ ثَنَّلن نَ َ  ننا لن نا لن َ لَّ ,نَ َ ثََن نَأا  نناعَ    يَّن  ن ن   َ نَ َ ثََن ناع َتعَّك ننا لن

َك نا ن نَك   ,نَأل  نَج اَّ   ناعَط اَّل نا لَّ نَج اَّ   نلَّ نا الَّ َاك ا َّ نَياَّكاىَّنجن ,نَأال  نننَ ك ا   نا الَّ َاك ا َّ نجن نا الَّ َ لَّ ناعاَ    نَأا ا َّ ,نَأال 
َ  َل,نقَاا  َن نَ اا   نا االَّ ناعَنااَتاسَّ ,نَأاالَّ اات ننتَّن:نننَ ك اا   إَااَع,ناعااَ َج َ نَااَتنَ ااَ ا  ,نَإَخ َااَفنإَّكااىَّنَت َنننَاَرااَ نَ  ن

َن نإََّعك ىَّنَأاَ َلنَاعَّاَ نإَّكَنا ,نَإدَا  َن ,نَإَيَ  ن ن   ناعَنخ  َّ َُّ ؟»:نَ َ  نَيَنَن فننإَّلنَط اََّ  اتَ ن:نقني َنا «نَ ا نَشاأ ننرنن  َكا نَ  ن
,ن ناعَنخ  َّ َُّ نَتَ َإ  َت,نَ َ  نَيَنَن فننإَّلنَط اََّ  َتنإَّكىَّ َتناعَ َج َ نَ َ ا م,نَإَخَ ض  ن»:نَإَد  َنتَّنَاَر   ناعاَ َج  َّ َ ك ا ن

,نإَاا    نن نإَّااكرنن  ااتن نَتَع   اا نج  نَكخ  ,نَتاتَّل  ااىنن نتَنرناان  كجن ,نَإَأَناا نَ جَّ نَتَيَناا نإَّااكرنن  اا نج  نَكخ  ,نإَّل  ااَتإننَّلنَأيَااك رنن  نَيخ  ااكجن ٌ نَ جَّ
ن نن ااىَّنَتتننَخيَّكَ  َّاالنَأيَاا نرناا  َّ اايَّن نَن   َّ ٌُن   ن,نإََّنااىننَشاا ِونَقَطااٌط,نَأك ننااىننَط إََّااا ناع  نااَهينا االَّ ,نَرااَأن َّلنينَشااا َّعنىنناََّ ا اا َّ

ُمنَااك َلناعَشاأ ن ,نإََّنىننَخا  ٌَّجنَخيَا تَ  َّناع َرع لَّ نَإَتا ََّون ن ,نَإي َكد َ ي نَأَيك ىَّ ن رنن  َ َرىنن َّ نَي   ,نَإَ ل  اَ امَّ,نَقَطل  نَتاع  َّ َفَعـاَث نَّ
َاا َ نتَّنإَا ث ان نتاَيِميًلا َوَعاَث ِشَمااًل  ؟نقَا  َن:ني َنا قنن«ن,نَكا نأَّ َ  فَّ اتَ نتَّنَتَ ا نَعا ثناىننإَّالناا  َا ناتَلن»:نَكا نَ  ن َي  

نَرَأَك  َّرنن ن ىَّ نَيَك  َّ ,نَتَ  اَّ ن  ُ ٌننَرجن نَ  ,نَتَكت  ٌننَرَشع    ,نَتَكت   ُ ٌننَرَ َن ننن:نقني َن «نَكت  م ,نَكت  تَ نتَّنَإَاعََّ ناع َكات  َك نَ  ن
,نَيَ ر  َّكَن ن  ُ سنَرَ َن ؟نَق  َناَعاَّ ن  َ فنن"إَّكىَّنَ اَل ننَكت  تانَعىننَق   ن.(0)"َ ,ناق  ن ن
 :ت ريج الحديث

ن.    ناعااناعي ينا   نن  يننألناعاخ  سن
 :دراسة رجال اإلسلاد

ن.ج كعن ج  ناع ن نثد تن
ن.(5)ثدُنعرنىنرثك ناع  عكسنتاع  تكُن,ال رشيبن مسلم  الوليد 

                                           
ن.5  /ن1اعطاد تناعرا ين ) )

 

ن.321/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن2) )
/ن6اإل اا اُنن.نرااالوناع اا   س ناعن اات اسنااالنخ عاا نااالنأ اا تنااالنقاا طنااالنأااا ناَهنااالنيااالناراا نااالناع اا  الن3) )

311. 
َ  َّىَّنَتَ  نَ َ ىنن0) )نننننننننن نَت َّ ناعَ َج  َّ ر  َّ ناَّ ننَا ون َُّ ناعَ  َأ َ اطَّ نَتَيش  ن.2131ا قنن2254/ن0  كون  يننر  وناع  ََّ لَّ
 

ن.510:ن د كوناع عاكونل 5) )نننننننننن
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ناى,ني  نإاانقك ن:"ق  ناعا الن ن,ن( )"أل,نإيكسنا جُ:ن نا نيلنك  حنا ع    نإاانا  نج 
ن.(2)تار فناالن ج نإلناعطادُناع اا ُن لناع  ع كل

,نعرناىنإا ناع ا كةن ا حن لناع  عكسنتاخ  ُن  عكسناع  تكُتعرنىن رثٌ نن تنثدُ:نقلت 
ن.,نإكن  نأنىنأيُناع  عكسنتاع  تكُ"  ثن "ا عدت ن

ن.(3)تي   نرثك اثدُنبن حسان الطا ي يحيى بن جابر 
ر  نار نياتن   نن,نتإ ناع ا كةنعاننكا تينأالنيسنن(0)ي   نألنا فناع   اُنن:قلت 

ن.   ال,نإكن لنأنُناع يُ
ن

 :رحمه  قال ابن اْثير 
َألَّــُه َكــاَن َيُمــر  ِبــالتَّْمَرِة الَعــاِ َرة َفَمــا يْمَلُعــه ِمــْن أْ ــِ  ا إالَّ َم افــة َأْن َتُكــوَن ِمــَن »إَّكااىَّن(ن ااا()َأَكاا َن)

َدقة اىنَ ا  وان:ناعَ  اََّ  « الصَّ َاطَّ نَ    ال  نإََّاانان َطيَامن َّ كا ن نَك َّ نَأا َ ناع َا سن ال  اع  قَّطُنَ نكن  َ لنَععَا ن  عَّاٌ ,ن َّ
عى نن(5).َأَي نتج 

 

نن(96 )رقمالحديث 
َناااا ,نقَاااا َ نن:قاااا  نيااااات ات ن كَن,ناع َ    ااااَ ا َّ نإَّا  اااالن اااايَّنننا  كَ ,نَت ن   ااااَ  أَّ نإَّ   اااالن َ ااااَ ثََن ن:نَ ااااَ ثََن ن نتَ اااا نا 
نَقَ  َ  َن(6)َ َ   ٌن نَيَنس ن(1),نَأل  َكـاَن َيُمـرُّ ِبـالتَّْمَرِة اْلَعـاِ َرِة، َفَمـا َيْمَلُعـُه ِمـْن   َأنَّ اللَِّبـيَّ »,ننن,نَأل 

 (8)«َأْ ِ َ ا، ِإالَّ َمَ اَفَة َأْن َتُكوَن َصَدَقةً 
 :ت ريج الحديث

ن.ن لنط كمنخ ع نالنقكسنألنق    نالن أ  ُناىناي يىن(1)ياتن ات نيخ جىن
,نثالثااا عنن ااالنط كااامنن(2 )تي  ااا ن(  )ت  اااينإااا نثالثاااُني   كاااةنن(4 )ا  ااا نناعاخااا  ستيخ جاااىن

ن.نطي ُنالن   لنألنينسن
 :دراسة رجال السلد

ن. ج  ناع ن نج ك عننثد تن
                                           

 .ن360 قننن 1 ار ني   ،ن لن نريننإكىنت تن تثمنلن ) )
 .21  قننن 5طاد تناع  ع كلنلن2) )

ن.511:ن د كوناع عاكونلن3) )
 

ن.211:ن,نج  عناع   ك نل200:ناع  ا ك ن النيالن   ننلن0) )
 

ن.321/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن5) )
ن. تن    نالن ي ُننالن كن  6) )
ن تنق    نالن أ  ُناع  ت ل1) )
ن نلنيالن ات نرََّ  وناعَهَر  َّن1) ) ن  نَأَي نَانَّلنَ  شَّ َُّ ناعَ َ َق ن. 65 ا قننن23 /ن2َا ون

ن

 .652 اع    ناع  امنن  ىنا قنن1) )
انَع تَّنن  كوناعاخ  س42) ) َلناعشُّ نَ  نكن ََنَهفنن َّ نَا ون ناعانكنت َّ اَ  منإَّالنن,2455ا قننن3/50نرََّ  ون نإََّاانَتَجاَ نَ    نَا ون َُّ رََّ  ونإَّلناعيَُّدَط

 .,2032,ن 203ننا ق25 /3ناعَط َّكمَّن
 . 41 ا قننن25 /3  كون  ينن44) )
 .2303 ا قننن1/301   ن ني   ن40) )
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 :الحكم على اإلسلاد
ن.إ ن  فن  كون
ن

 :رحمه  قال ابن اْثير 
ن(ن ا) كةن ن ىنناع َ  َّ ـاة الَعـاِ َرة َبـْيَن َغَلَمـْين»َت َّ كَ اكل,نَ نن«َمَثل الُمَلاِف  َمَثل الشَّ َ  َّنَااك َلنَقطَّ ناع ن َا   َّ َيسَّ

نن( ).َ    َّسنيَكعن  نَ   َاعنن
 

نن()*الحديث رقم
نَياَّلنن:ق  ناإل  نن  ين نا لن ,نَ َ ثََن نَياَّل,نحنَتَ َ ثََن نَيانتنَار  َّ نننَ ك    نتَّنا لَّ نَأا  َّ َ َ ثَنَّلن نَ َ  ننا لن

َُن َُ,نَ ااَ ثََن نَيانااتنينَ اا َ  َشااك َا
َاك اا ننتَّن:ن,نقَاا َ ن(2) ثََناا ن(3)َ ااَ ثََن نأن ناع  ن ن-َتاعَي  اايننعَااىننن-,نحنَتَ ااَ ثََن ن نَ َ اا ننا االن

نأنَ ا َن ناا الَّ ,نَألَّ نَن إَّع  َاك  ننتَّ,نَأل  نَك  نَّلناعثََد ََّل,نَ َ ثََن نأن َاَ َن نَأا  نناع َتَ  وَّ نننَيخ  ناعَناَّال َّ ,نن,نَأالَّ
َلى َ ِ ِ  َمرَّةً َمَثُل »:نَق  َن اِة اْلَعاِ َرِة َبْيَن اْلَغَلَمْيِن َتِعيُر ِإَلى َ ِ ِ  َمرًَّة َواِ   .(4)«اْلُمَلاِفِ ، َكَمَثِل الشَّ

 :ت ريج الحديث
ن.(5) امن خ كجناع  كةنت  ا ُن ج عى: قلت ن

 :رحمه  قال ابن اْثير 
ن(ن ا)ن كةن ن ىنناع َ  َّ نَ   فن«َسْهم  َعاِ ر فَ تَلهَأنَّ رُجال َأَصاَبُه »َت َّ سنَ نكن  َ ينَ ل  نن(6). نَتناَعاَّ
 

نن(97 )الحديث رقم
ن نَ َ ا  نن:ق  نا   نناعاخ  سن َ اَ ثََن نَأا ا نناهَّنا الن

ت(1) ا   نَأ   ُننا الن َكا ,نَ اَ ثََن ن نَ  تَّ
,نَ اَ ثََن نَياناتن(1)

َ  مَن ,نَق  َن,ن(1)إَّ   نَيَنس  نا لَّ نَ  عَّ َّ َ َ ثَنَّلنَثت  ٌننَأل 
َعنن,نَق  َن(4 ) ,نَيَنىننَ  َّ كع  ن نطَّ َع ناا لَّ َ َ ثَنَّلنَ  عٌَّن,نَ ت 

اااَ َ ن َعنَيَاااا ن نَ ك  اَّاااَ ن:ن,نَكدنااات نننَ ااا َّ َنااا ناعَادَاااَ نَتاإلَّ ُم,نإََّنَ ااا نَ نَّ   نَاَ امااا نَتَ نإََّضااا اااَنن  نَني  َااااَ ,نَتعَااان  َنااا نَخك  اإ َ َ   
                                           

ن.321/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن4) )
 .    نالني   ُنالنهك ناعد ش  تن0) )
ن.اضعنتي ا كلنهنتن44 تنأاك نتنالنأ  نالن  لنالنأ  ننالنأ  نالناعخط ونياتنأث  لن تنن3) )

ن

َر  َّعَّن نن1) ) ناع  نَن إَّدَّكَلنَتَي   َ  تَّ ن َّ ن2110ا قنن06 2/ن0  كون  ينننرََّ  ون
 

ن.( 1)اني ن  كةن قنن3))
ن.321/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن6) )
ن. تنأا نتنالن    نالنأا نتنالنج   نالناعك  لن1) )
ن. تن   تكُنالنأ  تنالناع عيو1) )
 .اع   ةنالني   ،نالنخ  جُن تنإا ا كننالن    نال1) )
 . تنثت نالنهك ن4 ) )
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ناهَّن,نثنااَننان ن( )َتاعَ  َاا َ نَتاعَ ااَتااَّطَن اات َّ سناعدنااَ يننَ ااَ إ َن نَ ااَعنَ  ن نعَااىنن(2)إَّعَاا نَتا َّ ,نَتَ َ ااىننَأا ااٌ نعَااىننكندَاا  ن
اَا وَّن َأٌن,نيَ  َ افننَعىننَيَ  ننَانَّلناعض َّ ناهَّن(3) َّ   ات َّ اَ نَ  ن اطُّنَ    ,نِإْ  َجـاَ ُ  َسـْهم  َعـاِ ر  ننن,نَإَاك َنَ ا ن ناَتنَك ن

ناهَّن:ن,نَإدَا َ ناعَناا سننَ  َا نَيَ ا َونَاعَّااَ ناعَ ا ا َن ات ن االن»ننَ نَّكاما نعَاىنناعَشااَع َ  ن,نَإدَا َ نَ  ن سنَن   َّ ,نَتاعَااَّ َااا  
نَأيَن َ  َّ ن نن,نَعَ ش  ا َع ناعَ َد  َّ ن ن َّ ,نَعن  َلناعَ َي نَّنَّ َننَخك َاَ ن َّ َُناَع َّلنَيَ  َاَع نَكت  َي فَّ,نإََّلناعَش   نَنا  مااََّك َّ َإَجا َ،ن«نك ىَّ

ن ااَلناعَناَّاال َّ َعنَاعَّااَ ن َّ ااكَلنَ اا َّ ااٌ ن َّ ااَ ا  نننَ جن ,نَإدَاان(0)اَّشَّ ااَ اَرك لَّ ناَّشَّ نَيَ ااا  نىن,نَإدَاا َ ن:ن  َنَيت  ٌ،نرنن ااتن َ ااَاانَشاال  ناهَّن ت ن َ اٌ ن»:ننَ  ن نن-شَّ َ اَر لَّ نشَّ نَن   نن-َيت  ن.(5)« َّل 
 :ت ريج الحديث

ن.  ع نالنينسناىناي ين  ش اى لنط كمنرال   ننن(1)ت  ينن(6)يخ جىنا   نناعاخ  سن
 :دراسة رجال السلد

ن.ج كعن ج  ناع ن نثد تن
 :رحمه  قال ابن اْثير 

َُّّ ِبَعْبد َشرًّا أْمَسا َعَلْيِه ِبُ ُلوِبه َحتَّى ُيَواِفَيه يوَم ال يامـِة َكَألَّـُه َعْيـر  »َتإَّكاىَّن(ن ا)نننننن «نِإَ ا أراَد ا
لُّن:ناعَ ك   شَّ نا   نىنَأك  ,نشَاىنأَّن:نَتقَّك َن.ناع َّ   ناعَت   َُّ كَن سناَّ ع َ  َّ نن(1).َيننانننتاىناَّىَّنَيَ اَ ناعَجا ناَعاَّ

 

نن(98 )الحديث رقم
نكناتننَسنن,نقَا  َنن(1)َ اَ ثََن نَأ َا لننن:قا  ني  ا ناالن ناا ن َُ,نَأال  نَ اَيَ  َ اَ ثََن نَ َ ا  ننا الن

نن(4 ) ,نَأاالَّ
انعَاا(  )اع َ َ الَّن ,نَإَجَ اَ نكناَلأَّ َُّ يََّكا كوا نإَّالناع َج  َّ نَايَّ اَ يَ منَر َنات  نَعدَّااَلنا   االم ,نَيَلنَ جن ن نَيَ ا   نتَّنا الَّ نَأا ا َّ  ن,نَأال 

ناع َ اا  يَ نن ن:نَ  َاا نَاَ ااَطنَكااَ فننإََّعك عَاا ,نَإَد عَااتَّ اا   َّ نَاَ ااَوناَّ عش َّ نَ ااَ  منَتقَاا َ نَأ َاا ن-َ ااى ,نإَاانََّلنَتنَأااَهنَتَجااَ نقَاا   :نلن
ن َُّ يََّك اَلنَّنن-َاَ َوناَّ ع َج  َّ َعىنناع َ  اَّطن,نَإَشَجىن,نثنَننَيَ  ناعَناََّلن.نَتَج َ،َن ناَّ إل َّ   ,نَإَأَ  َونَتج  نَإَتَع ناعَ جن ن

                                           
َ ا  ) ) نإََّاانَر َلنَأَيك ىَّنَ  اَّطنت نتناعجَّ ك َّ َلناعَنخَّ اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااثا ن.ج عنَ  اَّطنناعان    لن َّ
ن.062/ن 
نت لناكلناعش ننتاع  كنُن2) ) ناع نتا سناعد ينتاع ج نتاعجن ون ن ه نقض أُنثننجعكنُنتأا  نتايل  ك   

ناعش ن,نت لنر نتنق ك  ن ن ه نث ت نتأ  ,نتاع ني يرعننتن ن.331/ن0  جنناعاي الن.  ج 
 ااافناعن اااُنإعاا نا ااننعجاا نيااا ناع  االن   اا نااالن اايك  لنااالن ن اات ناعضااا ال,ناع  اا تلنااا الن3) )

ن.310/ن1أن ع ,ن لناي ان نتا عرتإُن  يُن لناع اكعنكد  نعع نقي ُناعضا ون,ناان  ونعي    نلن
َ ا ننن0) ) عََّع ناع    ناع  امن:ناعش َّ نَأَي نَتج  ناَع َّلنَ رنتلن كت ناعَن   َّ  .061/ن2ي  ن ن
َت َّنَخك َا َن5) ) نَ ه  ناعَ َي هَّسنَا ون ن.0230ا قنن31 /ن5  كوناعاخ  سنرََّ  ون
نإَّااالناَاك ن6) ) نَكااا  خن ن نَاااا ٌونَ اا   نَتاعنُّااانت َّ ناَاك َ ااا لَّ نَتاعنُّاااانت َّناع  ااا  ناع اا امنرَّ َااا ون اااا قنن03 /ن1...نَ اا لَّ

ن.6141
ننااااتَلن1) ) َُنإََّ ناع  ن   َّ ناع َجَناااا ,نَتَيَنااااىننَ نَكاااا  خن ن ناع ينيناااات َّ اااا َّكنَّ نَ    يَاااايَّ ن َّ كَ اااا َلنَااااا ون ناإل َّ  اااا كون  اااايننرَّ َاااا ون
ن.5  ا قنن41 / 

ن

ن.321/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن1) )
 .أا نت تنأ  لنالن  يننالن1) )
 . تنكتنسنالنأاك نالن كن  ن4 ) )
ن.اعا  سنالنيالناع  لن تناع  ل  ) )
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َاَ فنن َُنإََّاانَيَ اَ نتننَأااَهنَتَجااَ ن.نَين ااَتنَأا ااٌ نَيَ اَ نتنناَّااَ نَخك اا ما:ن"ن,نَإدَاا  َن,نإَااَأخ  نَخك اا مانَأَجااَ نعَااىننأندنتَااا اََّ ا اا  
َ ا َأرَاَد ِبَعْبد  َشرًّا َأْمَسَا َعَلْيِه ِبَ ْلِبِه َحتَّى ُيَواِفى ِبِه َيْوَم َان اَّىَّن   ن( )"اْلِ َياَمِة َكَألَُّه َعْير  ، َواِ 
 

 :ت ريج الحديث
نن(5)تا  اااااع ن نن(0)إاااا ن اااا كثكلنتاع اااا رننن(3)تياااااتناع ضاااا ناعه اااا سنن(2)يخ جااااىناع تكاااا نل 
ن(1)إ نثالثُن تاضع,نخ   عننان سن ان ني  ا ناالن ناا نااىنا ثياى,نتيخ جاىناعاكعدا نن(6)تاعاكعدل
ن. لنط كمنهك  ناعج  لنألناع  لناعا  سناىنان تفن(1)اعاكعد 

 :دراسة رجال السلد
ن.ج كعن ج  ناع ن نثد تن
 
إ َّلن.ناان اا  سن اات  نن,تا ااننياكااىنك اا  ن,ي  رِ ْصــالبَ  نِ َســي الحَ ِبــأَ  نُ ْبــ نُ َســالحَ ن ن.ن ااا4   نااتن

,نتاراا فناااالن جاا نإاالناعث نكااُن االنطاداا تن(1)انتكاا عستراا لنك  اا نرثكاا منن,ثدااُنإدكااىنإ ضاا ن شااعت 
َعناع َ َ لنن,ن(1)اع  ع كل نَ  َّ نَ ن َا   َ َ نا لَّ نَك  نَّلنَأا َ ناهَّنا َلن نَيَ   ننَق َ نَي   ن نَيَ    ناا لَّ  َّل 

,نتق نق  ن(4 )
نقاا  ناااالن اا  ن ي اانَّ اارم نَراَّكااَ ناع  َّ ُمنَ أ  نتنماا نَأ اَّاا مانَن  َّ نج   اا نأ ع اا نأ عكاا ن إك اا نإدكعاا نثَّدَاا َتَراا َلناع َ َ االن
كال ك م نَج َّ ن.ن(  )َإ َّ

إدا ن اننن النأياُناإل  ا  ,نتقا نارا فنن ا عن النااالن ي ا يناىنن ناا ناليثاتني   ن:نقلت 
ن.عناالن ج نإ ناع   اُناعث نكُن لناع  ع كلناعاسن كض ن  عك 

 :الحكم على اإلسلاد
كٌونَأيَا ن"نإا ننع كاُناع ا كةنن(2 )إ ن  فن  كو,نتي ا أنسنادات ناع ا رنن كٌةنَ ا َّ َ اَاانَ ا َّ

نكنَخ  ََّج فنن ,نَتَعن  يَّن  ن ن   طَّ ن"َش  
ن

                                           
ن.6146 ا قنن364/ن21  ن ني   ,نن ) )نننننن

ن

ن.113ا قنن16/ن2  ن ناع تك نلن2) )
 

ن.15 ا قنن231:ن  كةنيالناع ض ناعه  سنل3) )
ن

ن.33 1ا قنن1 0/ن0,ن 21 ا قنن544/ن اع      نأي ناع  ك كلن1) )
ن

ن

ن.25/ن3 يكُنااتعك ،نتطاد تناا  ك ،نن3) )
 

ن.1351ا قنن250/ن2 ش وناإلك  لنن.5 3ا قنن314/ن اا   ،نتاع   تنن,126ا قنن216:ناآل اونل6) )
 نن
 .320ا قنن203:ناعدض ،نتاعد  نلن1) )
 .52  د كوناع عاكونلن1) )
 .21طاد تناع  ع كلنل1) )
ن.05:ناع  ا ك ن النيالن   ننل4 ) )

ن

 

ن.5  /ن1اعطاد تناعرا ين  ) )
ن

ن. 21 ا قنن544/ن اع      نأي ناع  ك كلن2 ) )
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ن
ن
ن

 :رحمه  قال ابن اْثير 
ننن نَأيَّل   كةن نَ  َّ ََت َّ َلناا  ْن أمَسَح َعَلى َظْهر َعْير  بالَرالة»َت َّ ل نن«َْ شَّ نَت       َ ن َّ نن( ).َيس 
 

نن(99 )الحديث رقم
َ اَ ثََن نَياناتناع َتعَّكا ن:ق  ني  ا ناالن ناا نن

َُن(2) ,نَ اَ ثََن نَياناتنَأَتاَنا
نَأَطا ، ن(3) ن(0),نَأال  ك َّ نَ ا َّ ,نَأال 

نَأَاا س ن ناا الَّ ,نَألَّ َاك    نجن ات ننتَّن:ن,نقَا  َنننا لَّ نَ َ اَونَ  ن كَلنننقَا   ناعَااَّ اَأعنتانَ ا نَ ،َّ ,نَإ    َأيَا ناع خن َاك لَّ
اَ ناع َ  اَّاَ  َّ,ن:نَ َ وَنننَكه أن نتَلنَيَلناعَناََّلن اَ ناع َ  اَّاَ  َّ؟نَتتَّنَ ا نَ َ اَونَا   نَا   ناع َ  اَّاَ  َّ,نَيت  ت َّ َ ننناهن َْن َقا  َوَْ

 .( )"ِمْن َأْن َأْمَسَح َعَلْيِهَما  َأْمَسَح َعَلى َظْهِر َعاِبر  ِباْلَراَلِة، َأَحلُّ ِإَليَّ 
 :ت ريج الحديث

ن.رال   ن لنط كمنياتنأتانُناىناي يىن(1)تاعط  تين(6)يخ جىناعطا ان ن
 :دراسة رجال اإلسلاد

اِ لِ ع ناعرنتإَّل نَطاُ  ْبُن السَّ ناعثََد َّل  نَيانتناعَ  اَّوَّ إ ََّلن.ن,نَيانتن نَ َ  ,نَتكنَد  ن ن.(1) ا36  نتن
 اا تمنإخاا يطناااأخ  نتعااننك  كااهنالن اتيناع اا كةنياتأتانااُن ااتنن(1) ااادتن  ا اا ىن:قلــت 

ن.يخان نىنقا نتا  نا خ الط
 :الحكم علي السلد

نإ ن  فنض كلنتاع ن خ الطنأط ،نالناع  اون
ن
ن
ن
ن
ن
ن

                                           
ن.321/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن ) )
 . تن ش ننالنأا ناع ي ناعا  يل2) )
ن. تنتض حنالنأا نتن تعلنكهك نالنأط ،ن3) )
ن. تنأط ،نالناع  اونالنأا ناع ي ن0) )
ن.2115ا قنن23 /ن5  ن ني   ن5) )

ن

ن.2211 ا قنن050/ن  اع  جنناعراك ن6) )
 

ن.2014ا قنن 21/ن6ش حن شر ناآلث  ن7) )
 

 .16/ن24 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن(1)
 .56 اني ن  كةن قنن1) )
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ن
ن

 :رحمه  قال ابن اْثير 
ننن كةن َلناعثَ نَّلناع َ ا َّ َُّنن«ِإَلـى ثَـْورَألَُّه َحـرَّم َمـا َبـْيَن َعْيـر  »َت َّ كَنا نَجَايَاك لناَّ ع َ  َّ ثَات  ن:نَتقَّكا َن.نَيس 

كَةن َُ,نتَع َ ناع َ  َّ نإََّع نين ن »اََّ َر نَعىننَأك  نَيك ضم :نَتقَّك َن«نَ  نَاك َلنَأك    َُنَجَاٌ نكنَد  ن نن( ).اََّ َر
 

نن(211)الحديث رقم
,نَتَياناتنرنَ ك او نن:ق  نا   نن  ينن و  نَ ا   نا الن َُ,نَتهنَ ك  ن نَياَّلنَشك َا نا لن تَ َ ثََن نَيانتنَار  َّ

ك ما ن(2) ,نَج َّ
َُن َكاااا نَياَّاااالن نَ  تَّ َأاااال 
ااااو ن(3) َ ااااشنن:ن,نقَاااا َ نَيانااااتنرنَ ك  َأ  َُ,نَ ااااَ ثََن يناا  َكاااا َ ااااَ ثََن نَيانااااتن نَ  تَّ

كَنن(0) ااااَ ا َّ نإَّا  ,نَأاااال 
اال َّناع  َك  َّ

نَياَّكااى(5) ,نَإدَاا  َننقَاا  َنن,,نَأاال  نَياَّاالنَط عَّااو  نا االن ااَ َن نَشااك ام نَند ااَ  نفننإََّ ن:نَخَطَاَناا نَأيَّاالُّ ن  نَهَأااَننَيَلنأَّ َ اال 
َُنرََّ   كَ  فَّناعَ ا َّ نَ اك  َّىَّن:نقَا  َننَونتَّنَتَ اَّ ٌُنإَّالنقَّاَ اوَّ َ َيدَا ٌُن ن كَ  ,نن-َتَ ا َّ اَّا َّ ناإل َّ اَن لن نَراَاَو,نإَّكعَا نَي   َإدَا  

َك ،نن َّلَن ننَتَيش  ,نَتإَّكَع نقَا َ ناعَناَّالُّ َ اَ  تَّ ا َناْلَمِديَلـُة َحـَرم  َمـا َبـْيَن َعْيـر  ِإَلـى ثَـْور  »:نناع جَّ نَي   َةن,نَإَ ال 
ن اإَّكَع نَ َ ثم  اكَل,نَ نَكد َاا ننتنن َّ َّ  َ نَيج  نَتاعَنا سَّ َُّ ُننتَّنَتاع َ اَلاََّر َن ثم ,نَإَ َيك ىَّنَع   نآَتين ن   َّ َنناع ن,نَيت  نىننَكات  َُّ دََّك َ ا

إم  نان نَ    نَياَّكاىَّ,نَيتَّ ناَ َأا نإَّعَا نَ ك ا َّ ,نَتَ الَّ َن  نن  َ  ناََّع نَي   َ ٌ ,نَك   كَلنَتا َّ يَّ َّ ُنناع  ن    َ ,نَتاَّ َ َ ا ن,نَتَ نَأ   م
نتنن كَل,نَ نَكد َا ن َّ  َ نَيج  نَتاعَن سَّ َُّ ُننتَّنَتاع َ اَلاََّر َن نَع   نَ َتاعَّكىَّ,نَإَ َيك ىَّ إم ,نَتَ نإََّع نَ ك  َّ َُّنَ    َنناع دََّك َ  ن ىننَكت  ن َّ

عَّىَّن«نَأ   من ن َ نَقت  نأَّ ,نَتهنَ ك    نَياَّلنَار    كةن َن  نن ن»َتان َ َع نَ  َّ َ  ناََّع نَي   اَ فنن«نَك   رنَ انَ ا نَا   نَكا  َتعَاك َسن.ن,نَتَعن 
كثَّعََّ   نَ ك  َّىَّن نن:نإَّلنَ  َّ ٌُنإَّلنقََّ اوَّ نن(6)ن.َ َيَد

 :ت ريج الحديث
رال   ن لنط كمنااأ شن يك  لنالن ع الننن(1)  يننا   ن,نتن(1)يخ جىنا   نناعاخ  سن

ن. ع الناىناي ينق كو
 :دراسة رجال السلد

                                           
ن.321/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن ) )
 . تن    نالناع ال،نالنر كو2) )
ن.   تكُناعض ك ناعرتإ ن تن    نالنخ هنناع  ك  ناع   ين,نياتن3) )
ن

ن. تن يك  لنالن ع الناع   تلنونااأ ش0) )
ن. تنإا ا كننالنكهك نالنش ك ناع ك ل5) )
ن6) ) ناعَناَّاال َّ ,نَت نَأاا ،َّ َُّ كَناا ناع َ  َّ اا َّ نَإض  عَاا ,ننن اا كون  اايننر اا وناع ااجنَااا ون نَ    َّك َّ ,نَتَاَكاا لَّ َُّ إَّكعَاا ناَّ ع َاَ َراا

َع ن نَ َ  َّ ن ن نت َّ َ  نَتَشَج ََّ  ,نَتَاَك لَّ نَ ك  َّ ن.314 ا قننن110/ن2َتَ    َّكنَّ
ن

َُّنن7) ) كَناا ناعَ  َّ نَ ااَ نَّ نَااا وٌن114 ااا قنن24/ن3 اا كوناعاخاا  سنر اا وناع ااجننَااا ون َُّ َكاا ه  ُنن:ن,نر اا وناعجَّ َ اا اَّ
َتا ن نن ن كَلنَتجَّ يَّ َّ نناع ن   َنا  نن  اَ  ناَّعَا نَي   َ ٌ نَك   ن12 3اا قنن44 /ن0َتا َّ ال  نَ َااَ َين َّ نَ ال  نإَّث انَّ نَاا ون ناع َاَ ااَّفَّ ,نرَّ َا ون

ن6155ا قننن50 /ن1َ َتاعَّكىَّن َلناعَيت  ن َّ نَ  نَكجنتهن ناعَ َ ن َّلنَا ون ن.1344ا قنن11/ن1,نرََّ  ون
ن
ن

( (1, َُّ كَناا ناع َ  َّ اا َّ نَإض  نن اا كون  اايننر اا وناع ااجنَااا ون ناعَناَّاال َّ عَاا ,نننَت نَأاا ،َّ نَ    َّك َّ ,نَتَاَكاا لَّ َُّ إَّكعَاا ناَّ ع َاَ َراا
َع ن نَ َ  َّ ن ن نت َّ َ  نَتَشَج ََّ  ,نَتَاَك لَّ نَ ك  َّ ن.314 ا قننن110/ن2َتَ    َّكنَّ
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يااااتن   ااا ناعراااتإلنااأ اااشنثداااُن ااا إينأااا  لننســـليمان بـــن مهـــران اْســـدي الكـــا لي 
ن,نتراع نار فناالنيا ن   ننإ ناع   يكلنتينىنن( )ا عد ا،اتنت  نعرنىنك عس نَعن  نا لَّ نَش َّ َّ َ ع ن َّل  َك  

َُن َك ن.(2)َأطَّ
,نن(3)ارااا فنااااالن جااا نإااا ناعطاداااُناعث نكاااُن ااالناع  ع اااكلناعااااسن نكضااا ن  عك اااعنن:قلـــت 

َُنتا عن اُنع يُناإل    نعننك تينإ ناع  كةنألن َك نَأطَّ نا لَّ ن.,نإكن  نأنىنأيُناإل    نيكض َش َّ َّ
ن.(0)ثدُنإ نينىنك   نتك عس,ن   ،ناعرتإلياتني,نِإْبرَاِ يم بن يزيد بن َشِريا التَّْيِمي  

إاا ناع   اااُناعث نكااُناعاااسنكدااا ننن(5)ي اا نا عن اااُنع يااُناع اا عكسنإداا ناراا فناااالن جاا ن:قلــت
ن.ن  عك عننت نكض نتق ن تينألنياكىنتعننك تينألني  ن لناع   اُ

عااااننك اااا عن اااالنأ اشااااُنت ن   ااااُنت ني   نن"ن(6)قاااا  ناعاااا ا قطنلي اااا نأيااااُناإل  اااا  نإداااا ن
قا  نك كا ناعدطا لن نتنن" نن  لنإلا ا كنناع ك لن   أ ن النأ اشاُ"نن(1)تق  ناع   اسن,ن"ه  نع  

ن(1)شل،نعننك   ىنقيتنتييلن ااناعدت ن لنك ك نألن ايك  لناع ك النتتن اا  نىنت  ا ع نيأيان
ن,نتن كنَّل  ن اىننَأيا"َق َ ناا لناع َ  َّ اك نعننك  عن َّ نَتَ ن الناا النَأَاا سنَ َراَاانإَّالنا افناعن  اان الناع َ َ ا َّ ل  ن.(1)" تلنَا  ضَع 

ن.عننك تنألني  ن لناع   اُنتعرلن تينألنياكىنت راانكن  نأنىنأيُناإل    ن:قلت
ن

 :رحمه  قال ابن اْثير 
نَياَّلن ن  َك َلن(نس) كةن ن ىننَ  َّ لنإَّكاىَّنن«ُثمَّ آُ ُ  ِفي َعْير َعْدَوى َأْغتَاُل ُمَحمًَّدا: َقاَل َرُجل  »َت َّ ني  ضَّ َيس 

َ ينىنَط َّكدلنتي   نو,نَرَاانَق َ نياتن ت   نن(4 ).تيج 

 

نن( 21)الحديث رقم
ن.عننيقلنأي ن خ كجنعىن
ن
ن

                                           
ن.250:ن د كوناع عاكونل   ) )

 

ن.12:ناع  ا ك ن النيالن   ننل  2) )
 

ن.33:نطاد تناع  ع كلنل  3) )
 

ن.15:ن د كوناع عاكونل   0) )
 

 .21:نطاد تناع  ع كلنل  5) )
 

ن.256/ن  نلناع ا قطنلن  6) )
 

ن31 /ن  نلناع   اسن  1) )
 

ن. 0 :نج  عناع   ك نل  1) )
 

ن.1 :ن   ُناع   ك نإلنار ن تا ناع  ا ك نل  1) )
 

ن.321/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن42) )ننننن
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ن
ن
ن

ن
ن
ن

 :رحمه  قال ابن اْثير 
ن(نس) كةن ن اىنناع َ ا َّ ــُدون ِعَيــرَات قُـري »َت َّ كا ,نكن كاا نإاَيعاننتَ َتاَاعنااننن«َألَُّهــْم َكـاُلوا َيَترصَّ اعننأَّ ااَلنَج   َّ 

تلنَأَيك َع   ن( ).اَع َّلنَر ننتانكن  جَّ ن

 

نن(212)الحديث رقم
َ ننقاا  ن نا االَّننَ ااَ ثََن نقنااَ  ننن:اعطك ع االَيانااتنَ اتن اا َّ نَار  ,نَأاال  نَخ عَّاا   َعننا االن نَ اا َّ ,نَأَ اال  ناهَّناع  نَهنَّاال َّ َأا اا َّ َ نقَا  َن,نَ اَ ثََن نننَج اَّ ما َشا نٌن:نَياناتنَ اتن َاك ا َّن(2)َتَ اَ ثََن ن َّ نَياَّالناعهُّ نَجا اَّ  ن(3),نَأال  َاَ ثََنا ن:ن,نقَا  َنن,نَأال 

ناهَّن اات ن ,نننَ  ن اا   نَ    اال  َ ااماا ن َّ َُنَأَشااَ ,نَإَهَتَ َناا نجَّ ااَ  نَتاَّض   ُ نَثاَلثن َّ َااا االن نَتَن   ناع َجااَ احَّ ااَ َ نا االَّ َاك  َ ااَعنَياَّاالنأن
اَع نَرَ ا نكَن اَ  م,نَإرنَنا نَنَ  ُّ اَ  منَ    َط َنا نَ    َنا فننيَأ  ُم,نَإَيَ ا نَين َجه  ُمنَقا َض ن ىننَقا َض كَن ن َّ ناعَ ااَّنَإَر َلنكن  طَّ ,نَ الُّ لُّ

اَّطنناع َخَاطَن َن نَإد َ َ  ,نَإرنَن نَنخ  َن َ  ,نَتَج   نَأَيك َع ناع َ  َ،,نَإَيَ  نَإَد   َ ون َتَنش 
نَأَيك ىَّننن(0) َ ون ك ََّن نَإَن ن ُّىن,نَتَنش  اَّدَّ َّ

,ن كَن نَجاااك َشناع َخاااَاطَّ ااا  َّ اااىَّناع َ ااا َ،نَ  َااا ن ن نقَااا  َن...َأَيك  ُمنَيت  يَااا ااا َّكَلنَعك  ش  ن عَااا نأَّ ُمنن:َإَأَري َنااا ن َّ يَااا َُنَأَشاااَ نَعك  َ ااا َخ  
نَأَي ن َن َن ناث َن نَأَشَ نَ جنالم نَقَ َ ن َّ ُم,نَتَعَد   كَد ن ىننَتشَّ َن ن َّ نَأك نَّىَّ,نَتَيَخاَانَياناتَتَ َن   عَّ ضَّ ننت  ال  اَي م ن َّ َاك اَ َ نضَّ أن

َ ىن,نقَن ,نَإَأَج َهنَ    نَّ ناع َدت  نإَّلنَيَا أَّ َّ ك   َ َننَا َّ نَيج  ىَّ,نَإَ َ َ ناَّىَّ اَلأَّ ناهَّن:ن  َنَيض  ات َّ َن نَأَي نَ  ن ننَإَيَ  نَق َّ  
؟»:نَق  َن ،:نقني َن «نَ  نَ َاَ رنن  َِّّ َتِبَعَلـا ِعيـرَاِت قُـَرْي   ,نَإدَا  َننَيا َرُسوَل ا َُّ َن نعَاىننَشاأ َلناعَ اَاا إََّنَ ا ن»:نإَاَاَر  

ٌ،؟ ن ىننَشل  ن َّ ٌمنَ َهَقرن نتفنناَهن,نَيَ َ رنن  ه  َن نَنَ ن نَإدني ن«ن نَتن َّ
ن.(5)

ن
 :ت ريج الحديث

َ اااك لَّنتنن(6)يخ جاااىناعن ااا ال  َياناااتناع ن
نتَّناعاااَ َق مننن(1) ااا َّ نَأا  رال  ااا ن ااالنط كااامنيااااتنن نَ َ ااا نناااالن

ن.اعهاك ناىناي يى
 :دراسة رجال السلد

                                           
ن.321/ن3ناع    ناع  ام ) )
ن. ش ننالنيا نأا نتنن نا ناع   تاا ن,نياتنار ناعا  ين,نتنكد  نعىن   وناع   تاا  تن 2) )
ن

ن.    نالن  يننالن   سناعد ش ناا  ين,نياتناعهاك ناع ر ن,ن تع ن ركننالن هان تن3) )
 

نَخَاطٌنن0) ) ناعَ  قَّطَّ ننناع َتَ مَّ ناَّ ع َ َ  نعك ن ا نت قنع ,نَتا   ناعَشَج َّ ون ننض   نَأَيلَّ ,نَت نَتن َّل  ,نَإَ ٌ ناََّ   َن نَ    نت   اَّ عَ    َّك َّ
اَّ َّن ن.1/ن2اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن.اإل َّ

ن.154 ا قننن340/ن3  ن نيالن ات ناعطك ع لن5) )
 

ن.0101ا قنن 01/ن0اع نلناعرا ينعين  الننن6))
ن

ن.4 ا قننن35:نإتاا ناالنيخلن ك لناع ق منلنن1))
ن
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,نن نَ اات َ  نن  س  ن َاا   نسناَاَ اا َّ نا االَّ اايَّنَّ ن ن    اا تم,نإ ن":نقاا  ناااالن جاا ن.( )( ااا26 ت) نَ َ اا ننا االن
 .(2)"ينىنك عس
ق  نتن,ن(0)خال ُناعدت نإكىنينىنثدُ,نإ نينىنك عس,نت  ىناىناعن  التنن(3)  تن  ا  ى:نقلت

تععاااان تقاالنج  أااُن االنااا ااُنأاالنا   جاا جنا اا نعااننكاا تفناعيكااة,نأاالنيااالن:ن"(5)قاا  ناع الااالتن
اعهاكاا نإاا إعنعاالنقاا  ن اا ك نااالنيااالن اا كننثناا ناعيكااةنااالن اا  نقاا  نجاااتنيااا نتنن,اعهاكاا ,نأاالنجاا ا 

ر  اكلنإ ندياتناع  نثننقيتنإلنن  لنعتنينلنأ ت  ىنإ أع ىنا  عن اانريىن النجا ا نقا  ن اأع ىن
إد  ن نىن  ن ا  تنت ناىن ا ن ا ثتنأناىنإدياتنعاىناأياننعالنأيا ن ا ن ا  تن ناىنإا أيننعالنأيا ن

ك ااا حنتعاااننن,(6),نتارااا فنااااالن جااا نإااالناعطاداااُناعث عثاااُن ااالنطادااا تناع  ع اااكل"ن اااااناعااااسنأنااا س
 ,نإكخشلن  عك ىنا ع  كةا ع   كة

 :الحكم على اإلسلاد
ن.تاع نخشكُن  عكسنياتناعهاك نإ ناع  كةنإ ن  فنض كلاع  كةنن

ن
 :رحمه  قال ابن اْثير 

نَطع  ُن(َأَكَسن) كةَّ ا ن  «نَتْرَتِمي ِبَلا الِعيُي »إَّلنَ  َّ اك  ,نتا َّ اد    نَك َّ نَ اَعنشن ناعاَّاكفن اَّا ن َلناإل َّ اَكسنن:ن َّ نيَأ 
نق  َّو.تَأك َ  ، نَ تا نا لَّ كةن ن ىننَ  َّ الَّ ع ن.َت َّ كَسناأ   نن(1).َتَشَ َ  ناع َّ

 

 ()*مالحديث رق
,نن نأا ناع   لنالنك ك نالن  ك ناع اا سن,ننا نشا ك ناالنن(1)ن ناع   ثل:ق  ناالنااأ اال

أا نتناعنخ لن,نألناع تاننالن تشون,نألناع  لنالنيالناع  لناعا  سن,نألنأ  الناالن
إدااا ننطعكاااُناااالنياااالنه كااا نننقااا ننتإااا نانااالننعااا ناااالنهكااا نأيااا ن  ااات نتن:نقااا  ننن  اااكلن
(ن1)اعنع س

اكلنك سن  ت نتننأي نيرتا ن( )  نك ن  ت نتن لن ت سن ع  ُي كن:ن,نإد  ننن

                                           

 .26/042 عاكوناعر   نن ))
 .115 د كوناع عاكو,نلن2))
 .56اني ن  كةن قننن3) )
 .23 ار ناع  ع كل,نل0) )
 .4  ج  عناع   ك نإلني ر نناع  ا ك ,نلن5))
 .05طاد تناع  ع كل,نلنن6))
ن.321/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن1) )
ك ن1)  ) ن.اع   ثلناعا  س تنَأا ناع   لنالن نَ   نالن ن ت نياتنَ  َّ

ن

طع اُناالنه كا ناعن عا س,نق عاىنا ع ا ،,نتضااطىن:نتقا  نيااتنأ ا .ن تناع   النطعكاُناالنياالنه كا ناعنعا س1)  )
ن.003/ن3اإل  اُنإلن  ككهناع   اُن. ك فنا عك ،ناع ثن  ناع    نكُنا  ناع  ،ناتهنى

ن
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ت  اااا  ك نن,(5),نتن اااا  ك ناع  اااا نن(0),نن اااا  يوناع اااااك (3)ترتمــــي بلــــا العــــيي (2)يرااااتا ناع ااااكس
ت ادطنن,(1) لني فن  ايُناع نطأن,ن يكيُناع تطأن,نق ننشلناع   لن,نتكااسناعج اثلن(6)اعجع ن
,نا ان نك ن  ت نتن لن(ن4 )ت ي ناعع سن,نت  تناعت سن,(1) لناعار   ن,نت  تناع  يتج(ن1)اا يتج

ن.(ن  )اع  كة…ناعتثلنتاع نلن,نت  نك  ةناعه لن,نإ  ن أت ناإل الننتش ك ُناإل النن
ن.(2 )  تن خ كجناع  كةنت  ا ُنإ ن  فنتاعخال ُنإ ن  فنض كلن:قلت

 :رحمه  قال ابن اْثير 
ناع ن   ُن(ن ا()َأَكطَن) كةَّ اعَطتكيُناع ننمنإلن:اعَ ك َط ،«نفاْلَطلْ ُت ِإَلى اْمرأة َكَألََّها بْكرة  َعْيَطا »إَّلنَ  َّ

نن(3 ). اأ  َّ ا

 

نن(213)الحديث رقم
,نَ اَ ثََن نَعك اةٌنن:ق  نا   نن  ينن ك   نَ ا َّ ُننا لن ,نن(0 )تَ َ ثََن نقنَ ك َا َعنَّال َّ نَ اا َ َ ناع جن نا الَّ ناعَ اَّكاعَّ ,نَأالَّ نَياَّكااىَّن اات ننتَّن:ن,نَيَنااىننقَاا  َنننن(5 )َ ااا َ  َنَأاال  َلنَعَناا نَ  ن ااَ يَ  نننَياَّ ااٌ نإَّعَاا نا   نَيَناا نَتَ جن ,نَإ ن َطَيد ااتن َُّ اَّ ع  ن  َ اا

نَانَّلنَأ  َّ  ن َن نَأَيك َع نَين  نَ َن ,نَإَد َعت ن، َكَألََّها َبْكَرة  َعْيَطا ُ  َّل  ل؟نَإدني تنن:ن,نَإَ َ ض   ََّ ااَّل,نَتقَا َ ن:نَ  ن ن  طَّ
اَّل ن:نَ ا  َّ نإَّعَاا ن ََّ ا،َّ ن ااىن,نإَاانََّاانَنَيااَ ت  نَيَشااَون َّ ن ََّ ااَّاال,نَترنن ااتن اال  ااَتَ ن َّ اَّلنَيج   ََّ ااَّاال,نَتَراا َلن ََّ ا،ننَ اا  َّ

                                                                                                                        

ت النأيا نعكي اكلن الن راُ,نت النط كامن ع  ُنإع نأ مناعاك لنإعا ني اك لناعا ا نإعا ناعج  اُنتااتنأا م,ن ) )
ن.63/ن2  جنناعاي الن.اع  امنإع نااتنأ من اانريىن ع  ُ

ن

ن ىنناع     2)  ) ن. 31/ن2  كوناع  كةن الناعجتهسن.اع كسن تنشج ن     ن َّ
ك  ,نتا َّ ن  3) ) د    نَك َّ نَ َعنشن ناعاَّكفن اَّ ن َلناإل َّ نتَأك َ  ،:ن َّ َكسن  .321/ن3ةنتااث ناعنع كُنإلن  كوناع  ك.يَأ 
 .511/ن   كوناع  كةن الناعجتهسن.َيسنن    فنتاع اك نَ َ  ونَياكفن   ارو0) )
ن.025/ن اع    ناع  امن.َت نَتنج عن   ُنَت نَتناع َ َط ناعيكل5) )
نَإَع ن  ت نَيسن     6) ) ن.250/ن اع    ناع  امن.يسنَنن ين نإََّعك ىَّ
ناعَنَا ت,ن1) ) تلٌن نَتنَي   ن ي ََّك لنخ َ ُ,نَت نَتنَنا ٌتنَ    ن ن.210/ن اعنع كُن.َتقَّكَ ني   ناع  َّ
ك النكرتل1) ) نج  ىناَا  عكجنت تنت منر ع َّ ينتجن  .2 1/ن   كوناع  كةنعيخط الن.عض  ون لنَشَج ناعَا  نناان  
نإََّاانَكاََّسنتَاَ اتنَطَ اَت ى1) ) لن ناعطُّينات  نَتناعَدضكوناع َ ا َّن:نَتقَّك َن.ن نَتناعي   اعنع كاُنإالن  كاوناع ا كةنتااثا ن.نكةن
 .231/ن3
ن لناعَنخ 4 ) ) سُّ ن.342/ن3اعجكنن.اعَ تك ,نت تناع  ك :ناعَت َّ
ن.116 ا قننن151/ن3  جنناالنااأ االنن  ) )

ن

ن.34 اني ن  كةنن2 ) )
ن.321/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن3 ) )
 . تناعيكةنالن   ن0 ) )
ن. تناع   ا ن ا  نالن  ا نالنأت جُن5 ) )
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نإَّعَن َجَاَع ,نَتاتََّاانَنَيَ ت  اَّلنيَأ  َجا  نَع ,نثنَننَق َعت نَ   َّ نَ َ َع نَثاَلثم ,نثناَنن:نَلنيَأ  َين َتنَت ََّ ا نَ نَكر  َّكنَّل,نَإَ َرث تن
تَ نتَّن نَ اَّكَيَع »:نَق  َنننإََّلنَ  ن ناَع َّلنَكَ َ َ عن,نَإي كنَخ  َّ فَّناعن ََّ  ،َّ نَ اَّ ٌ،ن َّل  ن َ فننَشل  نَر َلنأَّ ن.( )«َ ل 

 
 :ت ريج الحديث

ن(2)ن.اع اكعنالن ا  ناىناي ين  ش اى لنط كمننا   نن  يننتيخ جى    ناىنن
 :دراسة رجال اإلسلاد

ن. ج  ناع ن نج ك عننثد تن
 :رحمه  قال ابن اْثير 

ن(َأَكلَن)
َك َإُن«الِعَياَفة والطَّْرُ  ِمَن الِجْبتِ »إَّكىَّن َتا ع نتَ  َ   :ناع َّ َت ناَتن.نَهج  ناعَطك نتاع ََ   ن ناأ    اَّع نتي  

نَأ َ  ناعَ  ونَرثَّك ما ن ن.ن َّل  َّ َّ   َ نَأك   منإََّاانَهَج نَتَ َ سنتيل ن:نكند  .نَت نَتنَرثَّكٌ نإَّلنَيش  كلن ننَأ َلنَك َّ
َك َإُنتكنتَ  نتلناََّع  َكا َإَ عننإاأَ ت  نن,ن:نن عنن نقَّكَ نأَن.نَتاننتنيَ  نكناَر تلنا ع َّ تانأَّ نَ َااَر ن ل  َلناعجَّ إَلنَقت  من َّ

اان عنن ن:نَإدَاا عنتا ,نَإدَاا عنتانعنَيي َّااكنن َّ كاالن نَك َّ َ ااي  نننَ َ ناا نَ اال  ني   ٌُنَإيَاات  َ إىن:نَضااَيتنَعَناا نن قاا ااَ    ان طيَّاامنَ َ عاان,نإ   
ااَ ينجَن ااَ ٌ نإ   داا ٌونر  َّ تانَإَيدَّااَكعنننأن  اا نعاا ؟ن:نَن َ ك عاا ,نإ ق َشاا َ ناعينااالن,نتَاَراا ,نإداا عتايَ اا ن ن,نثنااَننَ اا  ن

لنعََّد   من:نإد   نَتَ نَ ا يَّ ل  َ ا  م,نَ  نَين َتناَّنن  َّ ناَّ هَّن ن نَجَن   م,نَتَ َيَ ت  نَجَن   م,نَتَ َإَ ت  نن(3).َرَ  ت 
 

نن(214)الحديث رقم
س َّنن:ق  ن    نالن اش نن ناع َ ا  َّ ل  نَأت  َأل 

ن(0) نَياَّكاىَّن(5)َ َكا لَن,نَأال  َُ,نَأال  نَقاَّكَ ا نا الَّ نَقَطالَّ ن,نَأال 
ن.(1)«(8)، َوالطِ َيَرُة ِمَن اْلِجْبتِ (7)اْلِعَياَفُة، َوالطَّْر ُ »:نَق  َنننَيَلناعَناََّلنن(6)نَياَّكىَّن

 :ت ريج الحديث
,ن(2) اااا تيتاعط( ) تياااااتن اتنن(  ),نتي  اااا نااااالن نااااا (4 )يخ جااااىنراااا ن اااالناااااالنيااااالنشااااكاُ 

 .ج ك عننان سن ن ن    ناىناي يُن(5)إ نثالثُن تاضعنتاعايتسن(0)تاعاكعدل,ن(3)تاعطا انل
                                           

ىَّ, ) ) نإَّلنَن   َّ َ يَ منَإَتَقَ ت  نَ َيينا   نَ ل  نَن  وَّ ن.046 ا قنن423 /ن2...  كون  يننر  وناعنر حنَا ون
 

ىَّ,2) ) نإَّلنَن   َّ َ يَ منَإَتَقَ ت  نَ َيينا   نَ ل  نَن  وَّ  .046 ا قنن423 /ن2...  كون  يننر  وناعنر حنَا ون
ن.334/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن3) )
 .أتلنالنيا نج كيُناع ا يناععج ين,نياتن ع ناعا  ين,ناع   تلنا اأ اا هو  0) )

 . ك لنالنأ ك ناعدك  ناعج ك ين,نياتناع ال،ناعا  ي تن5) )

ن.2 3/ن5اإل  اُن.قاك ُنالناع خ  منالنأا ناَهنالنش ا نالن   تكُنالنيالن اك ُنياتناش  تناع   الن 6) )
 

سنَك   ياىناعن ََّ ا ،نن:ناعَط م1) ) ا .ناعَضا وناَّ ع َ َ ا ناَعااَّ /ن3اعنع كاُنإالن  كاوناع ا كةنتااثا ن.نَتقَّكاَ ن ناَتناعخاطُّنإَّالناعَ   
ن. 2 

 

ن تن:ناعجات1) ) ُننتاعَشك طكلننتناعَط  نتتن ن.1/ن5 ع  لناع  ون.ناعَرَعَن
 

ن.1542 نا قن043/ن4 ج  عن    نالن اش ن 1) )
ن

ن.26043ا قننن  5/3,ناع  نلن110ا قننن  5/3,ناع  ن ن10 ا قننن1 2ا  اونلن4 ) )
 .24643,24640ا قنن30/241,ن5 51 ا قنن25/256  ن ني   نالن نا ن  ) )
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 :دراسة رجال السلد 
ا َّس نالناع خ  مناععالعالنقطن بن قبيصة ,نَياناتن اعيُناعَا  

ن(1)ارا فنااالن اا لنإا ناعثدا ت,ن(6)
ن.,نتق  ناالن ج ن  تمن(1)تق  ناعن  الن ناأسناى

ن.أي ن ك ن افنااقتا نإكى تن  تمنقيك ناع  كة,نتعننيقلن: قلت 
ق  ن,ن(1)ا  وناعجكننااأ االناع ا سناعا  سنثدُن  لنا عد  نتا ع شكعنبن أبي جميلةعوف 

ن.ألنأتلنااأ اال,نإد  نثدُ,ن  عوناع  كة(نك ن نَيا ف) أع ىنن(4 )أا نتنالني   
نعننكدتيناع  كةنا أ ىناع لني كوناع  نن:قلت 

 :الحكم على اإلسلاد
ن.إ ن  فن  لنالنقطلنالنقاك ُن  تمنناع  كةن
 

 :رحمه  قال ابن اْثير 
ن كةن ن ىنناع َ  َّ َِّّ ْبَن َعْبِد الُمطَّلل َأَبا اللبيِ  »َت َّ مرَّ ِبـاْمرَأة  َتْلُظـر وَتْعتَـاُف، َفدَعْتـه ِإَلـى  أنَّ َعْبَد ا

نن(  ).«نَأْن َيْسَتْبِضع ِمْلَها فأَبى

 

نن( 21)الحديث رقم
ن.أي ن خ كجنعىنعننيقلن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

                                                                                                                        
ن.3141ا قننن6 /0 نلنيا ن ات ن ) )
ن. 141ا قنن2 0/3ش حن   نلنا ث  ن2) )
ن.102,103,100, 10ا قننن1/361 اع  جنناعراك ن3) )
 .300ا قنن02 ا  اونلن.6 65 ,5 65 ا قنن1/213اع نلناعرا سن0) )
 .3256ا قنن11 /2 ش حناع نُننن5) )
ن.5 6/ن23 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن6) )

 

ن.323/ن5اعثد تن الن ا لنن1) )
 

ن.5 6/ن23 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن1) )
 

ن.033:ن د كوناع عاكونل1) )
ن

ن.21 /ن3 ت تأُنيقتا ناإل  نني   نالن نا ن4 ) )
ن

ن.334/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن44) )ننننن
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ن
ن
ن

 :رحمه  قال ابن اْثير 
َلَُّه لْيي ِمْن َطعاِم َقوْمي: َألَُّه ُأتَي بَضل   َمْشِوي   فَعاَفه َوَقالَ »َتإَّكىَّن[ن ا] نَر ََّ ىن«َأَعاُفُه، ِْ  ن( ).َيس 
 

 ن(216)الحديث رقم
ااا نناهَّنن:قااا  نا  ااا نناعاخااا  سن َاَ َنااا نَأا  ,نَيخ  نَياناااتناعَ َ ااالَّ َد  َّااا   ن ن َ اااَ ثََن ن نَ َ ااا ننا ااالن

َاَ َنااا ن(2) ,نَيخ 
كناااتننسنن
ااا َّس َّن(3) ناعهُّ   ,نَأااالَّ

ناَان َ ااا  َّسُّن:ن,نقَااا  َن(0) َنك ااال  ن ن نا ااالَّ نَ اااع  َّ َُنا ااالن َاَ نَّااالنَياناااتنينَ  َ ااا َيخ 
اااَلن(5) ,نَيَلناا 

َاَ فننَيَلنننَأَا س ن ناهَّنننَخ عََّ نا َلناعَتعَّك َّن,نَيخ  ت َّ َاَ فننَيَنىننَ َخَ نَ َعنَ  ن ناهَّ,نَيخ  نَعىننَ ك لن سنكنَد  ن ,ناَعاَّ
ننتامانن ن َ َ  نَضاو نَ    ,نَإَتَجَ نأَّ نَأَا س  ُنناا لَّ َلنَخ َع نىننَتَخ َع َُ,نَت َّ َأَي نَ ك  نتَن

ناَّىَّنينخ  نَع ن(6) َ ت  نَق َّ ,نَق  
َ ك ااَ  نن ناهَّننينخ  نعَاا ن ن اات َّ ناعَضااَونعََّ  ن ,نَإدَااَ َ تَّ اا   نَنج  اال  ن َّ ناعَ اا  َّةَّ نناَّن ااتن نننَكااَ فننعََّطَ اا ن  ,نَتَراا َلنَقَيَ اا نكندَاا  َّ

ناهَّن ااات ن اااَت َّنننَ  َااا نكنَ اااَ َةناَّاااىَّنَتكنَ اااَ  نعَاااىن,نإَاااَأ  َتينَ  ن اااَلناعن َّ   اااَ يٌَ ن َّ نا   ,نَإَد عَاااتَّ َكاااَ فننإَّعَااا ناعَضاااو َّ
ت َّن تَ ناهَّنن:اع نضن َلنَ  ن اَّ   ناهَّننننَيخ  ات ن اتَ ناهَّ,نَإَ إَاَعنَ  ن نَكا نَ  ن َكاَ فنننننَ  نَقَ    نَلنَعىن,ن نَتناعَضاوُّ

ناعَتعَّكا َّن ,نَإدَا َ نَخ عَّا ننا الن ناعَضاو َّ اتَ ناهَّ؟نقَا  َن:نَأالَّ نَكاا نَ  ن اَل، َوَلِكـْن َلـْم َيُكـْن ِبــَأْرِض »:نَيَ اَ اٌنناعَضاوُّ
َ َ    نىننَإَأَري ن:نَق َ نَخ عَّ ٌن«نْوِمي، َفَأِجُدِلي َأَعاُفهُ قَ  ناهَّنَإ ج  ت ن نإََّعلَنننن نىن,نَتَ  ن ن(1)ن.َكن ين ن

 :ت ريج الحديث
ن.رال   ن لنط كمن    نالنشع وناعه  يناىناي يىن(1)ت  ينن,(1)نيخ جىنا   نناعاخ  سن
ن.اي يى

 :دراسة رجال السلد
ن.ج كعن ج  ناع ن نثد تنن
ن
ن
ن

                                           
ن.334/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن ) )
ن تنأا نتنالناع ا   نن2) )
 . تنكتنسنالنكهك نااكي ن3) )
ن تن    نالن  يننالنشع وناعه  ين0) )
 . تني   نالن ع نالن نكلناان   يناع  ن نن5) )
ن.054/ن اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن.اينضون شتيننننن6) )
ن1) ) َتا،َّ نااط  ُنا وناعش َّ ن. 531ا قنن 1/ن1  كوناعاخ  سنرََّ  ون
 

نن1) ) ااَتا،َّ نااط  ااُنااا وناعش َّ نتاع ااك نااا ون.ن5044ااا قنن12/ن1اع  اا  ناع اا امنرَّ َاا ون ناعااَاَا اَّوَّ رَّ َاا ون
ن ن.5531ا قنن11/ن1اعَضو َّ

 

ناعَضااو َّن1) ) َُّ نإََّا َ ااا نَااا ون اااَلناع َ َكااَتالَّ ن َّ َراا ن نَتَ ااا نكن   نَتاعااَاَا اَّوَّ ناعَ ااك  َّ اااا قنن503 /ن3 ااا كون  اايننرَّ َااا ون
ن.106 
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ن
ن
ن

ن
 :رحمه  قال ابن اْثير 

كا  ن[ن ا] ناع يَّ كةن ن ىننَ  َّ المـرأُة َتِلـد فُيْحَصـُر لَبُلهـا ِفـي : َوَما الَعْيَرـة  َقـالَ : اَل ُتَحرِ م الَعْيَرة، ِقيلَ »َت َّ
َاك ا  نن«َضرعها فُتْرِضـُعه جاَرَتهـا نَن ا ا ن:نقَا َ نَياناتنأن اَلنَادَكاُناعيَاالن«ناع ن  اُ»َ نَن  ا لناعَ ك  َاُ,نَتَعرَّال  َت َّ

َه َ  َّسُّن.إَّلناعَض   ناعشلَ،نيََأ إنىنإََّاانَر   َ ى:نَق َ ناا  نأَّ  تن كٌو,نت ن  َّكتنَأك َ ُ,نَ ل  نن( ).اعَ ك َ ُنَ  َّ
 

 ن(217)الحديث رقم
َ اَ نقَاا  َنن:قا  ناعطا انا ن نَي   نا االن نقَاا  َن:نَ ااَ ثََن نَأا اَ الن نَأَ ا    َشا نننا االن َكاا ن:نَنا ن َّ نَك   ك ننا الن َنا نَ اا َّ

نَق  َن َُن:ناعَيخ  َّلُّ َا ا   نشن كَ  َّنا الَّ ناع  نيَّ ,نَألَّ نَياَّلنَ  هَّن  نا لَّ نَقك سَّ ,نَأل  نَياَّلنَخ عَّ   نا لن ك ن َ  أَّ :نقَا  َننننَن نإَّ  
ناهَّن ات ن اْلَمـْرَأُة َتِلـُد، َفَيْ ِصـُر اللَّـَبُن ِفـي »: َوَما اْلَعْيَرُة  َقالَ : ، ُقْلَلا« اَل َتْحُرُم اْلَعْيَرةُ »: نَق َ نَ  ن

ك ننن«َثْدَيْيَها، َفُتْرِضُع َجاَرُتَها اْلَمرََّة َواْلَمرََّتْينِ  نإََّ نَ  َّ نَياَّلنَخ عَّ   كَ نا لَّ َ  أَّ نإَّ   كَةنَأل  نَ َااناع َ  َّ تَّ نَك   نَعن 
َك ,نَ َ َ َ ناَّىَّن نَك   ن:نا لن نَأَ     َش نننا لن ن(2)" َّ
 :ت ريج الحديث

ن. تقتإ ,ن لنط كمنإ   أك نالنيالنخ ع ناىناي يىنن(3)يخ جىن  ك نالن ن ت  
 :دراسة رجال السلد

نن(0)اه244تنقا ننياتنك ك ناعرتإلننهك ن  شمنعداىن   الند بن يحيى بن صالح الل ميـسعي
ن:(6)تقاا  نياااتن اا  ن,نثدااُن ااأ تلن  اا دكنناا اا نإاالناع اا كةنتها نن(3)اراا فناااالن ااا لنإاالناعثداا تنننن
ن,ن(1)"عاااكسناااااا ن":قااا  ناعااا ا قطن نتنن," ااا تم:ن"(1)تاعاااا الن(1)ااااالن جااا تقااا  نن,"  ياااىناع ااا م"

ن.  ن تنأن سن  لنك عننا عراون(4 )تق  نأث  لناع ا  لنألن  كن

                                           
ن.334/ن3إلن  كوناع  كةنتااث ناعنع كُن ) )

ن.0551ا قننن1 /ن5اع  جنناات طن2) )
ن

ن.111ا قنن214/ن  نلن  ك نالن ن ت نن3) )
ن.320/ن4  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن (0)

 

 .6/310اعثد تن الن ا لن (5)
 .214/ن0اعج حنتاع   ك ن (6)
 .314 د كوناع عاكونل (1)
 .006/ اعر شلن(1)

ن.211/ن يقتا نيالناع  لناع ا قطنلنإلن ج  ناع  كةنتأييىن ت تأُن(1)
 

ن11/ن0 عاكوناع عاكونن(4 )
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ن.  تم:نقلت 
ي ل,نياتناعتعك ناع  شدلناعخطكو,نتنن شام بن عمار ن( )ن. ا205النننَ ك ناع ُّ

ن–ا عننا  خ الط,نت  لنا ع ىناىنياتن   ننن  تمنتاعخال ُنينىن(2)  تن  ا  ىن:قلت 
ن كاةنن-(3)ر  ن امن– تعرالناع ا إينااالن جا ن   اىنتنيع  اونإعا نيلناخ الطاىنت يدناىنعاننكضا  

ا ن–"ن  كثاىناعدا كنني او ن:"ق  نإلن  ج  اى ت اااننك نالنن-ت اتنقات نياالن ا  نناعا اهسن النقاا نيكضم
,نإ نينىنعكسنادت نت  ُن  كثىناع  د ننا اون يك ناع  ينإلناعرََّا  ن.  ُن  كثىناع  أخ  َّ

  :الحكم على اإلسلاد
ت  اا  فنا ع اا كةنر اا نقاا  ننيكاا فنخشااكُنإخاا الطنن شاا ننااالنأ اا   اان  فن  االنعاع اا كةنإن

ن.اعطا ان نإ ننع كُناع  كة
 :رحمه  قال ابن اْثير 

كَ نَأَيك اىَّناعَ ااَلننن(ن ا) َ  أَّ نإَّ   نين َّ كةَّ اَ نن«ورَأْوا َطْيـرًا َعاِ رـًا َعَلـى اْلَمـا ِ »َتإَّلنَ  َّ نَ  اَّ ا نَأَيك اىَّنعََّكجَّ َيس 
نَأك   من كلن نَأ َلنَك َّ َ و,نَتَق   ُمنإَكش   َ كةَّن.نإن   نَ َرَ َ نإَّلناع َ  َّ نن(0).َتَق  

 

 ن(218)الحديث رقم
ن نَ َ اااا  نن:قااا  نا  اااا نناعاخاااا  سن اااالن اااا نناهَّنا  تَ ااااَ ثَنَّلنَأا 

اااا نناعااااَ َهامَّنن(5) َاَ َناااا نن(6),نَ ااااَ ثََن نَأا  ,نَيخ 
َُ,نَكهَّكا ننَيَ ا ن نَ  نَأيَا ن(1)َ   َ  ٌن نَياَّالنَتَ اَأا نا الَّ ناع نَطيَّاوَّ نا الَّ نَرثَّك َّ نا لَّ ,نَتَرثَّك َّ نَيكُّتَوناعَ خ  ََّك نَّل َّ ن,نَأل 

نَأَاااا س ن ,نقَااا َ ناا ااالن َاك ااا   نجن نا ااالَّ ك َّ نَ ااا َّ ,نَأااال  نن...:ننناآلَخااا َّ ن»:ننقَااا َ ناعَناَّااالُّ ناعَنااا سَّ إَاااَاعََّ نَ ااا  لن نَ اااى ن«نَاك َنعنَ ااا  نَ ااات  م ,نَإَد عَااات  َت َّنَ ااا ََّ ت  نَأيَااا ناعَ ااا   اااَ َإت  ,ن- ن َّكااا ننَن  َ اااَع نن-َإَيَ ااا نَيش  ,نثناااَننَ َ اااَ َ ت 
نَيك ضمن اَتاةٌن:ن ,نَإَد َعت نَإَ  ََّ ت  ن َ َ ن َّ نَر َلنأَّ َ   َتنإَّل  نَي   اَهَن,نن(1)َق   نَه   اعَّ ضَّ ن اَ نَ ت  نأَّ اَلناَّ ع َ يَا َّ ,نإَانََّاان َّ

َ  نَ َرااَاا,نَتَج َن ناََّكاا َّ ااىننَتَ دناات ن ن نَ ت َّضن ااىَّ,نَ  َاا نَيعَااَ ناعَ اا ،ن,نَإَجَ يَاات  نقَاا َ ناََّجَن  َّ نَإَاَ ااَةناََّ دَّاَّااىَّ,نَيت  يَاات 
ن َّن نَا  َ نَ  نَ ي  َّلننَ ي  َّلن َد اََّع نَت نَتنَك نت ن نإَّلن َّ نَأاَن.نَلناعَ  ،َّ َ ننن:ن"نننقَا َ ناعَناَّالُّنننن س نَق َ ناا لن َكا  

َهَنن نَه   نَ َ َرت  كَ ,نَعت  َ  أَّ نَق  َنن-اَهننينَننإَّ   ن:نَيت  اَلناعَ ا ،َّ ن َّ نَ ي ا َّل  نعَان  كنما ن-عَات  اَهنننَأك نما نَ  َّ نَه   "ن,نَعَر َنات 
نَتَعَ َ  ,نَإَد َ نَعَع ناعَ َي نن:نَق  َن َضَ ت  نَتَي   َُ,نَإنََّلنَ  ن نَن نَاك َتناهَّ,نَكا نَّلنَ اَاان:نَإَش ََّات  َ نَ َخ إنتاناعَضك َ 

َُّن نَر عَ ااََّكااا اااَلناَا  فَّ َ  َّ مااا ن َّ ن ن   يَاااىن,نَتَرااا َلناعَاك اااتن اااكعننيَ   ,ناعينااااَلنننَتَياناااتفن,نَتاتََّلناَهَنَ نكنضَّ اااكنت ن ,نَ أ  َّكاااىَّناع ُّ

                                           
ن.202/ن34 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن ) )

 

 .35اني ن  كةن قنننن2) )
ن360لنن-اع طاااااات ن اااااعننع كاااااُنا   اااااا طن–,نتا   اااااا ط00 قاااااننن26 اع خ يطاااااكلنعي الاااااالنلن:نانيااااا ن(3)
 .3   قن
ن.334/ن3إلن  كوناع  كةنتااث ناعنع كُن0) )
ن.أا نتنالن    نالنأا نتنالنج   نالناعك  ل5) )
ن.أا ناع هامنالن   ننالنن إع6) )
 .    نالن اش 1) )
كثناى1) ) نيََ  َثىنكنيَّ ناإلَأ َنُ,نَتَق   َ  ثَُ َلناإلَّ ,ن َّ َك ةناَّ ع َر   َّ نر عيَّ ن.ناعَيَتاةناَّ ع َ   وَّ تسناَّ عَضان َّ َتقَا  ن ن

اتات,نر عنُّاا حنتاعن َّا ا،,نتاع ا ونإكعا نشا ا ن َث نَ  نَكجل،نإَّلناا   ,نت ن  نير  اعنع كاُنإالن  كاون.َتاع َر   َّ
ن.312/ن3اع  كةنتااث ن

ن
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ا ن َّ نَاك ات  نيَ  ا ن ا   نَن,نَيت  نجن ال  ٌُن َّ إ دَا ن ن ناَّعَّان  نَراَاعََّ نَ  َا نَ اَ ت  َ  عَّىَّ,نَإَر َنات  نَتشَّ كنَّىَّ نَك َّ اننَأل  ا   نَن,نَإَ أ خن نجن ل 
َُن نَ َر َّ  َ ,نَإَنَهعنتانإَّلنَي   نَط َّكمَّنَرَ ا،  ن( )ن.اع  كة...نَفرََأْوا َطاِ رًا َعاِ ًرا ند اَّيَّكَلن َّل 

 
  :ت ريج الحديث

ن.إدطن لنط كمنرثك نالنرثك ناىنا ثيىن(2)يخ جىنا   نناعاخ  سن
 :دراسة رجال السلد

ن.ج كعن ج  ناع ن نثد تن
ن.تر لنك شكع,نأ لنإلنآخ نأ  فنإ يك  نعبد الرزا  بن  م ام بن لافع 
ُ ن"ااااالن جااا ننقااا  ن:قلـــت  ااانا ااا جنااااىناعشاااكخ لنإااالنج يااا  ااا عن ناااىنقاااا ننل نَ ااانلن ااا كةَّن َّ

تقا نقا  نااالن,ن(3)"إأ ا نا ا   نإرا لنقا ن يكا ن,لن ا عن ناىنقاا ناع ا ا كلتض اطناع نَ ان,ا خ الط
ـــت.(0)"تا عج ياااُنإعاااتن جاااُنأيااا ناإلطاااالم:" اع اااالح كن ااالنأناااىنا خااا الطنالن  كثاااىن ااالن:نقل

ن.اعاخ  سناعاسنر لنكن د ني   كثىنقا نا خ الط
 :رحمه  قال ابن اْثير 

ـــال»إَّكاااىَّن(ن اااا()َأَكااا َن) ـــل الُمْ َت ـــْبِغُض الَعاِ  َ ُي َّّ يَاااُ,نإََّاان.ناعَ دَّكااا :ناعَ  اَّااا ن«ِإنَّ ا نَأك  كااا ن نَأااا َ نَك َّ َتقَااا  
نن(5).اإ َ دم 

 

 ن(219)الحديث رقم
َُ,نَ ااَ ثََن نَترَّكااعٌنن:قاا  نا  اا نن  ااينن نَياَّاالنَشااك َا نا االن اا َّ َتَ ااَ ثََن نَيانااتنَار 

َُن,نَتَيانااتن(6) َكاا  نَ  تَّ
ن(1) ,نَأاالَّ

َ شَّن َأ  نَياَّلنَ  هَّن ن(1)اا  نَياَّلن نَ ك اَ  َن(1),نَأل  ات ننتَّن:ن,نقَا  َننن,نَأل  َثاَلثَـة  اَل ُيَكلِ ُمُهـُم :ن"ننقَا َ نَ  ن
َشْيخ  : َعَ ال  أَِليم  َوَلُهْم  -َواَل َيْلُظُر ِإَلْيِهْم : َقاَل َأُبو ُمَعاِوَيةَ  -ُيَكلِ ُمُهُم ُ  َيْوَم اْلِ َياَمِة َواَل ُيَزكِ يِهْم 
، َوَعاِ ل  ُمْسَتْكِبر   ، َوَمِلا  َك َّال   .(1 )"زَان 

 :ت ريج الحديث
ن.    ناىنا   نن  ينن

                                           
نن ) ) ناَان اََّك ،َّ كةَّ نَيَ   َّ ن.3360ا قنن02 /ن0  كوناعاخ  سنرََّ  ون

ن

( (
2

ى أَنَّ َصاِحَب الَحْوِض َوالِقْربَِة أََحقُّ بَِمائِاِه بارقم ِكتَاب الُمَساقَا ِ, بَاُب َمْن َرأَ  440/ 3 صحيح البخاري 

 3360,3363برقم 410/ 1, ِكتَاُب أََحاِديِث األَْنبِيَاِء 0368
 .1 0/   سناع   سن د  ُنإ وناعا  سن الن ج ن3) )
 .15:ناع خ يطكلنعي الالنل0) )
ن.334/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن5) )
ن.اعج احنالن يكو تنتركعنالن6) )
  تن    نالنخ هنن1) )
  تن يك  لنالن ع الناع   تلنا اأ ش1) )
 . تن ي  ل,نياتن  هننااشج لناعرتإ ن,ن تع نأه نااشج كُن1) )

 

ن4 ) ) َها َّ ناإل َّ َا  َّ نإَّ   نَ    َّكنَّ َييَّ ن َّ نَاَك لَّ كَ  َلنَا ون ناإل َّ ن.41 ا قنن42 /ن   كون  يننرََّ  ون
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 :دراسة رجال السلد
ن.ج كعن ج  ناع ن نثد تن
 
 
يااااتن   ااا ناعراااتإلنااأ اااشنثداااُن ااا إينأااا  لننســـليمان بـــن مهـــران اْســـدي الكـــا لي 

ن,نتراع نار فناالنيا ن   ننإ ناع   يكلنتينىن( )ا عد ا،اتنت  نعرنىنك عس نا الَّ نَشا َّ َّ ال  َ ع ن َّ نَك   َعن 
َُن َك نَأطَّ ن.(2)ا لَّ
,نتا عن ااُن(3)ار فناالن ج نإ ناعطادُناعث نكُن لناع  ع كلناعاسن نكض ن  عك عنن:قلت 

َُنتا عن اُنع يُناإل    نعننك تينإ ناع  كةنألن َك نَأطَّ نا لَّ ن.,نإكن  نأنىنأيُناإل    نيكض َش َّ َّ
 :رحمه  قال ابن اْثير 

نن كةن ن ىنناع َ  َّ نن(0).«نَما َعاَل ُمْ َتِصد َوال َيِعيلُ »َت َّ
 

 ن(1 2)الحديث رقم
ن:ق  ناعطا ان ن ,نَأال  ا َّسُّ نَكهَّكاَ ناع َد   ,نن نَخ عَّ ننا الن نَخ عَّ   َش نننا لن ,نن ن َّ عنت   نجن   َ َ ثََن ن نتَ  نا لن

م ن َياَّلنَ ت 
ناعَضَ   َّن(5) نَأَاا س ن(6),نَألَّ ناا الَّ ناهَّن:نقَا  َنننن,نَأالَّ ات ن َمـا َعـاَل ُمْ َتِصـد  »:ننقَا َ نَ  ن

نَكهَّكَ ,نَ َ َ َ ناَّىَّنن«(7)َقطُّ  م نإََّ نَخ عَّ ننا لن نَياَّلنَ ت  كَةنَأل  نَ َااناع َ  َّ تَّ نَك   ن:نَعن  نَخ عَّ   َش نننا لن ن(1)" َّ
 :ت ريج الحديث

,ن(  )إا ن تضا  لنتيخ جاىنيكضا نيااتناعشاكاناا ااع نلن(4 ) تاعاكعدان(1)يخ جىناعطا انالن
 النط كامنن(2 )ثالث عنن النط كامنخ عا ناالنكهكا نااه منااىناي اين  شا اى,نتيخ جاىنااالنياا ناعا نك 

ن.ياتناا تلنألناالنأا سناىنان تف
ن:دراسة رجال السلد

                                           
ن.250:ن د كوناع عاكونلن ) )

ن

ن.12:ناع  ا ك ن النيالن   ننلن2) )
ن

ن.33:نطاد تناع  ع كلنلنن3) )
 

ن.334/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن0) )
 (   وناع   ك ن)نأطكُنالناع   ةن,نياتن تمناعع  ان ناعرتإ ن5) )

ن.اعخ ا  ن ناعض   نالن ها نناععالع ن,نياتناعد  نن,نتنكد  نياتن    ن,ن6) )
نَ نكن   َّلنإَّلناإلن   منَتَ نكنَد   1) ) نَ  ناإ َ د نَ ل  ن.61/ن0اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن.َيس 

ن

ن. 120ا قنن52 /ن1اع  جنناات طن1) )
ن

ن.2656 ا قنن23 /ن2 اع  جنناعراك ن1) )
ن

ن. 5 6,ن54 6ا قنن545/ن1ش وناإلك  لنن4 ) )
 

ن.15ا قنن26 :ناعشكاناا اع نلنلي ث  ناع  كةناالن  ) )
 

ن.301ا قنن42 :نإ الحناع   نل2 ) )
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اُا ْبــُن ُمــزَاِحم  ن ــحَّ ل,نيخااتن   اا نااالنياااتن   اا ناعخ ا اا نن,نياااتناعد  اان,نتكنداا  الهاللــي الضَّ
ن(3)تي   نالن نا ن(2)تثدىنر ن لناالن  كل,ن( ) ها ن,نت  يننالن ها ن

عرالنااالن جا نقا  ن.(1),نتارا فنااالن اا لنإا ناعثدا ت(6)تاع جيلنن(5)تاع ا قطنلن(0)تياته أُن
كنرا نيلنكراتلنعدالننلرا تنن(4 )تشا اُن(1),نتض  ىنتك كا ناالن ا ك (1)  تمنرثك ناإل    ق  ن

ن لنالنأا سنعننك  عناعض   ننن(2 ),نتياتن   نتق  نياتنه أُ,نن(  )النأا سا

ن.ت نعنناالنأا سن اتسناع  كةن تنثدُنعرنىنض لنإل   عىنألناع   اُنن:قلت
"ن دااا  وناع ااا كة"نتثداااىني  ااا نتقااا  ن,(3 )ياااات تمناعع ااا انلناعراااتإلنعطيـــة بـــن الحـــارث،

ن(1 )تاعن ااا الن(6 )إااا ن تضاااعنآخااا نقااا  ني  ااا ناااالن ناااا ن,نت(5 ) اااا لنإااا ناعثدااا تنلارااا فناااااتن(0 )
نن(24)تن   نااااا  نياااااااااا,نتقن(1 ) عواااااااالن اااالن  كاااااااأس,نتق  نااااااااااعكسناىنان(1 )لن  ك لااااااك دتوناتن

ن.  تمن( 2)تاالن ج 
ن. تن  تم:قلت

النأا نتنالنكهك نالني  نالنر هنيااتناععكاثنناعد ا سننتجا فنخ عا ننن الد بن يزيد بن  الد
تاااالنن(20)عااكسنااا عدتي,نتقاا  ناااالناعدك اا انلن(23),نقاا  نياااتن اا  ن(22)ي كاا ناع اا امن االني اا ن  شاام

                                           
ن. 21/ن3  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن  ) )

 

ن.051/ن0اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن2) )
 

ن.341/ن2اع ي نت   إُناع ج  نا   ن تاكُناانىنأا نتن3) )
 

ن.04/ن ياتنه أُناع اهسنتجعت فنإلناع نُنن-ي ايُناعا األناعض   ،ناالنه أُناع اهسنإلنيجتا ىنأي ن0) )
 

 .332/ن  ت تأُنيقتا نيالناع  لناع ا قطنلنإلن ج  ناع  كةنتأييىن5) )
ن.012/ن اعثد تنعي جيلن 6) )

 

ن.014/ن6اعثد تن الن ا لن 1) )
 

ن.214:ن د كوناع عاكونل 1) )
 

ن.54 /ن5اعر   نإلنض   ،ناع ج  ن1) )
ن

ن.1 2/ن2اعض   ،ناعراك نعي دكيلن 4 ) )
 ج

ن.11 :نج  عناع   ك نل   ) )
 

ن.10:ناع  ا ك ن النيالن   ننل 2 ) )
 

ن.03 /ن24 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن 3 ) )
 

ن.345:ن  ا تنيالن ات نعل  نني   نل 0 ) )
 

ن.211/ن1اعثد تن الن ا لن 5 ) )
 

ن.312/ن6اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن  6 ) )
 

 .03 /ن24 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن  1 ) )
ن.220/ن1 عاكوناع عاكون  1 ) )

 

 .312/ن6اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن 1 ) )
 .ع    ناع  ام ا24) )

ن.313:ن د كوناع عاكونل  2) )
 

ن.215/ن6    كان  شمن النأ  ر ن 22) )
 

ن.351/ن3حنتاع   ك ن النيالن   نناعج ن 23) )
 

ن.015 /ن3اع   يناخك  ن  20) )
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إد  ن ك  اعنأي ن  كثى,نتار فنن(2)أي ن تاك  ى,نتتاإدعننا عدت ناع دكي نعض كلنت نك  ان( )أ س
ن.إ ناعض   ،نتاع   تركلن(3)تار فناالناعجتهي

ن.ض كلن:قلت 
كهكاا ,نااالن اا تالنااه م,نَيانااتن اا تالناع  شاادلناع ااال ل,ن:ن,نتكنداا   شــام بــن  الــد بــن زيــد

,نتثداىناعاا النتارا فنااالن اا لنإا ناعثدا ت,نعرالنيااتن ا  نن(0)ه201تن تع نانلني كاُ,ن:نتكند  
ن.تاالنأ  ر نتاالن ج نق عتان  تم

ن.  تمن:قلت 
ن(6),نق  ناالناعجه س(5)ثنناع نك لناع     نجمهور بن زري  البغداديموسى بن 

ن.ه344 تإلنإك  ني  ونتننثدُن شعت ,نت تنراك ن لني   اعن:ن    نثدُ,نق  ناع انل
نعننيقلنأي نيقتا نإكىن ك نقت ناالناعجه ينإعتن اأسناىن: قلت

 :الحكم علي اإلسلاد
 :الحديث إسلاد  ضعيف باْسبال التالية 

ن.اعض   نالن ها نني   نإ ناع  كةنإ إل ن  ن دطت  . 
ن.خ ع نالنكهك نض كل .2

 :رحمه  قال ابن اْثير 
نننن كَ  لَّ ناإل َّ كةن ن ىننَ  َّ عنَأ اَّ :ناعَ  َعُن«وَترى الَعاَلَة ُرُ وَي اللَّاي»َت َّ نن(1).اع نَدَ ا،ن,نَج  

 

 ن(  2)الحديث رقم
,نَ َ ثََن نَترَّكعٌنن:ق  نا   نن  ينن و  نَ    نا لن َُنهنَ ك  ن َ َ ثَنَّلنَيانتنَخك َثَ 

نَرع َ اس ن(1) ,نَأال 
ن(1) ,نَأال 

ن ناع َ ن َاا َّسُّ َ ا ا  ن ن َاك ا ننتَّنا الن نَك  َ َ ,نحنتَ اَ ثََن نأن َك نا لَّ نَك   نانَ ك َ َ ,نَأل  نتَّنا لَّ نَأا  َّ كثناىننن-َأل  َتَ اَاانَ  َّ
َ اا َن,نَ اا(4 )َ ااَ ثََن نَياَّاالن- نَك   َكاا نا االَّ نَك   ااَ َ ,نَأاال  نانَ ك  ناا االَّ َ ااَ ثَنَّلنَياَّاالن:نثنااَننقَاا  َنن...,َ ثََن نَرع َ ااٌس,نَأاالَّ

ناع َخطَاا وَّن نا االن َ اا ن نتَّن:نقَاا  َننننأن اات َّ ن ااَ نَ  ن نأَّ االن َنَ اا نَن   ك ننننَاك  ااٌ نَشاا َّ َناا نَ جن نَطيَااَعنَأَيك  ,نإَّا  ن  َااَتنَكاات 
َنا نَيَ اٌ ,نَ  َا نجَن ,نَتَ نَك   َّإناىنن َّ ناعَ اَ  َّ نَيثَا ن ,نَ نكناَ ينَأَيك اىَّ ناعَشاَ  َّ ك ننَ اَتا َّ ,نَشا َّ ناعث ََّك وَّ يَاَسنإَّعَا نَاَك فَّ

ن َاَ ك ااىَّ,نَتَتَضااَعنناعَناَّاال َّ َاَ ك ااىَّنإَّعَاا ن نر  ااَنَ ن نر  َاك ااىَّ,نَتقَاا  َن,نَإَأ   ن:نَرَ ك ااىَّنَأيَاا نَإخَّ نَّاالنَأاالَّ اَّ   َكاا ن نَ َ اا ننَيخ 
نتَّن اات ن ,نَإدَااا َ نَ  ن اااَلنَّ ااات ننتَّن»:نناإل َّ   نَ نإَّعَااَىنإََّ نتننَتَيَلن نَ َ ااا مانَ  ن اااَعَ نَيل  نَ ش  ااااَلنننَيل  ,نناإل َّ  

                                           
ن.033/ن3اعر   نإلنض   ،ناع ج  ن   ) )
 

ن.5 /ن2اعض   ،ناعراك نعي دكيلن  2) )
ن

ن. 25/ن ،نتاع   ترتلن الناعجتهسناعض     3) )
 

ن.11 /ن34 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن 0) )
 

ن.042/ن64ن   كان  شمن النأ  ر ن.53/ن3 اناي ا نتاكتعىن   ك 5) )
 

ن.1 3/ن2اعنع كُنإلنطاد تناعد ا،ن  كُن 6) )
 

ن.334/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن1) )
 . تنتركعنالناعج احنالن يكون1) )
ن. تنرع سنالناع  لن1) )
  تن   انالن   انالنن  ناع نا ين4 ) )
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ااتنَن ااَ َط  َتنإََّعك ااىَّنَ اااَّكالمننَت ندَّااكَنناعَ اااَلَ ,نَت ناا   ََّلناعَهَراا َ ,نَتَ  ن نا   ااَجناع َاك ااَتنإَّلَّ :ن,نقَاا  َن«نَ َ َضاا َل,نَتَ  ن
ا َن ن:نَ َ ق َت,نَق  َن قنىن,َإَ جَّ َأعنىن,نَتكنَ   َّ ََمُة َربََّتَها»:نَق  َن...َعىننَك   ، َوَأْن َتَرى اْلُحَرـاَة اْلُعـرَاَة ( )َأْن َتِلَد اْْ

اِ  َيَتَطاوَ  نَ يَّكوا ,نثناَننقَا َ نعَّال:ن,نقَا  َن«نُلوَن ِفـي اْلُبْلَيـاناْلُعرَاَة اْلَعاَلَة رَِعاَ  الشَّ َكا ن»:نثناَننان َطيَاَمنَإَياَّث اتن
؟ ناعَ  اَّ ن نَيَ    َّسنَ لَّ َينن,نَق  َن:نقني تنن«نأنَ  ن تعنىننيَأ  كَنرنن ن»:نتننَتَ  ن ن َّ نكنَ ي َّ نرنن  نَيَ  رنن  ا  َّك ن ن(2)«َإنََّنىننجَّ
 :ت ريج الحديث

تعاااننيقااالنأيااا ناعي ياااُنن.ن ااالن ااا كةنياااا ن  كااا  نن(3)تيخ جاااىن نن  اااين  ااا  نااااىنا  ااان
ن.اع ط ادُنن النااثك 
 :دراسة رجال السلد

ن. ج  ناع ن نج ك عننثد تن
ن",نقا  ناع الاال(0)ثداُنإ اكونترا لنك  ا نقا  نااالن جا ا ا وناع    نكاُننيحيى بـن يعمـر 

ن(5)"نق  نياتنار نالنيالنأ  ننعننك  عن لنأ   نالنك   ن
ن.تعننك   نأنىنن تين ااناع  كةنألنأا نتنالنأ  نن:قلت

 :رحمه  قال ابن اْثير 
ن[ن ا]نن نَ      كةن ن ىننَ  َّ نن(6).«َ ْير  مْن أْن َتْتُرَكُهم َعاَلًة َيتَكرَُّرون اللاَي »َت َّ
 

 ن(2 2)الحديث رقم
سُّنن:ق  نا   نناعاخ  سن َ ك ا َّ َ اَ ثََن ناع ن

ا  َك لنن,نَ اَ ثََن ن(1) َاَ نَّالن:ن,نقَا  َن(1),نَ اَ ثََن ناعهُّ  ا َّسُّن(1) ن َيخ 
نَياَّكىَّن ,نَأل  نَياَّلنَتَق ل  نا لَّ نَ    َّ نا لن َاَ نَّلنَأ  َّ ن ن اىنن:ن,نقَا  َنننَيخ  نن َّ اَ ك تن ا ,نَإَأش  َُنَ َ ضم ناََّ َرا اتن َ  َّض 

ن ,نَإَأَ  نَّلناعَناَّلُّ تَّ تَ ناهَّن:نَك نت ننَّل,نَإدني تننننَأَي ناعَ ت  نَرثَّكا ما,نَتعَاك َسنَك َّثننَّالنننَك نَ  ن ,نإََّلنعَّلنَ   م
نَ  عَّل؟نقَا  َن ؟نقَا  َن:نقني اتنن:نقَا  َن«ن َن»:نإََّ ناا َن َّل,نَيَإَأَ َ َ منناَّثنينَثل  ؟نقَا  َن:نقني اتنن«ن َن»:نَإ عَشاط  ن :ناعثُّيناةن

، ِإلََّا ِإْن َتَرْكَت َوَلَدَا َأْغِلَيـاَ  َ ْيـر  ِمـ» ننْن َأْن َتْتـُرَكُهْم َعاَلـًة َيَتَكرَّرُـوَن اللَّـاَي،الثُُّلُث َكِبير  َتاتََّناَ نعَال 
َ َي َّ َن َإ نَع نإََّع نإَّلنا   َُنَ    َتنَأَيك َع ,نَ َ  ناعيُّد َ  ُمنإََّ نينجَّ   ن:نَإدني تنن«ن نن  ََّمنَنَ َد نَأال  اتَ ناهَّ,نآينَخيَالن َك نَ  ن

َ  َّاال؟نَإدَاا  َن اا َّن»:ن َّج  ن نَخيَااَلنَا   ُم,نعَاال  ُمنَتَ َ َجاا َتناَّااىَّن َّإ َ اا    َ ااَىناهَّ,نإََّ ناه  ن ن َّكاا نناَّااىَّنَتج  َ ااَ نَأَ ااالم س,نَإَ   
سنَ َ  نَكن َ  ََّعناََّ نَيق َتاٌننَتكنَضَ ناََّ نآخَن ن نَخَيَلنَا   َّ نَ    ننَتَعَ َ نَيل  ناعَا اَّسن تَل,نَعرَّلَّ َُن ن عَا نَخت  ثَّالن«نا لن َك  

                                           
َناا نَ َاعَاا نَتَ َاَ عَاا نَ ااك ََّ َ  نَتَ  عََّرعَاا ن:اا ااُ ) ) ن نااَتنَك  نَّاالناعَ ااَ ا ََّسنَتَ    ااَلناع  نَيَ اا ،َّ تَلن َّ ثَاا ن َر  َتَ ااك ََّ َ َع نَتَ  عََّرَ عَاا نقَاا َ ناا 

ََلنَ اا  َن َ  ناَّ نَ ااك َّ َّ َُّ عَاا َ  ناََّ ن هَّ نَ ااك َّ َّ اال  ااَلنإَاانََّلنَتعَااَ َ  ن َّ نَتَيت َ  َّ َّ نَرث ااَ  َّناعَ ااَ ا َّس َّ َااا ٌ نَأاال  نإَّخ  فَّنَتقَاا   نَ اا اٌَّ نإَّعَاا نَتعَاا َّ ن َ اا لَّ ناإل َّ
ن نَ َ  ُّلَنَكَ َ َ لن ن.51 /ن ش حناعنتتسنأي ن  ينن.إَّكىَّنإَّلناع َ   َّ

 

نن2) ) َُّ ناعَ  َأ َُّ نَتَأاَلَ  ,نتاعَدَ  َّ اَلنَّ ,نَتاإل َّ   كَ  لَّ ن   إُناإل َّ كَ  َلنَا ون ناإل َّ ن.1ا قنن36/ن   كون  يننرََّ  ون
ن

 .4 ,ن1اع    ناع  امنن  ىن  كةن قننن3) )
ن.511:ن د كوناع عاكونل0) )

 

 211:ناع   ك نلنج  ع5) )
ن

ن.334/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن6) )
ن. تنأا نتنالناعهاك نالنأك  نالنأاك نتن1) )
 . تن  ك لنالنأككن1ُ) )
ن. تن    نالن  يننالنشع وناعه  ي1) )
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ناهَّن ت ن نَ  َتناََّ رَنننَعىننَ  ن نعنَ س  نَتَ    نن»:نَُ,نَق َ ن ن  َك لننَيل  نا لَّ نَانَّلنَأ  َّ َّ ٌ ن َّل  َُنَ جن َع نَخت  ن.( )«ا لن
ن.( )«عنَ س  ن

ن
ن
ن
ن

 :ت ريج الحديث
ن.أ   نالن   ناىناي ينق كورال   ن لنط كمنن(3)نت  ينن(2)نيخ جىنا   نناعاخ  سن

 :دراسة رجال السلد
ن. ج  ناع ن نج ك عننثد تن

 :رحمه  قال ابن اْثير 
ن« إنَّ ِمــَن الَ ــوِل َعــْيال» َتإَّكااىَّن(ن ااا)نن اال  اا ن اا كَث نتَرالَ اا نَأيَاا نَ االنَ نكن كاا ف,نتعااك سن َّ ضن  نااَتنَأ  

َُن:نكنداا  .نَشااأ نَّىَّن اا ع  ناعض  ي ااتن ن َاا  نأَّ ,نإَّاانعَاان  نَأااك الم كاا ن نَكط ينااويَأَّ نعََّ اال  نَكع  َاا َّ عَااُنَ ا يكعاا ,نَرَأَنااىننعَاان  ن نيَسنجَّ
نَ نكن ك نف نن(0)ن.رالَ ى,نَإَ َ ضىنَأَي نَ ل 

 

 ن(3 2)الحديث رقم
ن نَ َ اا  نن:قاا  نياااتن ات ن ك ننا االن ,نَ ااَ ثََن نَ اا َّ نإَاا  َّس  َكاا نا االَّ نَك   َ ااَ ثََن ن نَ َ اا ننا االن

,نَ ااَ ثََن نَيانااتن(5)
َيُ نَأا ا نن:ن,نَق  َن(6) نَ ك  اتَّسُّ ناعَن   ,نقَا  َنَ َ ثَنَّلنَياناتنَج   َا   نثَ اَّات  ن:ناهَّنا الن ناهَّنا الَّ نَأا ا َّ نا الن َ اَ ثَنَّلنَ اخ  ن

ف نَج  َّ نَياَّكىَّ,نَأل  انَ ك َ َ ,نَأل 
تَ ناهَّن:ن,نَق  َننن(1) نَ  ن ا   ما,نَتاتََّلن»:ن,نَكدنت نننَ  َّ  تن ن َّ َلناعَاَك لَّ إََّلن َّ

اااا , ر  م ن ن اااا   َّ ااااَلناعش َّ ,نَتاتََّلن َّ نَجع ااااالم ي اااانَّ ااااَلناع  َّ ــــااًل نَتاتََّلن َّ ــــْوِل ِعَي ــــَن اْلَ  نَّ ِم نن«َواِ  اااالن ُننا  َإدَاااا َ نَ   َ ااااَ 
تَ  لَن ناهَّن:ن(1) ن عناىنن:ننَ َ َمنَناَّلُّ ا   ما»َيَ ا نَقت  ن َّ اَلناع َاَكا لَّ نَأَيك اىَّناع َ امُّنَت ناَتن«نإََّلن َّ نَكرناتلن ا ن َإ عَ جن

َنن ناع دَاات  ااَ  ن ناع َ اام َّ,نَإَك   نَ اا  َّوَّ اال  ن َّ َججَّ ناَّاا ع  ن عنااىننَيع َ االن ناَّاا ع َ م َّ,نَتَيَ اا نَقت  َ ون نَإَكااا  ن»اََّاَك نَّااىَّ ي اانَّ ااَلناع  َّ إََّلن َّ
عناىنن«نَجع المن يَانننَإكنَجع َّيناىننَاعَّاَ ,نَتَيَ ا نَقت  نَ ا نَ نَك   اىَّ ي  َّ ناع َ  عَّنننإََّع نأَّ ا »َإَكَ َرَيلن ر  م ن ن ا   َّ اَلناعش َّ َإعَّاَلن«نإََّلن َّ

                                           
نن ) ) ناعَاَن تَّ كَ اةَّ ن َّ نَا ون ناعَ َ ااَّفَّ ن.6133ا قنن54 /ن1  كوناعاخ  سنرََّ  ون

 

ن اا كةن قااننناعاخاا  سن اا كو2) ) ناعَاَناا تَّ كااَ اةَّ ن َّ نَااا ون ناع َااَ ااَّفَّ ,ن3136,ن2100,ن2102,ن216 ,ن56رَّ َاا ون
ن.6313,ن5661,ن5350,ن0041

ناَّ عثُّينةَّن3) ) َُّ َك ناع َت َّ نَا ون ناع عََّا تَّ ن.621 ا قننن231 /3  كون  يننرََّ  ون
 

ن.334/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن0) )
ن.    ناعج  ل تن  ك نالننن5) )
ن(. شعت نارنك ىن)ن تنك ك نالنتاضوناان   سن,ن ت  نن,نياتن  كيُن,ناع  تهين,ن6) )

ن

ن. تناع   النا ك  نالناع  كونالنأا نتنالناع   ةناا ي  نياتنأا نتن1) )
ن

عاننكيداىنتعاننكا ف,ن اي نأالنَاعَّاَ ,نننرا لن  اي  نأيا نأعا ن  ات نتن. تنن    ُنالن ات  لناع اا س1) )
ك ا نإالني ا  ون.نتر لن ك ان لن   اتنقت ىنأا ناعدكس,نتر لنإ اك  نخطكاا نأا قال,نع ان ن كنا ,نإ ضاالنايكيا 

ن.1 1/ن2ا   ك  ونإلن   إُناا   ون.نأي ن
ن
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نا ثَا  ن   َ ين,نَتاا  فَّناع َ َتاأَّ عناىننَ اَّ ,نَتَيَ ا نَقت  ينناَّعَا ناعَنا سن َكا  من»َع َّالنَكاَ  َّ نأَّ اَلناع دَات  َّ اَ نَراَلَ اَ ن«نإََّلن َّ َإَ   ضن
نَشأ نَّىَّنَتَ نكن َّك نفنن نَعك َسن َّل  كَثَ نَأَي نَ ل  ن( ).َتَ  َّ

 :ت ريج الحديث
ن.ان سن ن نيالن ات ناي يىن(3)تاعاكعدلن(2)يخ جىناالنيالناع نك ن

 :السلددراسة رجال 
ناع ااا تهسنصـــ ر بـــن َعبـــد   بـــن بريـــدة ,نارااا فنااااالن اااا لنإااا ن(0)اااالناع  اااكوناَا اااي ل 

ن.(1)تثم,نتق  ناالن ج ن دات ن(6)تق  ناعا الن(5)اعثد ت
 . دات نتالنعننك  اعنإعتنعكلناع  كة:قلت 

َِّّ بــن ثابــت المــروزي ,نَيانااتنَج   َاا ناعن ااتسنَعبــد ا
 ك اا لنتإاا ن تضااعنن(1),نقاا  ناعااا ال(1)

ن. جعت (  )تق  ناالن ج ن(4 )آخ نإكىنجع عُ
ن. جعت ناع   :قلت 

َيانتنأنَاك نت,ناعرتإلناعج  لن,نَيانتن نَ َ  ,نتقك نَسِعيد بن ُمَحمَِّد بن َسِعيد
,نق  ناعا الن(2 )

ألن أعتنك ك نالن  كلن:نق  نالن   هاق  ن,نتنن(0 ),نتار فناالن ا لنإ ناعثد ت(3 )ثدُنشك ل
االنن كا نتااالنياالنشاكاُناقا  نيااتنه أاُن اأعتنتنن(5 )ن. ناأسنااى:ن  ك نالن    ناعج  ل,نإد  

ن(1 ),نتق  نياتن   ننشكان(1 )  تمن  لنا ع شكع,ني  ناالن ج نق  ن(6 )أنىنإأثنك نأيكى
 .  تمنتعننيقلنأي نقت نإ نا أُناع شكع,نتاع  كةن ك أتنعا أ ىن:قلت 

ن :الحكم علي اإلسلاد
نإ ن  فنض كلنا ا ونأ ف

 . خ نالنأا نتنعكلناع  كةنتعننك  اع . 

                                           
نَ  نَج َ،نإَّلناعش َّ   َّنن ) ) ن.2 54ا قننن343/ن0 نلنيالن ات نر  وناا ونَا ون

 

 . 5 ا قننن   اع  تنلن2) )
ن.3 6ا قننن360اع  خ نإع ن نلناعاكعدلنلنن3) )
ن.22 /ن3  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن0) )

 

ن.013/ن6اعثد تن الن ا لنن5) )
 

ن. 54/ن اعر شلن6) )
ن

 

ن.215:ن د كوناع عاكونل1) )
 

ن.352/ن0  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن1) )
 

ن.502/ن اعر شلنن1) )
 

ن.330/ن اع ينلنإلناعض   ،ن4 ) )
ن

ن.211:ن د كوناع عاكونل  ) )
ن

ن.05/ن   عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن2 ) )
ن

ن.51 /ن2 كهالنا أ  ا ن3 ) )
 

 .261/ن1اعثد تن الن ا لنن0 ) )
ن.23 /ن4    كاناي ا نتناش  ن5 ) )

ن

ن.16/ن0 عاكوناع عاكونن6 ) )
ن

ن.204:ن د كوناع عاكونل1 ) )
ن

 .51/ن0تاع   ك ن النيالن   نناعج حن1 ) )
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 .أا نتناع  هتسن جعت ناع    .2
ن
ن
ن
ن
ن

 :رحمه  قال ابن اْثير 
ن(َأَكنَن)
ُ  ِمـَن الَعْيَمـة والَغْيمـة واْْيمـة»إَّكىَّن(ن ا) اَ  ننَشاع ت ناعيَاال:ناعَ ك َ اُ«نَألَُّه َكاَن َيَتعو  نَأا َننن.شَّ َكَ ا نننَتقَا  

كنننَأك   من تَك َّ
نن( )ن.

 

 ن(4 2)الحديث رقم
ن.عننيقلنأي ن خ كجنعىن

 :رحمه  قال ابن اْثير 
نن َخ ن نن«َرُسوُلُه الُمْجَتَبى ِمن َ الِ  ه، والُمْعتَام لَشْرِع َح ا  ه»ت  كةناآل  كاةَّ َّ   ََ فَّناا  تاع َ ،نإَّالنَ ااَّ

نن(2).رني ََّع ن  ،ننا إ  َّ   

 

 ن(  2)الحديث رقم
ن.عننيقلنأي ن خ كجنعىن

 :رحمه  قال ابن اْثير 
ت  ن«َألَُّه َبعَث َبْسبَسَة َعْيلًا يوَم َبْدر»إَّكىَّن(نس()َأَكلَن) نج  ن َ  لنَعىنن.نَيس  نن(3).إَااني  فننا عَخا :تاأ 

 

 ن(6 2)الحديث رقم
ناهَّ,نَ َ ثََن ن:ق  نياتن ات ن نَأا  َّ نا لن تلن نَك  نَّالناا اَلنَ َ ثََن نَ   ن َيك َ  لن ,نَ َ ثََن ن ن نَّ ناع َد  َّ نننا لن َ  شَّ

نثَ اَّات ن كَ  َّ,نَأل  اع  نيَّ
نَيَناس ن(0) ُبْسَبَسـَة َعْيًلـا َيْلُظـُر َمـا  - َيْعِلـي اللَِّبـيَّ  -َبَعـَث »:ن,نقَا  َننن,نَأال 

 ( )«َصَلَعْت ِعيُر َأِبي ُسْرَيانَ 
                                           

ن.334/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن ) )
ن.اع    ناع  ام2) )
ن.اع    ناع  امنن  ى3) )
نث اتنالني ينناعان ن ن,نياتن    ناعا  ي1) )

ن
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  :ت ريج الحديث
نن

 ااالنن,ني ا ااا عن(5)تنأاااا ناااالن  كااا ن(0)تناعاكعدااا ن(3)تي  ااا ناااالن ناااا ن(2)يخ جاااىنا  ااا نن  اااين
ن.(ا ك ُ)ط كمن  شننالناعد  نناىناي يُن

 :دراسة رجال السلد
ن.ج كعن ج  ناع ن نثد تن

 :الحكم على اإلسلاد
ن.إ ن  فن  كون

 :رحمه  قال ابن اْثير 
َ ك اكُن ناع ن كةن ن ىننَ  َّ نرَ  نتنن ن عننَ لنَر َلنَك   ن نن ن«نَعْيلًا ِمَن الُمْشركينَكاَن ُ  َقْد َقطع »َت َّ َيس 
ا  ن  نن(6).َتَك َجَ سنَأَيك َن نيخ 

 

 ن(7 2)الحديث رقم
ن نَ َ ااااا  ن:قااااا  نا  ااااا نناعاخااااا  ينن ااااالن ااااا نناهَّنا  َ اااااَ ثََن نَأا 

ااااا  َك لنن(1) ن:ن,نقَااااا  َن(1),نَ اااااَ ثََن ن ن َ ااااا َّ  تن
كَلن(1)اعهُّ   َّسَن نَا  َضىن,نَتثََاَ نَّلنَ   َ  ,ن َّ كَة,نَ  َّي تن ن(4 )َ َ َةنَ َااناعَ  َّ ,نَأالَّ َاك ا َّ ناعهُّ َتَ نا لَّ نأن   ,نَأل 

اَّىَّنقَاا  َن ,نَكهَّكاا ننَيَ اا ن نَ  نَأيَاا نَ اا  َّ ناعَ َراانَّ َتاَلنا االَّ َُ,نَتَ اا   َ َ اا نَ خ  نا االَّ ااَت َّ ن:ناع َّ   َأاا َننننَخااَ َجناعَناَّاالُّ
اعَن نإَّلناَّض  َُّ َ ك اََّك ن عَا نناع ن اَ َنن َّ اَ َ فننَتَي   َسنَتَيش  ,نَقيَاَ ناععَا   َُّ َيك  َا اَ  اَّىَّ,نَإَيَ ا نَي َا نَااناع ن نَي   ال  ُمن َّ اَ َ ن َّ َاا َأش 

ن َُ,نَتَ  َ ناعَناَّلُّ َهاَأ نخن َ   ,نَتَاَ َةنَأك نم نَعىنن َّل  َط طَّننناَّ ن   ناَاش  ك َّ :نَيَ  فننَأك ننىن,نقَا  َنن(  )َ َ  نَر َلناََّي َّ
نَجَ  ناتانعَاَ ناَاَ ا اَّكَشنإَّن ا ,نَتقَا   َلنقنَ ك شم نَجَ  ناتانعَاَ نجن نتأم

,ن(2 ) ناعَاك اتَّ دَا  َّينتَ ,نَتَ ا  ُّتَ نَأالَّ ن ن ,نَت نان 
ناعَااااَّن»:نَتَ ااا نَّ نتَ ,نَإدَااا  َن نَ ااا نَ ،َّ نَتَاَ ا َّس َّ َكااا عَّعَّن  كاااَ نإَّعَااا نأَّ نَي َّ َلنَيل  نَأيَاااَل,نَي َاااَ ت  تانَيكُّعَااا ناعَنااا سن اااك ن كَلنَيشَّ

                                                                                                                        
نن4) ) ناع  نكنتلَّ نَا ٌونإَّلنَا  ةَّ َع  َّ ن.1 26ا قنن31/ن3 نلنيالن ات نرََّ  وناع جَّ

 

نعَّيَشعَّك َّن  كون  ينن 2) ) َُّ ناع َجَن نثنانتتَّ َ  َ  َّنَا ون ناإل َّ ن. 14 ا قنن541 /ن3رََّ  ون
 

ن.2311 ا قنن311/ن1   ن ني   ن 3) )
 

ن.11 1 ا قنن61 /ن1اع نلناعرا ينعياكعدلن 0) )
 

ن.212 ا قنن311:ناع ن خون لن  ن نأا نالن  ك نل  5) )
 

ن. 33/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن6) )
 . تنأا نتنالن    نالنأا نتنالنج   نالناعك  لن1) )
ن. تن  ك لنالنأككن1ُ) )
 . تن    نالن  يننالنشع وناعه  ي1) )
ن تن    نالن اش ن4 ) )
  ك نيينرألناع ك ن    فنإلن تض ىنإ   نر ن  ،ن ت  ن لن  ،ناع ط نإلن   ندعن يك ان,نت  ك نن  ) )

ااشط طن ر لننق كون لنأ   ل,نتأ   لن لناكلناع  ج كلنت لن لن رُنأيا ن ا  ي كل,نتقكا نأ ا  لنق كاُن
ياا نثالثااُني كاا  ن االنج   ااُناعاا ن نااا نتنخكاا نت ااها  نأياا ن اا ُنتثالثااكلن ااكالن االن رااُنت االن اا ن ع  ااُ,نتقكاا نأ

ن.23 /ن0,نتإ ،ناعتإ ،ناأخا  ن ا ناع  ط  ن11 ,ن22 /ن0,ن11 /ن   جنناعاي ال.نأ   لن   نكيلن رُ
 

َلناعَد َ  نان َض ُّتانإََّع نَانلنَعك ةنإَّلن ن  َ ا َّعننقنَ كشا منن2 ) ) ك ،ن لن َّ اع:نتاعَ َ ااُّش.ن ننني   اَتن.ناعَ ج ُّ نَتقَّكاَ نَ ا َع نتانقن كشا منَ    َجَاا  
كو نإ ن ُّتاناََّاعَّ َن ا شَّ ن.334/ن اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن.كنَ َ  ن ن

ن
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,ن ناعَاك تَّ نَك ن ُّتَن نَألَّ َُّّ َعزَّ َوَجـلَّ َقـْد َقَطـَع َعْيًلـا ِمـَن الُمْشـِرِكينَ كن َّك نتَلنَيل  ,نَتاتََّ نَفِإْن َيْأُتوَلا َكاَن ا
تاَّكلَن نَ    ن َن  نن  ,نَ ن ن َّن:ن,نَق َ نَيانتنَار   ن«نَ َ ر  َتنَأ  َّ مانعََّعَااناعَاك تَّ تَ ناهَّ,نَخَ ج  ,نَتَ نَك نَ  ن ك ننَق  َ نَيَ   

نَ َ َن نَأن ىننَق َ ي َن فنن ,نَإَ َتَجى نَعىن,نَإَ ل  َونَيَ    ناهَّن»:نَق  َن.نَ    نَّ تانَأَي نا   ن( )«ا  ضن
 
 
ن
ن
ن

 :ت ريج الحديث
 االنط كاامن   اا نااالن  اايننااالنشااع ونإاا ن اا كثكلنن(2)  اا  ناااىنا  اا نناعاخاا  سنتيخ جااىن

 .اعه  يناىنان تف
 :السلد رجال دراسة

ن. ج  ناع ن نج ك عننثد تن
 :رحمه  قال ابن اْثير 

ــُر المــاِل َعــْين  ســاِ رة  ِلَعــْين  لا مــة  »َتإَّكااىَّن(نس) اا َّسنَتَ نَ ن َدطااعنعَااك النن«َ ْي ناَع َّاالنَ ج  َيَ اَ نَأااك لناع َ اا ،َّ
كع  ٌُ,نإَج  ناعَ ع ن َثالمنَعج   اع نن ا  نن(3).َتَنَع  ما,نتَأك لن   َّ

 

 ن(8 2)رقم الحديث
نن(5)تيااتناعد  انناعه خشا سنن(0)عننيقلنأي ن خا كجنعاى,نتقا نارا اناعدات نرا ن النااالنق كااُن
كة"تق   ا َّسنَ ن.نخك ناعَ   نأكلن     نع كلنَن اََّ ُنَج َ،نإَّلناعَ  َّ ناع     نأكلنَ ا ،ن ج  كنَ ا ناَّ ع  كلَّ

عنَنَع  انَتَ نَعك المن ن".َ ن َدطَّ
 : رحمه قال ابن اْثير 

يااُن:ناعَ ااك ل«نِإَ ا َلَشــأْت َبْحِريَّــًة ثُــمَّ َتشــاَ َمت فِتلــا َعــْين ُغَدْيَ ــة»َتإَّكااىَّن(ن ااا) نَك ااكلنقَّا  ااٌننعََّ اا نَأاال  ا  
ناعَ  و َيَمنعيَ َط نإَّلناعَ  َ  ,نَ دنت ن نيخ  َ ام,نَتَاعََّ نَكرنتلن ن نا عَ ك ل:ناع َّ ن. نطَّ  

َلناعَ   و:نَتقَّك َن د عنكنَ َ  ناعَ ك لَ  نيق اَن:ناعَ ك لن َّ يُ,نَتَاعََّ ناع ُّ ناعدَّا  عنىنن.ن نَألَّ ن.«نَ َش ،َ ت ن»َتَقت 

                                           
نن ) ) َُّ َ ك اََّك َت َّناع ن نَ ه  ن.11 0ا قنن26 /ن5  كوناعاخ  سنر  وناع ي هينَا ون

 

ن  كةن قنن2) ) َُّ َ ك اََّك َت َّناع ن نَ ه  ن014   كوناعاخ  سنر  وناع ي هينَا ون اَ َ نَتَقيَاَ ناَّااَّسن,نر  وناع جنَا ون نَيش  َ ل 
ن َُّ َيك َ  ن.610 ا قننن61 /ن2اع ن

ن

ن. 33/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن3) )
 .150/ن3  كوناع  كةن النق كاُن0) )
ن

 .0 2/ن2اع  امنإلن  كوناع  كةن5) )
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نيَخااااتنن اااَتناعَشااا ن نعيَا   َكاااُن«نَنَشاااأت»تاعَضااا ك نإَّااالن.نَيس  نَا  َكاااُنَ ن  اااتاُ,نَيت  عيَ ااا  اُ,نَإَ رناااتلن
إتأُ نَ    نن( ).َإَ رنتلن

 

 ن(9 2)الحديث رقم
نأنَ اَ نن:ق  ناعطا ان ن ,نَنا ن نَ َ ا ننا الن تناعَ َاا عَّلُّ ا   نَأ   نا الن نَك  دناتَو,نَنا نَ   الن َ َ ثََن ن نَ َ  ننا الن

َتَ نقَاا  َن نَياَّاالنإَاا   ناهَّنا االَّ نَأا اا َّ نا االن ,نَناا نَأا اا نناع َ رَّااكنَّ سُّ ,ن:ناع َتاقَّاا َّ اا َّ ناعطَُّ ك  نا االَّ َلنا ااَلناع َ اا  َّةَّ نَأاات  َ اا َّ  تن
نأَن:نَكدنت نن ناهَّن:ن,نَ دنت نن ضلنتنأنع ن اََّشَُنَ  َّ  تن ت ن َماُ  َبْحِريًَّة، ُثمَّ »:ننَق َ نَ  ن ِإَ ا َأْلَشَأِت السَّ

,نَ َ َ َ ناَّىَّن «َتَشاَ َمْت َفُهَو َعْين  ُغَدْيَ ة   نإََّ نَأا  نناع َ رَّكنَّ ناع َ   َّةَّ نا لَّ لَّ نَأت  كَةنَأل  نَ َااناع َ  َّ تَّ نَك   :نَعن 
ن سُّ ن(2)"اع َتاقَّ َّ

 :ت ريج الحديث
رال  ا ن النط كامن   ا ناالنك كالنن(0),نتااالنياالناعا نك ن(3)يخ جىنياتناعشكاناا اع نلن

ن.اال  نان تفن(5)النانسنإ ن تطأفنااه سنألناعتاق س,نتيت  فن  ع 
 :دراسة رجال السلد

تارا فنااالن اا لنن(1)تيااتن ا  نن(6),نتثداىنااالن  اكلعبد الحكيم بن عبد   بن أبي فـروةن
ن.شكان د ن(4 )ق  ن اأسناىنتق  ناع  اقطنلن(1)ي  نياته أُن(1)إ ناعثد ت
 .ثدُن د نإ ناع  كة: قلت

اعتاق سناع  نلناعد ضلننهك ناي ا ن   ت ن عن  ُنأي ىننمحمد بن عمر بن واقد اْسلمي
ن.(  )نُن اعنت  ا كلنتعىنث  لنت ا تلن لناع    ُن  تن 

 ااخا  ناالنج ثت ااُنااه سن ضاكعنأ اشااُنينناع اا  نكل,ن ا الننبــن الطريــلعـوف بــن الحــارث 
,نتقاااا  ناااااالن جاااا ن(3 )اراااا فناااااالن ااااا لنإاااا ناعثداااا تن(2 )ن.تاااااالنيخكعاااا نا عاااا ,ني اااايىن اااالناعااااك ل

ن.(0 ) دات 
لنعننك  اعنإعتنعكلناع  كةن:قلت  ن. دات نتات

                                           
ن.اع    ناع  امن ) )
ن.0 2/ن2اع  امنإلن  كوناع  كةن2) )
 .201 /0اع ي ُنن3) )
ن. 0  كةنن03اع ط نتاع أ نتاعا منلن0) )
 .052  كةنن12 / اع تطأن,نر  ونا   ي   نن5) )
 .63 ا  لنلناع  تاكُن–   كاناالن  كلننن6) )
ن.6/30اعج حنتاع   ك ننن1) )
 .31 /1اعثد تن الن ا لننن1) )
ن.6/30اعج حنتاع   ك نن1) )
 .06  ا تناعا ق نلنعي ا قطن نلنن4 ) )
ن.011:ن د كوناع عاكونلن  ) )

ن

ن. 00/ن22 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ننن2 ) )
 

ن.215/ن5اعثد تن الن ا لنن3 ) )
 

ن.033:ن د كوناع عاكونلنن0 ) )
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ااااالن اااا لن,نت ااا ىن( )يااااتناع اااا سنقااا  نااااالناعجاااه ينشاااكاننمحمـــد بـــن يع ـــول اْ ـــوازي
ن.(2)ا عخطكونتا  جناىنإ ن  ك ى

ن. اأسناىنتعننيقلنأي نيقتا ن ك نقت ناالن ا لن:قلت 
 :الحكم على اإلسلاد

تأتلنالناع   ةن دات نتعننك  اعنن   ت ,ناعتاق س    نالنأ  ننتإكىإ ن  فنض كلنن
ن(.ت تن   ت )إعتنعكلناع  كة,نتق نق  ناعطا انلنإ ننع كُناع  كةنيلناعتاق سن    ناىن

ن
ن

 :رحمه  قال ابن اْثير 
اَلُم َفَ َأ َعْين َمَلا الَمْوت ِبَصكَّة  َصكَّهُ »َتإَّكىَّن(نس) ن:قَّك َنن«إنَّ ُموَسى َعَلْيِه السَّ

نَ يَّااكي ن:نكندَاا  نن.نيَااينعَااىننإَّاالناعدَاات  َيَ اَ نيَنااىني  ن عاالناََّراااَلن  يَااينعَااىننإَّاالناعدَاات   .يَ ك  نااىنإَيطااننتج  .نَيَ اَ نيَنااىني  
نَ يَّاكي ن:نكنَد  نن عالناََّرااَلن  سنَق عَاىننعَاىنن نتَ ا نَأَيك اىَّناعَ ااَلنن,نقَا َ نعَاىنن.يَ ك  نىنإَيطاننتج  ن»:نتاعَراالنناعَااَّ ينَ ا  َّجن

نَ   ن نَ ا َّسنتَ ن هعلَأَيك َ نَيل  ن ل,نَإنَّن َّلنيَ   َّجن ن.ن«نننَتن َّ َّ، ااكع ناَّ َام  يكي ن َّلن نت ا نعَاىن,نَ ش  َإَجَ َ نَ َاانَ ي 
َخ نإَّلنَرك  ََّك ى:نَتقَّك َن.اعَ ك ل ن َ  نكن َ لناَّىَّنتاأ ث عَّى,نَتَ نكن   كةن نن(3).َ َااناع َ  َّ

 

 ن(221)الحديث رقم
اات ٌنن:قاا  نا  اا نناعاخاا  سن َ ااَ ثََن نَ    ن

َ اا ٌن(5),نَ ااَ ثََن نَأا اا نناعااَ َهامَّن(0) َاَ َناا نَ    ن(6),نَيخ  ناا االَّ ,نَأاالَّ
َطاا تنس ن
نَياَّكااىَّن(1) نَياَّاالن نَ ك ااَ َ ن(1),نَأاال  ُأْرِســَل َمَلــُا الَمــْوِت ِإَلــى ُموَســى َعَلْيِهَمـــا " :ن,نقَاا  َنن,نَأاال 

اَلُم، َفَلمَّا َجاَ ُ  َصكَُّه، َفَرَجعَ  إَاَ َ ناَهننَأَيك اىَّننَأْرَسْلَتِلي ِإَلى َعْبد  اَل ُيِريُد الَمـْوَت،: ِإَلى َربِ ِه، َفَ الَ  السَّ
نَعىنن:نَأك َنىننَتَق  َن ع ,نَإدن   ٌُ,ن:نا  جَّ نَشا  َ   نَ اَن نَكا نفنناَّرنا  َّ ناَّاىَّ نَ ا نَ طَات  نَإيَاىنناَّرنا  َّ نثَات    َكَضاعننَكاَ فننَأيَا نَ ا  لَّ

,ن:نقَاا  َن نَ و َّ ,نقَاا  َن:نثنااَننَ اا َاا؟نقَاا  َنَيس  تن ن:نثنااَنناعَ اات  َُّ َدَ َ اا ناع ن ااَلناَا  فَّ نََّكااىنن َّ نكن   َل,نَإَ ااَأَ ناَهَنَيل  إَاا آل 

                                           
ن.213/ن2  كُناعنع كُنإلنطاد تناعد ا،ننن ) )

 

ن. 54ا قنن2/253  كوناالن ا لننن2) )
ن.332/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن3) )
ن. تن   ت نالن كاللن0) )
نن إع تنأا ناع هامنالن   ننالنن5) )
 . تن    نالن اش ن6) )
 . تنأا نتنالنط تتسنالنرك  ل1) )
 . تنط تتسنالنرك  ل1) )
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ن ُمناََّ َجاا   َكاا ناهَّن:ن,نقَاا  َن"َ    اات ن ن ااَ ن»:ننقَاا َ نَ  ن ناعَط َّكاامَّ,نأَّ نَقا ااَ فن,نإَّعَاا نَج نَّااوَّ نثَااَننَاََ ك اا نرنن  نرنن ااتن َإيَاات 
َ  ناعَرثَّكوَّن ن(2).«( )اَا  

 :ت ريج الحديث
رال  اا ن االنط كاامنأااا ناعاا هامنااالن  اا نناااىناي ااينن(0),ت  ااينن(3)يخ جااىنا  اا نناعاخاا  سن

ن.  ش اى,نتعننيقلنأي نع يُناالنااثك ناع ط ادُ
 

 :دراسة رجال السلد
ن. ج  ناع ن نج ك عننثد تن
 نإالنكض,ن لناع  ع كلننار فناالن ج ن لناع   اُنااتع نَطاُوي بن َكْيَسان اليمالي 

ن.(5)إعتنثدُنإ ض ,ني   نألنأا   تعننكثاتنيلن,ن  عك ىنعت  ىناىنن   امن
إل   عىنإيننك   نألنياتن  ك  ننأما باللسبة

ن.ن(6)
ــام بــن لــافع َ ك اا سن اات  ننياااتناراا ناع اان  نلنعبــد الــرزا  بــن  م  ثدااُن اا إين  اانلن,ناع ن

ن.تر لنك شكع,نأ لنإلنآخ نأ  فنإ يك  ,نشعك 
ُ ن:ن"يلناااالن جااا نقاا  ,نتاعخال اااُن(1) ااانن  ا اا ىن:قلــت  ااانا ااا جناااىناعشاااكخ لنإاالنج يااا لن َّ
إأ  نا    نإر لنق نن,لن  عن نىنقا ناع  ا كلتض اطناع ن َنن,  عن نىنقا نا خ الطنل ن َنن  كةَّن
كن لنأناىنا خا الطن:نقلت.(1)"تا عج يُنإعتن جُنأي ناإلطالم:" تق نق  ناالناع الح,ن(1)" يك 

ن.ا خ الطنالن  كثىن لناعاخ  سناعاسنر لنكن د ني   كثىنقا نا خ الط
ن

 :رحمه  قال ابن اْثير 
َ ا اْسُتْغِســْلُتم فاْغِســلوا»َتإَّكااىَّ,ن ن:نكندَاا  ننن«الَعــْين َحــ ٌّ، َواِ  نَيت  يَ اا َاتنإنالناا منَأااك لنإََّاانَنياا نإََّعك ااىَّنَأاا نت 

                                           
َكَلنَاااك َلن:نقاا  نااالن جاا  ) ) َااا َلنَيَلنَقا اَ ن نتَ اا ناََّ ا   َ  ااعنَتهأانناااالن َّ ناع  نج  ا ن ناعَ    ااكن  نَأيَّ لن ناعرثكااون اتنَته  َُّ كَناا اع َ  َّ

ن نَاك اتَّ ال  نَتَ ن َّ َُّ كَنا اَلناع َ  َّ ُمن َّ نَق َّكَاا َكَلنَعك َ ت  َفنَ    َك ،نناََّأَلنَي   نَتَ َ َدَاىنناعض َّ ناع َ د  َّسَّ نَتَاك تَّ ا نعََّ نَأال  ناش  نقَا َ نَتقَا َّ اع َ د ا َّسَّ
ن نتَ  نَتَي َّكَ   نَيَنىننَقا  ن َ  ن ن َ فننَرثَّكٌونَي   ناََّأ َّكَ  َ،نأَّ َُّنَقا    َدَ َ  ناع  ن َ  فَّ َلناا  ن.002/ن6إ وناعا  سن.،نن َّ

ن

تََّ  ن2) ) نَن   نَيت  َُّ َدَ َ  ناع ن نَيَ َوناعَ إ َلنإَّلناَا  فَّ نَ ل  ن.331 ا قنن14/ن2  كوناعاخ  سنر  وناعجن اهنَا ون
 

ر  َّفَّن 3) ) نَتَإ  َّن نتَ  نَتاَّ نَا ون ناَان اََّك ،َّ كةَّ نَيَ   َّ ن.3041ا قنن51 /ن0َا   نناع    ناع  امنرََّ  ون
ن

ن نتَ  ن 0) ) نَإَض اَّ َّ ن َّل  ن2312ا قننن103 /ن0نن  كون  يننر  وناع ض ا نَا ون
 

  2طاد تناع  ع كلن5) )

ن 24:نج  عناع   ك نل6) )
 

 .51 اني ن  كةن 1) )
 .1 0/ إ وناعا  سن الن ج ن  سناع   سن د  ُن1) )

 .15:ناع خ يطكلنعي الالنل1) )
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نإَّكىَّنإَ  َّفناََّ ااع  ت نإأَث ت  كننىنَأك ن منَإعنَتنَأ اَّل,نإََّاانيَ  َاىنا عَ ك ل,نتاع ن  ون:نكنَد  نن.نَ  ن َأ َنىننَك َّ
كل نن( ).َ  َّ

 

 ن( 22)الحديث رقم
َ ا ننن:ق  نا   نن  ين   ,نَتَي   ناعَشا أَّ َّ نا الن ,نَتَ َجا جن ناعاَ ا َّ َّلُّ َ لَّ ناعاَ    نَأا ا َّ َتَ َ ثََن نَأا ا ننتَّنا الن

,ن اااَ اش  نخَّ َخاااَ الَّن:نقَااا َ نَأا ااا ننتَّنن-ا ااالن َاَ َنااا ,نتقَااا َ ناآل  كَن,نقَااا  َنن-:نَيخ  اااَ ا َّ نإَّا  ااايَّنننا ااالن َ اااَ ثََن ن:نَ اااَ ثََن ن ن  
تنَ ك ااوٌن
ناا االَّن(2) َطاا تنس نن,نَأاالَّ

نَياَّكااىَّن(3) نَأَااا س ن(0),نَأاال  ناا االَّ ننن,نَأاالَّ ناعَناَّاال َّ ــْيُن »: قَاا  َننن,نَأاالَّ اْلَع
َ ا اْسُتْغِسْلُتْم َفاْغِسُلوا  ( )«َح ٌّ، َوَلْو َكاَن َشْي   َساَبَ  اْلَ َدَر َسَبَ ْتُه اْلَعْيُن، َواِ 

  :ت ريج الحديث
ن. خ   ان لن  كةنياتن  ك  نن(1)ت  ينن(6)اعاخ  ي    ناىنا   نن  ينناعااناعي ي,نتيخ جىنن

ن. خ   ا
 :دراسة رجال السلد
نقا  ناعخطكاو,ن(1)ه202تنن,نَيانتنَج  َ  ,نخ ا  نلناا ا اْلَبْغَداِدي    را  َأْحَمد بن اْلَحَسن بن

,نتقا  ن(4 ),نتق  ناالن ج نإ ناع عاكونار فناالن ا لنإ ناعثد ت(1)"ر لنثدُ"ناعاي ا يناعخطكو
ن.(  )تق  نيكض ن تن  تم

ن.  تم:نقلت
 ا ن:نتق  نيااتن ا  ن,ن( )ثدُنثاتنعرنىن يك نقيكالناأخ  أجاللننبالتصغير بن  الد بن ُوَ يل

  نيندا ن  كثاىنت كاون ن را  ن جا فنك ا ةنأالناعضا   ،نت اتناع اااعن الن  ا يناعا ا  نت اتنثداُن
                                           

ن.332/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن ) )
 . تنت كونالنخ ع نالنأجاللن2) )
ن. تنأا نتنالنط تسنالنرك  ل3) )
ن. تنط تسنالنرك  لن0) )
نَتاع َُّق 5) ) نَتاع َ َ فَّ و َّ ناعط َّ نَا ون ن.11 2ا قنن1 1 /ن0  كون  يننر  وناعَ اَلنَّ

ن

َُّن.ن5104ا قنن32 /1  كوناعاخ  سنر  وناعطونا وناع كلن منن6) ) اَ  ناعَتاشَّ نَاا ون ناعي ََّاا سَّ اا قنن66 /ن1رَّ َا ون
ن5100

 

َق ن1) ) نَتاع ُّ نَتاع َ َ فَّ و َّ ناعط َّ نَا ون ن.11 2ا قنن1 1 /ن0  كون  يننر  وناعَ اَلنَّ
 

ن.213/ن  عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن1) )
ن

 .25 /ن5   كاناي ا نن1) ) 
ن.20/ن  عاكوناع عاكوننن4 ) )

 

 .11:ن د كوناع عاكونلننن  ) )
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إلن:ن"اعاا القا  ن,ن(2)إناىنعاننكرالنا ا نشا اُنيأياننا ع جا  ن ناىنا اونا ا فنقاا نيلنك اتت:نتكد  
ا   نا ناى,نإياكسن اتنإالنشاكختخ ى,ن عاتنإالنشااكا ى,نإاع  إينق نك يك  ن  ياىنإاانَرانا ,نت َان دنلن َّ
ني اااالمن نن,ت ااا نثَااان ني ااا نا   اااتنن ااالناع اااعتنتاعن اااك ل,نت ااا ن اااااناعَ َيكُّااا ناضااا    ن ااا ناعااااسنكضااا   تات

ن.(3)"ا خ الط
ت اانعجناعشااكخ لنإااالنكضاا نَ َيكُّاا نتنَ كااو,نإعااتنَ َيكُّااٌ نك ااك ,نعااننكايااغن اا نا خاا الط,ن:نقلــت 

ن.إن د ،ني   كثعننقا نإخ الطناع تا 
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

 :رحمه  قال ابن اْثير 
ن كةن ن ىنناع َ  َّ نن(0).«نَكاَن يؤَمر الَعاِ ن فَيَتوضأ ُثمَّ َيْغَتِسل ِمْلُه الَمِعين»َت َّ

 

 ن(222)الحديث رقم
كاااا ٌنن:قاااا  نياااااتن ات ن َُ,نَ ااااَ ثََن نَج َّ نَياَّاااالنَشااااك َا اااالن نا  ث َ اااا لن َ ااااشَّن(5)َ ااااَ ثََن نأن َأ  ناا  ن(6),نَأاااالَّ ,نَأاااال 

كنَن َت َّن(1)إَّا َ ا َّ   َ ناا  َلناَهننَأن عَا ,نَق عَات ن(1),نَألَّ َُنَ ضَّ نَأ اََّش ـُأ ثُـمَّ  (9)َكـاَن ُيـْؤَمُر اْلَعـاِ نُ »:ن,نَأل  َفَيَتَوضَّ
ن.(4 )«َيْغَتِسُل ِمْلُه اْلَمِعينُ 
 :ت ريج الحديث

ن(  )ن.يخ جىناعاكعدلنإلن تض كلن لنط كمنااأ شناىناي يىن
 :دراسة رجال السلد

                                                                                                                        
ن.516:ن د كوناع عاكونلن ) )

 

ن.35/ن1اعج حنتاع   ك ن النيالن   نن(2)
ن

 .31/   ك نيأالنناعناال،نن3) )
ن.332/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن0) )
 .,نياتنأا نتناع اهيناعرتإ ناعد ض ج ك نالنأا ناع  ك نالنق طناعضا ن تن5) )
ن. يك  لنالن ع الناا  يناعر  ي ن ت  نن,نياتن    ناعرتإ نااأ ش تن6) )
ن.إا ا كننالنكهك نالنقكسنالناا ت نالنأ  تناعنخ   تن1) )
ن.اا ت نالنكهك نالنقكسناعنخ  ن,نياتنأ  ت تن1) )ننن
ن

ناع  جانناعت اكطن(ناعن إس)ن1) )ننننننننن ،نن إسنَيتن ج نن إسن إكعنَ    ناتونإَّكاىَّ /ن2اع  النَيتناع َ   َّ نَتكنَد  نَشل 
104. 

ن4 ) )ننن نَ  نَج َ،نإَّلناع َ ك لَّ نَا ون و َّ ن.3114ا قنن1/ن0 نلنيالن ات نرََّ  وناعط َّ
ن

ن.  41 نا قن1 5/ن3 ش وناإلك  لن,5 16 ا قن 51/ن1اع نلناعرا ينعياكعدلن   ) )ننن
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ن.ج كعن ج  ناع ن نثد تن
الناا ت ناعنخ لنياتنأ  الناعرتإلناع دكىنثدُنإ نينىنك   نرثك ان لننإبرا يم بن يزيد بن قيي
ن.( )اعخ   ُن  تن تلناع  اُ

ن.إ ناع   اُناعث نكُن لناع  ع كلناعاسن نكض ن  عك عنن(2)ار فناالن ج ن:قلت 
ياتن    ناعرتإلنااأ شنثدُن  إينأ  لنا عد ا،اتنت  ننسليمان بن مهران اْسدي الكا لي

ن.(0),نتراع نار فناالنيا ن   ننإ ناع   يكل(3)عرنىنك عس
,نتا عن اُن(5)ار فناالن ج نإ ناعطادُناعث نكُن لناع  ع كلناعاسن نكض ن  عك عنن:قلت 

ن.تا عن اُنع يُناإل    نعننكار نإ ناع   يكلنألنإا ا كنناعنخ ل,نإكن  نأنىنأيُناإل    نيكض 
 

 :الحكم على اإلسلاد
ن.إ ن  فن  كون

 :رحمه  قال ابن اْثير 
ن كةن ن ىنناع َ  َّ ناعنَجاَتاَهناع ُّق كاُنإَّالن« اَل ُرْقَية إالَّ ِمن َعْين َأْو ُحَمة»َت َّ ك ىناعَ ك لنتاع ن اُنَ نَك    خ  َّ

ََنىننيَ  نا ع ُّق كُن نط َيد  ,ناَّ َ افَّ   َ َلناا  َ  ن َّ َ  .نَ ك  َّ َّ نَ ك  َّ َّ َ  اَّىَّن َّل  نَي   َن فنن.نتَ َق نَا  فن َن  نَ    ن:تات
َع نتين َ عنن نن(6). لن ق كُناعَ ك لنتاع  َُ ن نق كُنيت 

 

 ن(223)الحديث رقم
نإنَضك   ن:ق  نا   نناعاخ  سنن نَ ك َ َ َ ,نَ َ ثََن ناا لن نا لن َ الن َ َ ثََن نأَّ  

َ ك لٌن(1) ,نَ َ ثََن ن ن
ن(1) ,نَأال 

نَأاا  َّ  ن ااَلناَهننَأن عنَ اا نقَاا  َن(1)َأاال  ,نَ ضَّ َ ااك ل  ن ن ااَ اَلنا االَّ نأَّ   ــَة :ن,نَأاال  ــْن َعــْين  َأْو ُحَمــة  اَل ُرْقَي ,نِإالَّ ِم
,نَإَد  َن َاك    نجن نا لَّ ك َّ نَأَاا س ن:نَإَاَر   نىننعََّ  َّ ناهَّن:نننَ اَ ثََن ناا الن ات ن نَأيَاَلناانَ انن,ن"نننقَا َ نَ  ن أن ََّضات 

نَعك َسنَ َ ىنن تَلنَ َ عنننناعَ   طن,نَتاعَناَّلُّ نَك ن ُّ نَتاعَناََّك لَّ اكٌن,نقني اتننَإَجَ َ ناعَناَّلُّ :نَيَ ٌ ,نَ َ  ن نإََّعنعَّلنَ َتاٌ نَأيَّ
فَّ؟نقَّك َن نَ َاان نتَ  نَتَقت  نىن,نقَّك َن:نَ  نَ َاا؟نينَ  َّلنَ اَّ اأَلنناانإناَم,نثناَنن:نَا   نإََّع ناانإنمَّ,نَإنََّاانَ َتاٌ نَك   ان ين  

,نَإنَّن:نقَّكَ نعَّل نَ  ن نَن نَتَ  ن نَن نإَّلنآَإ مَّناعَ َ  ،َّ نَ أَلَناانإنَم,نقَّك َنان ين   ن:نَاانَ َتاٌ نَق   فَّنينَ  نَ ,نَتَك  خن ن َ اَّ
ن َ اا و  ن َّ نَ ااا  نتَلنَيع  ماا ناََّيك اا َّ نَ اا نَ ،َّ اال  َُن َّ نن,نَتقَاا عنتا"ناعَجَناا ,نَإَأإَاا َفناعدَاات  نَععناان  نكنَاااك َّل  ن:نثنااَننَ َخااَ نَتعَاان  االن َن  

                                           
ن.15:ن د كوناع عاكونل ) )ننن

 

ن.21:نطاد تناع  ع كلنل2) )ننن
 

ن.250:ن د كوناع عاكونل  3) )ننن
 

ن.12:ناع  ا ك ن النيالن   ننل 0) )نن
 

ن.33:نطاد تناع  ع كلنل  5) )نن
 

ن.332/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن6) )
ن. تن    نالنإضك نالن هتالنالنج ك ناعضا ن ت  نن,نياتنأا ناع   لناعرتإ ن1) )
ن. تن  كلنالنأا ناع   لناع ي  ن,نياتناععاك ناعرتإ ن1) )
ن. تنأ   نالنش ا ك ن,نتنقك ناالنأا نتنالنش ا ك ناعش ا ن,نياتنأ  تناعرتإ ن1) )
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اااتعَن َنااا نَ  ن كَلنآَ َنااا ناَّااا هَّنَتا ََا   َن نإَّااالناعَااااَّ عَّااا   ,نَإنََّنااا نتن ااااَلنَّ عَّااا نتانإَّااالناإلَّ   كَلنتن نَيت َ  نَنااا ناعَااااَّ ,نَيت  ن نااان  لن ىن,نإَاااَن  
,نَإَاَيَغناعَناََّلن َُّ يََّك تَل,نَتَ نَكر  َاتنتَل,نَتَأيَا ن»:نَإَخَ َج,نَإَد  َننناعَج  َّ قنتَل,نَتَ نَكَ َطَكا ن اَ    كَلنَ نَك    ناننناعَااَّ

نَكَ َترَن َ ال ن«نيناتلَنَ ا َّعَّن  ن َّ   ُننا الن اتَ ناهَّ؟نقَا  َن:نَإدَا َ نأنَر َشا نَيَنا نَكا نَ  ن ان عنن  نَإدَا  َن«نَنَ ان ن»:نَي َّ :نَإدَا َننآَخا ن
نَيَن ؟نَق  َن ن عنن  ُنن»:نَي َّ ن.( )«َ َاَدَ ناََّع نأنَر َش

 :ت ريج الحديث
رال  ا ن النط كامن  اكلناالنأاا ناعا   لنااىنن(3)تاإل  نن  ينن,(2)يخ جىنا   نناعاخ  ينن
ن.نان تف

 :دراسة رجال السلد
نن,(0)الن هتالنالنج ك ناعضالن,ن ت  ن,نيتنَأا  ناع   لناعرتإلنُمَحمَّد بن فضيل

تاعخال ُن تنثدُنتاع  كةن نكدتينا أ ىنت نعجناعاخ  ينا ن دا ،نن(5)  تن  ا  ىن:قلت 
ن.ا ن د ،نتاع ا ن لني  ناعا  

ن.(6) ناعرتإلنثدُن يك ن  يىنإلناآلخ ياتناععاكنبن عبد الرحمن السلمي ُحَصْينِ 
ن.إ ناعد نناات ن لناعد نناات ناعاسن نكض نإخ الطعنن(1)أ فناع الال:نقلت 
ن

 :رحمه  قال ابن اْثير 
كل«نإنَّ ِفي اْلَجلَِّة َلُمْجَتَمعًا للُحور الِعين»َتإَّكىَّن عننَأك َن ،,نَت َّلَن:ناع َّ ن.اعتا َّ ُناعَ ك لنَج  

َكل ,نرأا َكفنتاَّكف.نتاعَ جن نيَأ  ناع َك ،َّ َج  َّ ناَّ َ ت  ,نإرن َّ ناع َ ك لَّ ع ناََّضن َّ نَج   َّ نن(1).َتَي   ن
 

 ن(224)الحديث رقم
,نَق َ ن(1)َ َ ثََن نَ َن  ٌن:ق  ناع   اسن نَ نَّكع  َ  ننا لن َُن:ن,نَتَي   َك َ َ ثََن نَيانتن نَ  تَّ

َ َ ثََن نَأا  نن:ن,نَق  َن(4 )
نَأيَّاال  ن ,نَأاال  نَ اا     نا االَّ َ اا لَّ ناعنُّ   ااَ  َم,نَأاال  نإَّ   نا االن َ لَّ ناهَّن:ن,نقَاا  َنننَأا ا نناعااَ    اات ن ِإنَّ »:نننقَاا َ نَ  ن

                                           
َ تَّنن ) ) نَكر  نَعن  نَ ل  نَرَتينَ ك َ فن,نَتَإض  َّ َ َتينَيت  نار  نَ لَّ نَا ون و َّ ناعط َّ ن.5145ا قنن26 /ن1  كوناعاخ  سنرََّ  ون

ن

مَّنن ا كوناعاخا  س,2) ) نَكا   نعَان  نَ ال  ناعجناُن5152اا قننن30 /ن1ر ا وناعطاونَاا ون ر ا وناع قا منَاا ونَكا  خن ن
ن. 250ا قننن2  /1
ن

نن  كون  يننرََّ  وننن3) ) َ  و  ن َّ َُناََّيك  َّ كَلناع َجَن يَّ َّ َلناع  ن   نَطَتااََّلن َّ نَأَي ن نخنت َّ ناعَ عَّك َّ كَ  َلنَا ون ن11 / اإل َّ
ن.224ا قنن

ن

ن.213/ن26 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن0) )
 

 .61 اني ن  كةن5) )نننننن
ن.14 :ن د كوناع عاكونل6) )

 

ن. 2:ناع خ يطكلنعي الالنل1) )
 

ن.333/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن1) )نننننن
ن. تن ن  نالناع  ينالن   ونياتناع  يناعرتإ 1) )

ن

ن. تن    نالنخ هنناع  ك  ناع   ين,نياتن   تكُناعض ك ناعرتإ نن4 ) )
ن
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ن:ني الَنَكدنن:ن"ن,نقَا  َن« ِفي الَجلَِّة َلُمْجَتَمًعا ِلْلُحوِر الِعيِن ُيَرفِ ْعَن ِبَأْصَوات  َلْم َيْسَمِع الَ اَلِ ُ  ِمْثَلَهـا الن َن  
نَرا لَن اَخطن,نطناتَا نعََّ ال  نإَااَلنَن   اَك تن ناعَ اضَّ الن ,نَتَن   نَإاَلنَنا َأسن َ  تن ناعَن أَّ لن نَإاَلنَناَّك ن,نَتَن   َعَنا نناعَخ عََّ اتن

,نَتَيَنس ن"نَترنَن نَعىنن ك   نَياَّلن نَ ك َ َ ,نَتَياَّلنَ  َّ نَأل  كٌةنَ  َّكوٌن»:نَتإَّلناعَا وَّ نَ  َّ نَأيَّل   كةَّ ن.( )«َ  َّ
 :ت ريج الحديث

تياااااتنك يااااالنن(5)تاعااااااها ن(0)تي  اااا ناااااالن نااااا ن(3)اااااالنياااااالنشااااكاُن(2)اااااالناع اااااا   يخ جااااىن 
 النط كامنأاا ناعا   لنن,نج ك عن(1)تياتنن كنناا اع نلن(1)تاعايتسن(1)ت   نناع اهسن(6)اع ت يل

ن.ان تفاع   لنالنإ   مناىن
 
 

 :دراسة رجال السلد
ناعراااالن ا ا ن,نتكندا  ناللعمان بـن سـعد بـن حبتـة ن(  ),نارا فنااالن اا ل(4 )تإ ,ناَان  ا  َّس 

قا  نعاننن(0 ),ني ا نيااتن ا  ن" ااأسنااى"ن(3 )تثام,نتقا  ني  ا ناالن ناا ن(2 )إ ناعثد تنتق  ناعا ال
تاعاا اتسنأنااىنضاا كلنإااالنك اا جنن(5 )تقاا  ناااالن جاا "نكاا تينأنااىن كاا نأااا ناعاا   لنااالنإ اا  م

ن. تن دات ن(6 )اخا ف,نتق  نإ ن تضعنآخ 
ن. دات نتعننك  اعنإعتنعكلناع  كةن:قلت 

 :الحكم على اإلسلاد
 :إسلاد  ضعيف و لا لسببان

 .ض لنأا ناع   لنالنإ   م . 
 .اعن   لنالن   ن دات نتعكلناع  كة .2

ن.(1 ),نتاع ي (1 )تراع نار ناالناعجتهيناع  كةنإ ناع تضتأ ت
                                           

ناهَّن  ) ) ت َّ نَ  ن نَأل  َُّ ناع َجَن َُّ  َ ن َّ ننن نلناع   اسنَيا َتاون كلَّ ناع َّ ناع نت َّ نَ  نَج َ،نإَّلنَراَلنَّ ن.2560ا قنن616/ن0َا ون
 

 .523اعه  نلننن2) )نننننن
ن. 3311ا قنن34/ن1  نلناالنيالنشكاُنن3) )

 

 .303 ا قننن 2/05  ن ني   نالن نا ن0) )ننننن
 .2/212  ن ناعاها نن5) )ننننن
 .232/   ن نياتنك يلناع ت يلنن6) )ننننن
 .60 / اع تاا نن1) )ننننن
 .5/226 ش حناع نُنن1) )ننننن
ن.1 0ا قنن250/ن2  ُناعجنُناالنن كنناا اع نلن1) )ننننن

 

ن.054/ن21 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن4 ) )
 

ن.012/ن5اعثد تن الن ا لن  ) )
 

ن.323/ن2اعر شلن2 ) )
 

ن.211:ن  ا تنيالن ات نعل  نني   نل 3 ) )
 

ن.006/ن1 النيالن   نناعج حنتاع   ك ن0 ) )
 

ن.053/ن4  عاكوناع عاكون5 ) )
 

ن.560:ن د كوناع عاكونل6 ) )
 

 .3/256اع تضتأ تن الناعجتهينن47) )
 .2/132اع ي ناع  ن  كُن 1 ) )
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 :رحمه  قال ابن اْثير 
ن كةن ن ىنناع َ  َّ َِّّ »َت َّ َكل«نبَ ْتل الِكالل الِعين  أَمَر َرُسوُل ا عننيَأ  َلنَج   نن( ). َّ

 

 ن( 22)الحديث رقم
,نقَا  َنن:ق  ني   نالن نا ن نَأا  َّ   اَت ننا الن اَ ااَّك نن:نَ َ ثََن نَي   َ اَ ثََن نإَّ  

كاَ  َّن(2) ناع  نيَّ ,نَأال 
ن(3) ,نَأال 

كن َُن(0)إَّا َ ا َّ نَأ اََّش ن(5)"ننِبَ ْتِل اْلِكاَلِل اْلِعينِ   َأَمَر َرُسوُل ِ  :ن"نَق َعت نن ض نتنأنع ن,نَأل 
 :ت ريج الحديث

ن.تعننكخ جىن ك فن    ني   نالن نا ناعااناع ين
 :دراسة رجال السلد

ن.ج كعن ج  ناع ن نثد تن
 :علل الحديث
تيااتنه أاُنتيااتنق  نك ك نالن  كلن"ق  ناع الالن,(6)رثك اك   ننإبرا يم بن يزيد إبرا يم بن

   ننإا ا كنناعنخ الن خا نأيا نأ اشاُن ضالنتنأنعا نت اتن ايك نها ناع اهكا لنتعاننك ا عن نعا ن
أ اشاُن ضالننإ ار ناع  رننينىنر لنك عسنتق  نياتن   ننعننكيمني  ان لناع ا  اُننتن(1)"شكا 

ألنيناسنت كا فننتن   ع نأنع نتعننك  عن نع نتر لنك   نرثك انت ن ك  نألنالن   ت نت  ة
ن(1)ن.   ال
ن.  عسنألنأ اشُن ض نتنأنع : قلت 
 ات  ننيااتن شا نناعراتإلنااأ ا نثداُن ا دلنإ نيناىننبن م سـم بكسـر المـيم الضـبيغيرة المُ 

,نتق  ناالن(1)  تن نُن تنتثالثكلنأي ناع  كوننر لنك عسنت ن ك  نألنإا ا كنن لناع    ُ
ا ع  عكسنت ر فناع جيلنألنيالنإضك نتق  نيااتن ات نت  ىناعن  الن"االن ج نإ ن تضعنآخ 

راا لن نكاا عسنترأنااىني ا ن اا ن راا فناع جياالنينااىنراا لنك  اا نأاالنإااا ا كننإااناانتقاالنيخااا  نن  االن
ن(4 )"   ى
ث عثااُنإاا نطاداا تناع  ع اكلنتعااننك اا حنا ع اا   نإعااتنارا فناااالن جاا نإاا ناع   ااُناعن:قلــت 

ن.  عسنألنإا ا كنناعنخ ل
                                           

ن.333/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن ) )
ن.اع اك لن تنإ  ااك نالنكتنسنالنيالنإ   م2) )
ن.ن ت  نن,نياتن ش نناعرتإ ناع يك  نالن د نناعضا  تنن3) )
 .اعنخ لنإا ا كننالنكهك نالنقكس تن0) )
ن.20115ا قنن211/ن 0  ن ني   ن5) )ننننننننن

ن

ن.15:ن د كوناع عاكونل ن6) )
 

ن. 0 :نج  عناع   ك نلن1) )
ن

ن.21:نطاد تناع  ع كلنلن1) )
ن

ن.503:ن د كوناع عاكونل ن1) )
 

ن.06:نطاد تناع  ع كلنلن4 ) )
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 :اإلسلادالحكم على 
ن:إ ن  فنض كلن ندط  ناع ن نتإكىنأي  ل

 .  عكسنإا ا كنناعنخ لنألنأ اشُن ضلنتنأنع  . 
 .  عكسناع يك  ناعضالنألنإا ا كنناعنخ ل .2

ن نَيَ ا  ننعرلناع  كةنعىنش   نإ ن  فن  كوننأن ناالن  جىن لن  كة ناهَّنا لَّ ,نَيَلنننَأا  َّ
تَ ناهَّن ناع رَّاَلوَّنَيَ َ ناَّدَن»:ننَ  ن ْرِع، « َما َلُهْم َوِلْلِكاَلِل »: ثنَننَق  َن«ن   َّ َي َلُهْم ِفي َكْلِل الـزَّ ُثمَّ َر َّ

ن( )ن.اْلِعيُن ِحيَطاُن اْلَمِديَلةِ : َوَكْلِل اْلِعيِن َقاَل ُبْلَدار  
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

 :رحمه  قال ابن اْثير 
ناعي َ  لنننننن كةن نن(2).نن«نَأْدَعجَ إْن جا ْت ِبِه َأْعَيَن »َتَ  َّ

 

 ن(226)الحديث رقم
َ  منن:ق  نا   نناعاخ  سن لَن(3)َ َ ثََن نإَّ   نكنت ن ,نَ َ ثََن ن نَ َ  ننا لن

لُّن(0) َهاأَّ ,نَ َ ثََن ناَات 
:ن,نقَا  َن(5)

نَ     ن:نَق  َن نا لَّ نَ ع  َّ ,نَأل  َ َ ثَنَّلناعهُّ   َّسُّ
,نَيَلنأنَتك  َّ ما(6)

َننا َلن(1) س  ن,نَيَ  نَأ  َّ َأ َّ
َتَر َلنَ ك ََّ نَانَّلنن(1)

اَلَل,نَإَد  َن َنعن؟ن:نَانَّلنَأج  نَرك َلنَك   ,نَيَكد  نينىننَإَ د  نينتَنىن,نَين  َ َي َّىَّنَ جنالم نَتَجَ نَ َعنا   َرك َلنَ دنتعنتَلنإَّلننَ جن  
تَ ناهَّن نعَّلنَ  ن    َنَاعََّ ,نَإَأَ  ننن ٌ ,نَإَد  َن...َأل  ا:نَإَج َ،نأنَتك  َّ نَكا نَ  ن َ َي َّاىَّ اٌ نَتَجاَ نَ اَعنا   تَ ناهَّنَ جن

                                           
ن. 324ا قنن461 /ن2 نلناالن  جىنن ) )

 

ن.333/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن2) )
ن. تنإ   منالن ن ت نالناع ان3) )
ن.اعضا ن تن    نالنكت لنالنتاق نالنأث  ل0) )
ن

ن. تنأا ناع   لنالنأ  تنالنيا نأ  ت5) )
ااالن  عاا نااالنخ عاا نااالنث ياااُنااالن   ثااُنااالنأ اا تنااالناعخااه جنااالن اا أ  نن ااتناع اا  الن ااع نااالن اا  ن6) )

ناع   أ س ن:ن لن ش  ك ناع    اُ,نكد  .ناان   س  ن.61 /ن3اإل  اُننر لنا  ىن هن نإيك  فناعنال 
 

 اتنااالنياالنيااكفناع جالنالن اتنأاتك  ناالناع ا  ةناالنهكا ناالنجا ا ناالناعجا  ناالننأاتك   اتناع ا  ا ن1) )
ن.624/ن0ناع    ناع  ام.نياكفنعدونا  نآا اىتن.ناع جالل

 

,ن يكلن: تناع   ال1) ) ناع جالنل  أ  ننالنأ سنالناعج  نالناع جاللننالن   ثُنالنضاك ُنالن  انناعايتس 
ن.063/ن3ناع    ناع  ام.ر لن ك نانلنأجالل,نكرن نيا نأ  ت,نتكد  نيا نأا ناهَنناان   

ن
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ناهَّن اااات ن ااااَنعن؟نَإدَاااا َ نَ  ن ااااَلنَك   نَرك  نَيَكد  نينااااىننَإَ د  نينتَنااااىننَين  ااااالم ااااَهَ ناَهنناعدناااا  آَلنإَّكااااَ نَتإَّاااالن»:ننَ جن نَين  قَاااا  
َا َّ َن ناهَّن«نَ   َّ ت ن ناََّ  نَ َ  ناَهنننن,نَإَأَ َ  نَ  نَ  ن َُّ تَ ن:ننإَّلنرََّ  اَّىَّنَإاَلَأَنَع ,نثنَننَق  َناَّ ع  ناَلَأَن َك نَ  ن

,ن َناك لَّ نَر َلنَا  اَ  نَ  نإَّالناع نَ اَلأَّ ُمنعََّ ل  َن ن ن نَيَي   نَع نَإَطَيَدَع ,نَإَر َنت  نَ َا   نَع نَإَد   ناهَّ,نإَّل  ات ن ثناَننقَا َ نَ  ن
اَ نَن»:نناهَّن ناَّااىَّنَي   نَجا َ،ت  تانإَانَّل  ان ينا ن

,نَخاَ َعَجناعَ اا َقك لَّن(2)َأْدَعــَج الَعْيَلـْينِ ,ن( ) ااكَننااَع َك َاك لَّ ,ن(3),نَأيَّ
اَ نَرَأَناىننَتَ اَ  ٌن ناَّاىَّنينَ ك  َّ نَجا َ،ت  نَ اَ َمنَأَيك عَا ,نَتاتَّل  اَتك  َّ مانإََّ نقَا   نأن اون َإاَلنَي   َّ
اَتك  َّ مان(0) نأن اون ,نإَااَلنَي   َّ

نَرَاَونَأَيك َع  ناهَّن,نَإَج «نإََّ نَق   ات ن سنَنَ اَتناَّاىَّنَ  ن ناعَااَّ ناَّىَّنَأَي ناعَن  اتَّ ,نننَ،ت  اَتك  َّ   كمَّنأن ا َّ نَ    ال  َّ 
ىَّن نإََّع نين  َّ ن(5)ن.َإَر َلنَا   ننكنن َ ون

 
 :ت ريج الحديث

ننالنشع وناعه  يناىنا ثيى لنط كمن    نن(1)ت  ينن,(6)يخ جىنا   نناعاخ  يننننننن
نن

 :دراسة رجال السلد
ن. ج  ناع ن نثد تج كعنن

أاالنياكااىنينااىنعاانن(1)قاا  ناااالنيااا ن اا  ننننعبــد الــرحمن بــن عمــرو بــن أبــي عمــرو اْوزاعــي
َكاا نك اا عن االنن هَننت االَأا ااَ ناهَّنا ااَلنَياَّاالنَهَر َّ َت  نَتَاااك َلناا  اال َّنَياَّاالن نَ ااَاو  ن,نتعااننك اا عن االناأَّ نا االَّ َخ عَّاا َّ

اَلجَّن ن.ق  ني   نالن نا نعننك  عنيكض ن لنياتن نك ُ"ن(1),نتق  ناع الالاعَيج 
 تينإ ناع  كةنألن    نالنشع وناعه  ينتعننك   نأنىنتعننكار ني  نينىنعاننن:قلت 

ن.ك  عن نى,نت راانكن  نأنىنأيُنإ    نإ ناع  كة
 :رحمه  قال ابن اْثير 
ن كةن ن ىنناع َ  َّ َبا»َت َّ نَاا نىن«نَأْوِ  َعْيُن الرِ  ىَيس  كةَّن.نتَن   ن نَ َرَ َ نإَّلناع َ  َّ نن(4 ).َتَق  

 

                                           
َ ننن ) )   َ  .301/ن2اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن.اا ت نن:ناا 
ن

ن.1  /ن2ناع    ناع  ام.ناعَ تا ننإَّلناعَ كل2) ) 
نأيكَ ع  3) )  ن.5 /2,نأيكنناع  قكلناع    ناع  امَيس 
اا نن0) ) نَإ ن   َّ اانَّ نَتاعَي   ٌُنَ َ َ اَ اا نَأيَاا ناعَطَ اا نَّ ن نَتك َااا َُّ نَتاع  نع َ يَاا ناع ااَتاتَّ ناع ااَتَهغَّنَتَ ااَ ٌ ناَّ َاا  وَّ نَناات  َّ اال  ااَلن َّ إاا وناعااا  سن ااالن.نفننَت َّ

ن.053/ن1 ج ن
عَّاىَّنَأاَهنَتَجا َنن ا كوناعاخا  س5) ) نَقت  ,ن}:نر ا ون   اكك ناعدا النَاا ون ااعنن  اَعَ ا،ننإََّ نَين  ن ن نشن نَععنان  نَكرنال  نَتَعان  َتاَجعنان  كَلنَك   ناتَلنَيه  َتاَعااَّ

َاعنن نَي   ن  قَّكلَنَإَشَع َ  ننَيَ  َّ َّ َلناعَ   َّ ناَّ هَّنإََّنىننَع َّ ن.0105ا قنن11/ن6[ن6:ناعنت ]{نَشَع َ ات 
ن

,نا وناعي  لنت لنطيمنا  ن5251ا قنن1/02  كوناعاخ  ينر  وناعطالمنا ون لنيج هنطالمناعثالةن6) )
نَ ااا نكنن5341,ن5341اااا قنن1/53اعي اا لن نَاااا ون َُّ اااَن نَتاع ُّ ناَّ عرَّ َاا وَّ أ  ََّ ااا نَّ نا َّ نإَّااالن,نرَّ َااا ون نَتاعَ َنااا هن َّ ااامَّ اااَلناعَ َ  ُّ ااَ فنن َّ ر 

نَتاعاََّ  َّن كلَّ نإَّلناع  َّ ,نَتاعينينت َّ ي نَّ ن.1340ا قنن11/ن1اع َّ
 

ا َّن1) ) ناع َ    اعَّ عَا ,نَتَ ك  ََّ ا ناََّتض  اَ  َّناع  ن َاَتَإ نَأن عَا نَهت جن نأَّ نان دََّض ،َّ اا قنن34  /ن2  كون  يننر  وناعطالمنَا ون
 012. 

ن.34 :نيالن   ننلناع  ا ك ن ال1) )
 

ن.225:نج  عناع   ك نل1) )
 

ن.333/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن4 ) )
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 ن(227)الحديث رقم
ااَ  منن:قاا  نا  اا نناعاخاا  سن ن( )َ ااَ ثََن نإَّ   ُنن نااَتناا االن َكاا ,نَ ااَ ثََن ن نَ  تَّ نَ اا عَّو  َكاا نا االن ,نَ ااَ ثََن نَك  

َكا  نَك   ,نَأال  ا   ََّسن:ن,نقَا  َن(2)َ ااَلن  ناعخن ك   َعنَيَاا نَ ا َّ ,نَيَناىننَ ا َّ ناعَيا إَّ َّ َُنا اَلنَأا ا َّ نأند َاا :ن,نقَا  َننَ ا َّ  تن
ن نَّال  نننَجا َ،ناَّاااَلٌ نإَّعَاا ناعَناَّاال َّ نَا   اا   اََّ   

ن(3) نَيك اَلنَ ااَاا؟»:نن,نَإدَاا َ نعَااىنناعَناَّاالُّ اال  َراا َلن:ن,نقَاا َ ناَّاااَل ٌن«ن َّ
َنناعَناََّلن ,نعَّننط  َّ ناََّ     ن ىننَ  َأك لَّ ن َّ ِس,نَإاَّ  تن ٌ نَ  َّ ن َ َن نَ    ننأَّ ن َ نَاعَّ َننن,نَإَد َ ناعَناَّلُّ ن:نأَّ

َبا، اَل َتْرَعْل، َوَلِكْن ِإَ ا » َبا َعْيُن الرِ  َأَرْدَت َأْن َتْشَتِرَي َفِبـِع التَّْمـَر ِبَبْيـع  آَ ـَر، َأوَّْ  َأوَّْ ، َعْيُن الرِ 
 (4)«ُثمَّ اْشَترِ ِ 

 :ت ريج الحديث
ناعَي إَّ َّن لنط كمنن(5)يخ جىنا   نن  ينن َُنا َلنَأا  َّ ن.اىنان تفنأند َا
 

 :دراسة رجال السلد
تكندااا  نناع  شااادل,َياناااتنَ ااا عَّوناعشااا  لنن,نَياناااتنهر كااا ,نتكندااا  ن(6)َيْحَيـــى بـــن َصـــاِلح الوحـــاظي

,نتاراا فناااالن ااا لنإاا نن(4 )تياااتناعك اا لناع رااننااالنناا إعن(1)تاعااا الن(1)تثدااىناااالن  ااكل(1)اع   اال
ن.ن(  )اعثد ت

تق  نااالنن(0 ) لني  ناع يسنها نينىن  تمن(3 )  تم,نتراع ناالن ج ن(2 )نتق  نياتن   
ن.(5 )أ ينعكسنا ع  إي

ن. تنثدُنت لنينهعىنألناعثدُنا اون يكىنتاع  كةنعننكدتين يكىن:قلت
نن.(6 )تك   ن,ثدُنثاتنعرنىنك عسني  ا ِ الطَّ  ير  ثِ ي كَ بِ أَ  نُ ى بْ يَ حْ يَ  

ناعَيا إَّ َّناإل    ,نإنلني  مان الناع ي ا ،نعاننكاار نأيُني  ن:نقلت َُنا اَلنَأا ا َّ ااكلنَ الني  ا ننأند َاا
                                           

ن. تنإ   منالنإا ا كننالن خي ن ) )
 . تنك ك نالنيالنرثك ن2) )
ارنتلناعاَ ا،نَتر ا ناعنُّاتلنا  ا َ  نَكا ،ن نَشا  َ  (نا نال)3) ) ا ن:ناَّ َا  وناع  نَت اَ  نَت ن ي ا  ن ا ت ,نَت ناَتنضا ون الناعَ   

ن.01 /ن2 أ   ناعد  سنش حن  كوناعاخ  سن.َت نَتنَيجت ناع  ت 
ن

نَشك ام نَإ  َّ ما,نَإَاك  نىننَ    نتٌ نن0) ) ن.ن2 23ا قن 4 /ن3  كوناعاخ  سنر  وناعتر عُنَا ٌونإََّاانَا َ ناعَترَّك ن
ن

ن5) ) ث الم ن َّ ناعَطَ  نَّ نَاك عَّ نَا ون ناع انكنت َّ ث   ن  كون  يننرََّ  ون ن.510 ا قننن5 2 /ن3اَّ َّ
 
 .5/516اان  ونعي    ن ن.نن اُنإع نت  يُنت  ناطلن لناطتلن  ك ن:ناعت  ي نن6) )
ن315/ن 3 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ننن7) )

 

ن.51 /ن1اعج حنتاع   ك ن النيالن   نننن8) )
 

 .2/361اعر شلننن5) )
 .314/ن 3 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  نن42) )
ن.264/ن1اعثد تن الن ا لنن44) )
ن.51 /ن1اعج حنتاع   ك ن النيالن   نننن40) )
 

ن. 51 د كوناع عاكوننن3 ) )
ي  ناع يسناعااكلن  إاتانن اتلناعشا  نتيتعت ا نعرالن تاإامن ااا اعن,نتقا  تانيقاتا نيا ا عننتآ ا، اننأيا نن اتلننن41) )

ن.اعخ كس,نع    ن2 :ناأ د  ني  ناع نُنش حني   وناع  كةنل.اعش  
ن

ن.314/ن 3 عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ن43) )
 .465 ل د كوناع عاكونن46) )
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,نتأيكاىن(2)إد نار فناالن ج نإلناعث نكُن لنطاد تناع  ع كلنتي  ناع  عكس.( )أنعنناالنيالنرثك 
لنعننكنَ   َّحنا عَ     ن.تأيكىن ندا ن تاك ىنتات

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
نن

 :رحمه  قال ابن اْثير 
ن(ن ا) نَأيَّل   كةَّ ت»َتإَّلنَ  َّ َك ل«نإنَّ َأْعَيان َبِلي اْمِ  َيَتوارثون ُدوَن َبِلي الَعالَّ ن:اَاأ 

نتا   ن َت ناو  ن اىنننااخ  نَت ناَتناعَن َّاكسن َّ َّ، ناعَشال  نَأاك لَّ ال  تان َّ ا  ,ن اأخن ن.نَتينٍّنتا َّ ا   ونتا َّ تَانناتناعَ ااَلتناَّ
نَشَ   ك ل.نتي  ع ت  نَش  َّ نإعنننااخ  نتا َّ  نَتآَا ،  نن   نن(3).َإنََّاانَر ننتاناَّ

 

 ن(228)الحديث رقم
ن ن  َك لَن,ن(0)َ َ ثََن نَترَّكعٌن:نَق  َنن:ق  نياتنار نالنيالنشكاُن َ  مَنن,(5)نَأل  نَياَّلنإَّ   ن(6)َأل  ,نَألَّ

ناع َ اا  َّةَّن نَأيَّال  ن(1)َأالَّ ناهَّن:ن"ن,نقَاا  َننن,نَأاال  ات ن نَ د ااَ ،نتَلننننَقَضاا نَ  ن ,نَتَين اا نن  َُّ اَك ااَ ناع َت َّ نَقا  اَّ عااَ ك لَّ
نَ ك اال ن} االناَّعَاا نَيت  نكنت َّ  ُ ااَك نَت َّ اا َّ نَا   اال  ُمِ  َيَتَواَرثُــوَن ُدوَن َبِلــي َوَأنَّ َأْعَيــاَن بَ ,نن[  :ناعن اا ،]{ن َّ ِلــي اْْ

تِ  ن.(1)"اْلَعالَّ
                                           

ن.204:نع  ا ك ن النيالن   ننلان4) )
 

 .36طاد تناع  ع كلنل0) )
ن.333/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن3) )
ن( لنقكسنأكاللن)نتركعنالناعج احنالن يكوناع  ا  ن,نياتن  ك لناعرتإ نن(0)

ن

 .اعثت س  ك لنالن  ك نالن   تمن تنن(5)

ن.,نتا  ىناتنك   ناعع  انل   تنالنَأا ناَهنالنأنَاك نأَن تنن(6)
ن
ن

ااا ن(1)  ااالنت ننن,راااااىناعشااا النإااالن يكاااىن, ااا  ونأيااالن,يااااتنه كااا ن, انلناعراااتإلاع ااا  ةناااالنأاااا نتنااأااات ناعع  
نن.  2نل د كوناع عاكون.تإلن  كثىنض لنن,ا ع إف

ن

ن.21450ا قنن1/ن6يالنشكاُن  نلناالن1) )
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 :ت ريج الحديث
.ن لنط كمنيالنإ   مناىنان اتفن(3)تاع  تهين(2)تاع  ك سنن( )اعطك ع  ن يخ جىنياتن اتنن
ن.ن(1)تاعاها ن(1)اع   اس(6)تاالن  جى(5) ,نتاع ا  (0)تي   نالن نا .نان تف
ن

ن.ط كمن  ك لناعثت سناىناي ينهاا ن ل(4 )تياتنك ي ناع ت يلن(1)تاالناعج  ت 

 :دراسة رجال السلد
ن.إعتنض كلن ج  ناع ن نثد تن  نأ اناع   ةنالنأا نتنااأت نن

 :الحكم على اإلسلاد
نَراا َلن"قا  ناااالن جا نن,نعرالإ ان  فنضا كلنتاعا نعضاا لناع ا  ةناالنااأاات  نَتاتَّل  َتاع َ ا  َّةن

َ  َ ن نن َ دٌَّ نأَن ج  ك م نَإنََّلناإل َّ تَّسَنَض َّ ن.(  )"َي نَتإ مَّنَ  ن ن
ن

 :رحمه  قال ابن اْثير 
نأنث َ  َلن(نس) كةَّ ِإلِ ـي َلـْم أِفـرَّ َيـوم َعْيَلـْين، : َقاَل َلُه َعْبُد الرَّْحَمِن ْبـُن َعـْوف  ُيَعـرِ ض ِبـهِ »َتإَّلنَ  َّ

ــاَل َلــهُ  َُّّ َعْلــُه  : َفَ  ــَ ْلل َقــْد َعَرــا ا َناا لِلــَم ُتَعي ُرلــي ب ااننن:نَأك  اا ا   ننن.نَجَااا ناأ ن نَكاات  اا   ني ن نَّ تكنداا  نعََّكاات 
َ اَّا ن.َأك َنك ل سنَيَق َننَأَيك ىَّناع ُّ   نَكت   ن(2 ).َت نَتناعَجا ناَعاَّ

 

 ن(229)الحديث رقم
                                           

 15 ا قنن01 /   ن نياتن ات ناعطك ع  ن(ن )
ن(ن2) نَياَّلنَط عَّو  نا لَّ نَأيَّل َّ كةن ن.55ا قننن 1 /ن ن  ن ناع  ك س,ننَيَ   َّ

 

ن.265ا قننن16اع نُنلن(ن3)
 .515ا قننن2/334.ن 41 ا قننن 2/33  ن ني   نالن نا ن(ن0)
 .3421ا قننن0/154 نلناع ا   ن(ن5)
 .5 21ا قنن2/146 نلناالن  جىن(ن6)
ن.2410ا قننن3/011 نلناع   اين(ن1)
 .131ا قننن3/01  ن ناعاها ن(ن1)

 .154ا قننن231اع ن د نلن(ن1)
ن.625ا قننن 06/   ن نياتنك ي ناع ت ي ن(ن4 )
ن.246/ن3اع يخكلناع اك ن(ن  )

ن

ن.330/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن2 ) )
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ن نا  نال ني    نق   تن: نَأ     نا لن ُن َك ن نَ  تَّ َ َ ثََن 
نَهااََّ  نن(1) نَ َ ثََن  ن ن(2), نَأ  َّ نَأل  ن(3), نَأل  ,

َُ,نَإَد َ نَعىنناع َتعَّك نننَق  َنن,ن(4)َشدَّكم ن ناع َتعَّكَ نا َلنأند َا ل  نَأت  نا لن َ لَّ َتن:نَعدََّلنَأا  نناعَ    نَجَ ت  َ  نعَّلنَيَ اَ نَق  
َ لَّن ناعَ    نَّكَلنأنث َ  َل؟نَإَد َ نَعىننَأا  ن كَ ناع  ن   َّ ن:نَي َّ َننَأك َنك لَّ نَيإََّ نَكت  يَّي ىننَين َّلنَعن  نٌنن-َيا  َكدنت نن:نَق َ نَأ  َّ

ن نين ن   َن نأنَ  َنن-َكت  َُ َن ن ن نَي   ن   نَتَعن  , نَا     َن نَكت  نَيَ َخَيل  نَتَعن  نَق  َن. نَق  َن: نأنث َ  َل, نَاعََّ  نَإَخَاَ  :نَإ ن َطَيَم
عنىنن:نَإَد  َن نَأَ  نتنن:نَيَ  نَقت  نَتَق   َننَأك َنك َل,نَإَرك َلنكنَ ك َّ ننَّلناََّان و  نَيإََّ نَكت  كَلن}:ننَأن ىن,نَإَد  َنإَّن َّلنَعن  إََّلناَعاَّ

نَأَ  ناَهنن نَتَعَد   نَرَ انتا نَ   ناََّا  فَّ ناعَشك َط لن َ َهَععننن نإََّنَ  نا   َ  لَّ ناع َ َد ناع َج   َن نَكت  ن رنن  آ ن]{ننَأن عنن نَ َتَعت ان َّ
عنىننن[55 :نأ  ال نتَّن:ن,نَتَيَ  نَقت  ت َّ َُناَّن َتنَ  ن َقَك ن ن نينَ   َّفن ,نَإنَّن َّلنرنن تن َننَا     نَكت  نإَّن َّلنَ َخَي  تن  نن

نَتَق  ن نتَّننَ َ  نَ  َ ت  ت ن نَضَ َونعَّلنَ  ن  نتَّننن ت ن نَضَ َونَعىننَ  ن ناََّ ع  َّل,نَتَ ل   ننن نَإَد   ىَّ اََّ ع  َّ
عنىنن كدنَع نتَ ن نَت,نَإ :نَشعََّ ,نَتَيَ  نَقت  َُنأنَ َ ,نَإنَّن َّلنَ نينطَّ َن ن ن نَي   ن   ث ىنناََّاعَّ َنإَّن َّلنَعن  (5)ن.ا  َّىَّنَإَ   َّ  

 
 :ت ريج الحديث

,نثالثاا عنن االنط كاامنأ  ااننااالنيااالن(1)تاااالنيااالنشاااُن(1)تاعطا اناالن(6)يخ جااىناعاااها نننننن
ن.اع عىناىنا ثيى

 :دراسة رجال اإلسلاد
سن اات  نن:نْبــُن َأِبــي اللَُّجــودِ  عاصــمنن اات ناَاَ اا َّ  ااتنأ  ااننااالناع عااُ,نت ااتناااالنيااالناعَنجن

نن.(1)( ا21 ت)اعرتإل,نياتنار ناع د م,
ن.ثدُنكعنتاعخال ُن تنن(4 )  تن  ا  ىنن:قلت

 :الحكم علي السلد
ن.اع  كةنإ ن  فن  لنااا ى,نتا ع   ا  تنتك  دلنإعلناع  كونعيك فن
ن

 :رحمه  قال ابن اْثير 
نَه   ن(ن ااا()َأَكاا ) نينن َّ كةَّ ُنن:ناعَ َك َكاا ،ن«َزْوِجــي َعَياَيــا  َطَباقــا »إَّاالنَ اا َّ سن ن  كَّكااىن ا َضاا  ناعَاااَّ ن َّااكلن اع  َّ

يَّدو ك  سنَ نَكض  َّونَتَ نن ناَعاَّ اَّ َّ َلناإل َّ نن(  ).اعن َّ  ،,نَت نَتن َّ

نن()*الحديث رقم
                                           

 .أ  تنالناع عيو تن   تكُنالن ) )
ن. تنهاا  نالنق ا ُنن2) )
ن. تنأ  ننالنيالناع عُنالنيالناعنجت 3) )
ن. تنشدكمنالن ي 0ُ) )
ن.014ا قنن525/ن   ن ني   ن5) )

ن

ن.315ا قنن 5/ن2  ن ناعاها ن6) )
 

ن.35 ا قنن11/ن اع  جنناعراك نعيطا انلن 1) )
 

ن.432 /ن3   كاناع  كنُن النشاُن1) )
 

ن.3/013 اعر    عاكون(ن1)
 .31اني ن  كةن قنن(ن4 )
ن.333/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن  ) )
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,نقَا  َن:ناعاخا  يناإل ا نقا  ن ا   ج  ن ن نا الن ,نَتَأيَّالُّ َ لَّ ناعاَ    نَأا اا َّ نا الن اَيك َ  لن كَ اا ن:نَ اَ ثََن ن ن َاَ َنا نأَّ َيخ 
َُ,نَق عَات ن نَأ اََّشا َتَ ,نَأال  نأنا   َتَ ,نَأال  نأنا   ناهَّنا الَّ نَأا ا َّ َتَ ,نَأال  نأنا   َش نننا الن نكنتننَس,نَ َ ثََن ن َّ َجيَاَسن:نا لن

ااَ َ نا ااَ ينَأش  ااَلنَشااك ام إَّ   عَّ َتاجَّ نَيه  َااا  َّ نَيخ  اال  َلن َّ اا ن   نَ نَكر  َلنَيل  َلنَتَ َ  قَاا   ااَ يَ م,نَإَ َ  َ اا   ــاِبَعةُ ن...   : َقاَلــِت السَّ
اِ  (2)َطَباَقـا ُ  -َأْو َعَياَيـا ُ  - ( )َزْوِجي َغَياَيـا ُ   َأْو َجَمـَع ُكـالًّ  (4)َأْو َفلَّـاِ  (3)، ُكـلُّ َدا   َلـُه َدا  ، َشـجَّ

ن(5).اع  كة...َلاِ  ُكالًّ 
ن.(6) امنت نن خ كجناع  كةنت  ا ُن ج عى: قلت 

ن

 :رحمه  قال ابن اْثير 
ن(نس) كةن ن ىنناع َ ا َّ ؤالُ »َت َّ ال نن«ِشَرا  الِعي  السُّ ك ا من.ناعَجع ا :ناع َّ َكا نأَّ نَأكَّاَلناَّاىَّنَك   ن.نَتقَا   َ ا نَّ تَأاَلناَّ إل َّ  

ك َّن ث  نَأكَّلَن:نَتاعَ ش  َّ نن(1). َّ

 ن(231)الحديث رقم
اال َّن:قاا  نأااا ناعاا هامناع اان  ن ن َهاأَّ َت  ناا  َأاالَّ

ن(1) ,نَأاالَّ نَياَّاالنَ َااا ح  نا االَّ نَأَطاا ،َّ ,نَأاال  اا   نَ جن ,نَأاال 
نَأَاا س ن َ َ اَ نَإَ ا َت,نَإَايَاَغناَننناا لَّ تفننَإ    ٌُنإَاَأَ  ن اَ اٌحنَإَأَ ا َا  ىننَجَن َاا نَرا َلناَّاىَّنجَّ االم نعَّاَ ناعَناَّال ن,نَيَلنَ جن

ـَؤاَل »:ن,نَإَد  َنن َُّّ، أََلْم َيُكْن ِشَراُ  اْلِعـيِ  السُّ ننَإَاَيَينَّالنَيَلناعَناَّاَلن:نقَا َ نَأَطا ،ٌنن«َقَتْلُتُموُ  َقَتَلُكُم ا
َ احَّن»:نَق  َن َعناع جَّ ضَّ نَ ت  نَتا   ن     َّ  َ ن.(1)«ا  

 :ت ريج الحديث
ن(2)تااالنأاا ناعاا ن( ) لنط كمن    ناالنشا كو,نتيخ جاىنااالن  جاىن(4 )يخ جىنياتن ات ن
 النن(0)تاعا ا قطنلن(3)تيخ جاىناعا ا   ناالنياالناع شا كل,ن لنط كمنأا ناع  ك نالن اكاون(2)اعا 

                                           
ي نَكن  نانإَّكىَّنن ) ) سنإََّع نَ    نَ نَكع َ  َّ  ُ نَرَأَنىننإَّلنَ َك َكُنَيَا ما,نتيني   تح,نَتَيَناىنن.نَيس  نَتَ َ   ىناَّثََّد ناعا ُّ نَ رنتَلنَق   تَكَجتهنَيل 

ناع نَ ر ثَّلن َ اَمنإَّكىَّنر عي َّ  َّ سنَ نإش  ن.040/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن.اع ني ينناَعاَّ
ن

سنين نات نفنن نط َادَاُنَأَيك اىَّن.ن ناَتناع نط َاامنَأَيك اىَّن ن دا ن2) ) ن نَيَشا  :نَتقَّكاَ ن ناَتناعَااَّ ن.نَيس  ناع َرااَلنَّ اهنَأالَّ َتقَّكاَ ن ناَتناعاَاسنَك  جَّ
ن.0  /ن3اع    ناع  امن.إَ ن َطاَّمننَش   ف

ن

ا ََّاى3) ) نَكض  ,نَت ناَتنَيل  ا َّ   َ نخَ َ اُنإَّالناا  نإَّالناعاَ ي سَّ اَلنناعَشاجُّ اَدى,نثناَننا ا ن   َّ نإَّالنَ كا فن َّ َ َ اىنإَّكاىَّنتَكشن نإَكج   ، اََّشال  ىننَشج  من.نااأ ضَ ،َّن جُّ نَشَجىننَكشن ن.005/ن2اع    ناع  امنن  ىن.كنَد  ن
ن

و,نَ دنت نن:اعَ   ن0) ) عنَاك َنعنَ  :ناعَر   نتاعَض   نَج   ت,نَيت  نَر   نأنض  ,نَيت  نَ يس  ن:َتقَّك َن.نإَنع نَ َ ىنَاك لنَشج َّ
َُن تَ  ناع خن ن ن.012/ن3اع    ناع  ام.َيَ اَ نا عَ   

ن

ن.11 5  كوناعاخ  س,نر  وناعنر ح,نا ون  لناع   ش  ن عناا  ,ن قنن(ن5)
 

 .(1 )اني ن  كةن قنن6))
ن.330/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن1) )
ن.نياتنأ  تنااتهاأ أا ناع   لنالنأ  تنالنيا نأ  تنك   ناعش   ناع  شد ن,ن تن1) )

 

ن.161ا قنن223/ن   نلنأا ناع هامناع ن  نلن1) )
ن

 .331ا قننن13/  نلنيالن ات نن4 ) )
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ن, لنط كمن د نالنهك  ن(6)تاع  رنن(5) لنط كمنياتناع يك  ,نتراع نيخ جىنياتنك يلناع ت يل
يخ جىن لنط كمناعتعك نالن هك نتنن(1)تضك ،ناع كلناع د  لن(1تاعاكعد ن(1)تيخ جىناع ا قطن 

ك عننأاالن االنط كاامناشاا نااالناراا نج اان(  ) االنط كاامن   اا نااالنرثكاا ,نتاع اا رنن(4 )اا اااع نل
ن.ان سن ن ناع ن  ن ناىناي يىن(3 )تاع ا قطنلن(2 )ااتهاأ ناىناي ين  ش اى,نتيخ جىناعطا انل

 :دراسة رجال السلد
ثدااُنإدكااىنإ ضاا نعرنااىنرثكاا ناإل  اا  ن اا تن اانُني اااعنأشاا  نأياا ننعطــا  بــن أبــي ربــاح 

ن"َياَّالنَ َاا حنَأَط ،ننا لنننالناع  كن نَق َ نَأيَّلِن,ن(0 )ناع شعت نتقك نإنىن يك ناأخ  نتعننكرث ناع ن نى
َ ع نعَن نَك   ن.(5 )"اا َلنَأَا سنَن لن 

ن.أط ،نالنيا ن ا حني   نألناالنأا سنإ ناع  كةن:قلت 
َ َتينَ اَاان:نَإدَا  ن"إد ن اأ نااالنياالن ا  ننياا فنتيا ه أاُنأالناع ا كةن:فى السلدجهالة رجل 

نأاا س,ن ناا الَّ ,نَأالَّ نَأَط ،  ,نَأل  يَّن  كَ ناالن ن   َ  أَّ نإَّ   ,نَأل  نااتهاأل َّ ش  كلن,َألَّ نَياَّلناع َّ ن.(6 )ن.تيإ َ  َناع  كَةناالن
 تيناع  كةنألناالنيالناع ش كلنر ن لناالن  جىنتاالنأا ناعاا نر ا ن اتن تضاونن:قلت

ن.إ ناع خ كجنعرلنعننكار تانإ ناع ن نإ   أك نالن  يننإ ناع ن نإ اد نأيُنجع عُناع ن 
 :الحكم على اإلسلاد

ن.إ ن  فنض كلنع ي كلنإ ناع  كةن
 .نأط ،نالنيالن ا حني   نألنأا نتنالنأا سن . 
ن. اتسنإ ناع ن نر  ن تن تضونإ ناع ي جع عُن .2

 :رحمه  قال ابن اْثير 

                                                                                                                        
ن.512ا قننن11 /  نلناالن  جىنن ) )
 .526ا قننن315/ ج  عناك لناع ينن2) )
ن.111ا قنن515/  نلناع ا  لنن3) )
 .353ا قننن35/  نلناع ا قطن نن0) )
 .2024ا قننن0/341اع ت يلن  ن نياتنك يلن5) )
 . 63ا قننن216/ اع      نأي ناع  ك كلنن6) )
 .133ا قننن353/  نلناع  اقطنلنن1) )
 .410 ا قننن306/ اع نلناعرا سن1) )
ن.246ا قنن0 2/  اا   كةناع خ    ن1) )
ن.ن1 3/3 يكُنااتعك ،نن4 ) )
ن.634ا قننن215/ اع      نأي ناع  ك كلن  ) )
ن.012  ا قنن10 /  عراك ناع  جننا2 ) )
ن.130ا قننن353/   نلناع ا قطن نن3 ) )
ن. 31:ن د كوناع عاكونلن0 ) )
 

ن.66:ناع ي ن الناع  كنلنلن5 ) )
 

ن.2 5/ن أي ناع  كةن النيالن   نن6 ) )
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ناعَع  سن كةَّ ن ىننَ  َّ ر نَأَيك ىَّني   ن  «نفأْزَحَرت َعَلْيِه بالطَّري  َفَعيَّ بَشأِلها»َت َّ نَأَجَهنَأن َع نتيش  نن( ).َيس 

نن( ).ي   ن  
 ن( 23)الحديث رقم

نن:ق  نا   نن  ينن نَياَّالناع ََكا حَّ ,نَأال  ك   نَ ا َّ نا الن َاَ َنا نَأا ا نناع اَتا َّةَّ َكا ,نَيخ  نَك   َكا نا الن َ َ ثََن نَك  
ل َّن َا َّ ,نقَا  َن(2)اعضُّ َُناع عناَاعَّلُّ نَ اَيَ  نقَا  َن:ن,نَ َ ثَنَّلن نتَ ا نا الن اَ ك لَّ َُ,ن ن  َ  َّ نَ اَيَ  نا الن اَن لن نَيَنا نَت َّ :نان َطَيد اتن

َن ٌلن تقنَع َتان َطَيَمن َّ نَك ن  ُ َأت ن، َفَأْزَحَرْت َعَلْيِه ِبالطَِّريِ ، َفَعِيَي ِبَشْأِلَها َ َ ىنناََّاَ َن اَلنينا ا َّ ن َّ َرك اَل,نن(3)إَّل 
نَاعَّاا َن:نَرك ااَل,نَكااأ  َّلناَّعَاا نَإدَاا  َن ااَ    ََّكَلنَأاال  ناع َايَااَ نَاَ   نقَاا َّ  تن عَاااَّل 

ااتَ نتَّ,نَرك ااَلن:ن,نَإدَاا  َن...,(0) َكاا نَ  ن
َنعنناََّ  ن ن َع ,نقَا  َنَي   َ نَأَيَلن َّ َ ي اىننَأيَا نَ ا  َ  ََّع ,ن»:نينا  َّ عَا ,نثناَنناج  َيك عَا نإَّالنَ  َّ اانغ نَن   ان َ   َ ا ,نثناَننا  

ن نإ َد َّ َن نيَ   َّ ن َع نَين َتنَتَ نَيَ ٌ ن َّل  ن َّ َتَ نَ أ رن  
ن.(6)«(5)

 :ت ريج الحديث
 النط كامن ت ا ناالن اي ُنن(1)كلناعاخا  س,نتيخ جاىنإا ن ا كث تلننااىنا  ا نن  اين    نن

ناىناي ينق كو
 :دراسة رجال السلد

ن.ج كعن ج  ناع ن نثد تن
ن******************

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

                                           
ن.330/ن3اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن ) )
ن( شعت نارنك ىن)نكهك نالن  ك ناعضا  ن,نياتناع ك حناعا  ينن2) )

ن

ن ننن3) ) نَيي اع,نَرَأَناىننجَ اا نان دََّط َأَعا نَأَ ا نَر َنات  ناعَ اك ناََّراااَل نَيت  ُننإََّاانان َدط اتنَأالَّ ناعَن َقاا نَيا اَ َأتَّ نَأاا َ  َّنكنَدا  ن ال  َ  منَأَيك اىَّن َّ ااَ  َّ   
نين ش ،ن ن َع اعَ ك نإَّا َ اأ م,نَيس  نَأَ  ناأ  َّك ن َّ نَخ  َّج   .41 /ن اعنع كُنإلن  كوناع  كةنتااث ن.ي    

 

اةنَأناىننن0) ) ،ناع   نالناَّاىَّناعد  ا نإََّعا ناع َا   اَ ا نَأناىننَت النَاعَّا ناع  النا عَشال   ا نإالنن   اك ن  كاو.نَيسنا  د اكلنإَّالناع ُّ
ن.10 :ناع  ك كلناعاخ  سنت  يننل

ن َعا نأَنإَّكاىَّن:ق  ناعناتتين5) ) ن َّ ا ن َر  ا نننناا  نَتَك   يََّك ناىننعَّي َ َ ا رَّكلَّ اىننَتَ خ  نَتَجاَونَاا  ن اَوناع َعا  سن ن َعا نَيَناىننإََّاانَأطَّ َيك اىَّنَتَأَيا نَإَتااَّا نن َّ
ن اال  ن َّ ناعَناا سَّ َُّ َياا نإَّاالنجن   نَ ااَتاٌ،نَراا َلناعَ إَّكاامنن نَخ عَّطماا نَعااىننَيت  ااوَّ كَلنَ َ ااىننإَّاالناعَ ر  إ َد َّااىَّناَعاااَّ نَقط ااعنن ن نإَّاالنَنع ااكَّعَّن  نَتاعَ ااَاون  ُ ن نَخ َعَطاا اا َّ َ ك 

َ نَيَتانَّىَّن نَ   كَّكاَّىَّنَقا  نإََّع نَن   َّفَّنَيت  ناعَن سَّ نعََّااَلنَكَ َتَ َ نَا  فن َُّ ن.11/ن1ش حناعنتتسنأي ن  ينن.اعَا َّكَ 
 

َون6) ) نإََّاانَأطَّ ناَّ ع َع  سَّ نَ  نَك  َ  ن نَا ون ناع َ ج َّ ن.325 ا قنن162/ن2إَّلناعَط َّكمَّن  كون  يننرََّ  ون
ن

 .326 ,ن325 اع    ناع  امنن  ىن  كةنن1) )
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 ال اتمة

ن:اع   نهللناعاسنان   ىن  نناع  ع  ت,نتاع ال نتاع الننأي نخك ناعا ك تنتا  
  ا اُنجاه،ن الني   كاةنر ا ونااالنااثكا ,نتا ا ناإلطاال نأيا نن ننا ض ن النتنت ن اى

اا   كةناع لنا    ناع نإلنر  اى,نت خ كجع نت  ا  ع نتاع راننأيكعا ,نك رالنعيا  اةنيلنك اج ن
يا هناعن ا اجناع الن ت ا نإعكعا ن النخاال ن اافناع  ا اُ,نتياا هناع ت اك تناع النكت الناعا نطيااُن

اا م ناعاا ن االنخااال نناع ياان,ننتخ  ااُناعاا ا اكلنإاالنإ  اا ن   ا ااُني   كااةنر اا وناااالنااثكاا ,ن تض َّ
ن:اعند طناع  عكُ
ن:اللتا ج التي توصل إليها الباحث من  الل الدراسة: أوالً 
ك َ ُنت ك  اا ,- ك ااةناعَ اا َّ َ ااىنتنناَّاانَّك َ ا ناَاَ   َّ ناَاثَّك اا نَ  َّ ك ااةن ت ااعناا االن َّ   ََ َ  ناا  نَ  َاا نَيت 
َُ,ن ك َ  َُ,ننتقيك ن لاعَض َّ تَأ ضن اعَ ت  ا   َّك َ  َونر نااع  يناعي كاُناع لنت  تنإلنيسن ا كةننق   اََ

نتاع   ن.ن تلناعني نإع ن  عىن لن كةناعدات َّ
نَ َناا- َكااُ,نَإ َاا َ  نكنت  َّ نَ اا ناَّاا عَي  يَّ ك ااةناعَنَاتَّ َّ   ََ َ  ناَّ ا  اا َّ   ناَاثَكَّاا نإَّاالنَط َّك دَااُنا    ااينتوناا االَّ َت نين  

ى نا,نَتَ  َ  منكنت  َّ نَ  نن  َّ رن نَ  ناَّ ع َ   َن  ش اىَي  يَّ ن.,نَتَ  َ  منَكا 
َ ن- ناَطيَااَعنَأيَاا نَ َ اا  َّ نَيَلناا ااَلناَاثَّك اا َّ ااون نَكَ ضَّ َُّ ناعن ََّع َكاا نرَّ َاا وَّ ك ااةَّ َّ   ََ ناَّ َُّ َ اَ اا ناع  َّ اااَل َّ نخَّ اال  َّ 

نكنط َاع نَا   ن,نا نع  نَا  َضَع ن َع نَعن  َعنَا  ضن نَتَ َ اجَّ ك اَةنعَان  نَيَ   َّ ت  َّ ,ن   نر لن اام نعتنجن ناعَ   دنت َّ َ ا َّ إَّلنأَّ
نا َنَ  َكدَّلَّ ن.عَا  َّةنَأَيك َع ن ن  

ك َةناَع َّلنخَننَتَ  - َلناَاَ   َّ ن َّ نَأَ ٌ نَعك َسناَّ ع َديَّك  َّ َُّ ناعن ََّع َك َ  ناََّأَ  نَّك َ نإَّلنرََّ  وَّ َ َأخ َّ َ َج  َع نرن نٌون ن
,نَتَر لَن  ُ َي ك  نَأَي ن  ج ُنععننَطتَّ ناعَا  َّةن نَكدَّلَّ َتا  نَعن  ن ن ت  َّ ن.َ َاانَ َاام نعتنجن

 : و  ا جدول ترصيلي يبين  الصة دراسة الباحث له   اْحاديث
ن(. 23)أ  ناا   كةناع لنق نناعا  ةنا  ا  ع ن . 
 (. 1)أ  ناا   كةناع لنت  تنإلناع  ك كلنيتنإلني     ن .2

 (.35)  ك كلنأ  ناا   كةناع  ك ُنخ  جناع .3
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 (.22)أ  ناا   كةناع  نُن .0

 (. 5)أ  ناا   كةناعض ك ُن .5

 (.0)أ  ناا   كةناعض ك ُنج مانتاع تضتأُن .6

 (.2)أ  ناا   كةناع لن تقلنإكع ناعا  ةن .1

ن(.26)أ  ناا   كةناع لنعننك ث ناعا  ةنأي ن خ كجنعع ن .1
 (.1)أ  ناا   كةناع ر   ن .1

ن
ن
ن
ن
ن
ن
 

نن.التوصيات: ثاليًا 
اااإلَّنن تَّناَ اا َناع  َّننوَّناَلنطناانىَّنك ااجَّنت ن َننضاا ت  نن.ن  ااا أ ناا ،نا يااتنن نعَااإَّننَُّنكَن َّناَلن   نت  ككااهَّن,نَُّنَكااتَّناَناعنَننَُّننَناع ُّ

ن.,نعاالنكنن َ َونإع ناعنالن ي نتنأيكىنت ينن  نعننَكدن  نى َّنك ندَّن َننل ن َّنناع  كةَّننوَّنك ن َّن َن
  يتننع ينطياُناع يننيلنرثك مان لنر وناع  اةناإل ال لنت نع نر وناع ا كة,ن ا نكاها ن.ن2

 خطتطم ,نت د ننإلناعن  اجنيلن اانرا لن ااا نع ا نناعتقاتلنأيا ني   كاَةنيت   ا نااالنااثكا نإالن
 .نر  اى,نعاانيت لنإختانلنا      ننا  دكمناع خطتط تنتطا أ ع 

نن االنخااال ناع    اا ن ااعنر ااو.ن3 اع اا كةناع طاتأااُنتق ااتنأياا نا اافناعر ااوناع االنطناََّ اات 
نت ااَلن  يت ااُنعاا ينطياااُناع يااننإأت االنانأاا   ن نإكعاا نااخطاا ،نتَطَ اات  ُمن  اا نَأَ اات  ن  كااا َطَاَ اا ت 

ن.  دكمن افناعر ون  دكدم نأي كو 
 لنخال ناع     ن عناعا ا جناع  ت اُن ااكلنعيا  اةنينعا ن ا نهاعاتن   ا جنإعا ن طاتك ,ن.ن0

عااالنعااانن    اااعنارااا ناع دنكااا تناع ااالنكدااا  ع ناع   اااتو,نا إلضااا إُنإعااا نينعااا ن   ااا جنإعااا ن نداااكو,نإ
ت   كو,نتأي ني  ناعخك نيلنكا أ تان اافناعاا ا ج,نتك  ياتانأيا ن طتك  ا ,نإعااان الناا وننشا ن

ن.اع ينناعن إع,نت تن اخ نإلناع  قُناعج  كُ
 ,نت ااي نتنت اايننأياا ن ااك ن ن   اا ن اااانتي ااأ نتناع ياالناع يااكنناعدااات نتاع تإكاامنتاع اا ا

 .تأي نآعىنت  اىنت لنتا  نن

ن
ن
 

 
ن
ن
ن
ن
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 والمراجع المصادر قائمة

 ضا ن:نن اا,ن  دكام311اإلا نُناعرا ي,ناالنأا نتنأاك نتنالن   ا ناع  ا تلناا الناطاُنتن 
ااتعاال,ن:ناع كا ف,ناعطا اُ  طال,نتأث ا لنااثكاتال,نتكت الناعتااا ن ا ناع اكاُنعينشا نتاع تهكاع,ن

ن.ن111 ن- ان041 

 إ  اا لناعخكاا  ناع عاا  ناهتاااا ناع  اا نك ناع شاا  ,نا  اا نااالنيااالناراا نااالنإ اا  أك ناعات ااك سنتن
ن– ا ناع شاار  نعيا ااةناع ي االنانشاا النياااتن  ااكننك  اا نااالنإااا ا كن,ن ا ناعااتطلن:ن ااا,ن  دكاام104

ن.ن111 ن- ان024 اع ك ف,ناعطا ُنااتعل,ن

 ن :ن ا,ن  دكم211تاع ث نل,ن النيالنأ  ن,ني   نالنأ  تنالناعض   ناعشكا نلنتناآل   ن.
ن. 11 ن–ن  0 اع ك ف,ناعطا ُنااتعل,نن-ا  ننإك  ني   ناعجتاا  ,ن ا ناع اكُ

 ا سنأاا ناع جكا ناع اي ل,ن:ن اا,ن  دكامن364اا   كةناعطتا ,نع يك  لنالني   ناعطا انالنتن  
 .ن113 - ان040 اعث نكُ,ن:نعطا ُاع ت  ,نان- ر اُناعه  ا،

 اا   كاااةناع خ ااا   نيتناع  ااا خ جن ااالناا   كاااةناع خ ااا   ن  ااا نعاااننكخ جاااىناعاخااا  سنت  ااايننإااالن
  ا اُن(ن اا603:ناع  اتإ )  ك كع  نعضك ،ناعا كلنيااتنأاا نتن   ا ناالنأاا ناعتا ا ناع د  الن

 ا نخضا نعيطا أاُن:ناعن شا   ا علناا ا  اناعا ر ت نأاا ناع يا ناالنأاا نتناالن  اكشن:نت  دكم
 .3 ن:    نااجها،ن2444ن- انن024 اعث عثُ,ن:نعان لناعطا ُن–تاعنش نتاع تهكع,ناك تتن
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 ني   كةنيالنأ تاُناع  انلنا تاكُنيالني   ناع  رن
اَي لناعَجاَه سناع َ انالن (ن اا1 3:ناع  اتإ )االنأ تاُناع  كلنالن    ناالنياالن  شا ن ات ت ناع ُّ

اع كااا فنن-اع ااا ت كُنن-شااا رُناع كااا فن:ناعااا  كنن   ااا ني  ااا ناعدشاااد سناعن شااا ن نأاااا :ناع  دااام
ن :نننأ  نااجها،111 ن- ان1 0 ااتع ,ن:ناعطا ُ
ن

 اااا,ن251:ي اااتا ناع جااا  ,نااااالنإ ااا  منإاااا ا كنناااالنك داااتوناااالنإ ااا  مناع ااا  سناعجتهجااا نلنت 
ن.نا ر   لن–أا ناع يكننأا ناع يكنناعا  تس,ن  كةنار   ل,نإك  نآا  ن:ن  دكم

 ن215يخا  ن رُنإلنق كنناع   نت  كثى,ناالنأا نتن    نالنإ   منالناع اا سناع ا رعلنتن
 . ا0 0 اك تت,نن- نتن  كش,ن ا نخض أا ناع ي نأا.ن :ن  دكم

 ناع  ااااتإ )اعخااا اج,نااااالنهر كاااا ،نك كااا نااااالنآ نناااالن ااايك  لناعد شاااالناااا عت ،,ناعرااااتإلناا ااات ن:
ن. :نأ  نااجها،ن310 اعث نكُ,ن:ناع طا ُناع ي كُنت ر ا ىناعطا ُ:ناعن ش ( ا243

 ا ,ناع  ا لنااأالناعشاكاننتآ اااى,نااالن   ا نأاا نتناال"ن ايلنتنأيكاىنت اين"يخالمناعناال   
:ن اا عونااالن   اا ناعتنكاا ل,ن ا ناع  اايننعينشاا نتاع تهكااع,ناعطا ااُ:ن ااا,ن  دكاام361اا اااع نلنتن

ن.نن111 ااتعل,ن

 ياااتن:ن ااا,ناأ ناا ناااىنتأياامنأيكااى051اآل او,نا  اا نااالناع  ااكلنااالنأياال,نياااتناراا ناعاكعداالنتن
ن.ن111 ن- ا041 ااتعل,ن:نل,ناعطا ُعان ن-أا نتناع  ك ن,ن    ُناعر وناعثد إكُ,ناك تت

 اا ن:ن ااا,ن  دكاام256اا وناع  ا  ,ناااالنأااا نتن   اا ناالنإااا ا كننااالنإ اا  أك ناعاخا  سنتن   
ن.ن111 ن-041 اك تت,ناعطا ُناعث عثُ,نن–إ ا نأا ناعا قل,ن ا ناعاش ا ناإل ال كُن

  اا,ن006تناعدهتكنالنتنناإل ش  نإلن   إاُنأي ا ،ناع ا كة,نااالنك يالناعخيكيال,نخيكا ناالنأاا 
ن. ا041 ااتعل,ن:ناع ك ف,ناعطا ُن–    ن  ك نأ  نإ  كس,ن ر اُناع ش ن.ن :ن  دكم

 ااااا,نن024 إ تا،ناعييكااا نإاااالن خاااا كجني   كااااةن ناااا  ناع ااااك ,نع   اااا نن  اااا ناعاااا كلنااعااااا نلنتن 
ن.ن115  ان045 اك تت,ناعطا ُناعث نكُ,نن–اع ر وناإل ال لن

 نااالنإ اا  أك ناعاخاا  سن الن شاا كخى,ناااالني  اا نأااا نتنااالنأاا سني ا  لن االن تسنأاانعنن   اا 
اكاااا تت,نن–أاااا   ن  اااالن ااااا س,ن ا ناعاشاااا ا ناإل ااااال كُن.ن :نن ااااا,ن  دكاااام365اعج جاااا نلنتن

ن. ا0 0 ااتعل,ن:ناعطا ُ
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 أيالن:ن ا,ن  دكم063ا   ك  ونإلن   إُناا   و,نعكت لنالنأا نتنالن    نالناعا نت
ن.112 ن- ان2 0 اك تت,نن–اعجيك ن    ناعاج تس,ن ا ن

 أيالن:ن اا,ناع  دام634ي  ناعي اُنإلن   إُناع   اُ,ناالناع  لنأيلنالن   ا ناعجاه سنتن
ااتعااا ن ااانُن:ن ا ناعر اااوناع ي كاااُناعطا اااُ:نأااا   ني  ااا نأاااا ناع تجااات ناعن شااا ن-   ااا ن  اااتفن

 (ن.ت جي نإع  سن1)ن1:نننأ  نااجها،ن110 ن- ان5 0 :ناعنش 
ن

 ناع  اااااتإ )أاااااا ناعااااا   لناااااالنإ ااااا  مناعايااااا ا سناعنع تنااااا سناعهجااااا جل,نيااااااتناعد  ااااانن:ناا ااااا عل:
ن- ااان041 اعث نكااُ,ن:ناكاا تتناعطا ااُن– ا ناعجكاا ن:نأااا ناع ااالنن اا  تلناعن شاا :ن  دكاام( ااا331
 . :نننأ  نااجها،ن111 

 ات ن   ا ن:ن اا,ن  دكام  1اع  ع اكل,نع اا ناعا   لناالنياالنارا ,نجاال ناعا كلناع اكتطلنتن   
ن.ااتعل:ناك تت,ناعطا ُن– ت ن  لنن   ,ن ا ناعجيك ن  

 أاا نتناالن   ا ناع  شا س,ن:ن ا,ن  دكم015اا   ،نتاع   ت,نا   نالناع  كلناعاكعدلنتن
ن.ن113 ن- ان3 0 ج  ,ناعطا ُنااتع ,نن– ر اُناع تا سن

 ن اا,ن  دكام152اإل  اُنإلن  ككهناع   اُ,نا   نالنأيلناالن جا ناع  ادالنلناعشا إ لنتن:
ن.ه5 0 اكاااااا تت,ناعطا ااااااُنااتعاااااال,نن–ي  اااااا نأاااااا   ,نتأياااااا ن  ااااااتف,ن ا ناعر ااااااوناع ي كااااااُن

:ن ااا,ن  دكاام 21إ ااالحناع اا  ,ناااالناراا نأااا نتنااالن   اا ناع  اا تلنااا النيااالناعاا نك نتن*ن
ن- اان0 0 ااتعال,ن:نعانا ل,ناعطا اُن–اكا تتنن–    نأا ناعد   نأط ,ن    ُناعر وناعثد إكُن

 .ن113 

 (ن اا606:ناع  اتإ )إنا فناع تا نأي نينا فناعن   نعج   ناع كلنياتناع  لنأيلنالنكت الناعد طالن
ن.0:ن انأ  نااجها،ن020 ااتع ,ن:ناع ر اُناع ن  كُ,ناك تتناعطا ُ:ناعن ش 

 ن اا,ن  دكام541يط الناعي ااونتااإ ا نعيا ا قطنل,نااالناع ضا ن   ا ناالنطا   ناع د  النتن:
ن.ن111 ن- ان1 0 ااتع ,ن:ناك تت,ناعطا ُن–  ,ن ا ناعر وناع ي كُن   ت ن    نن 

 ااا,ن015ا أ داا  نتاعع اكااُنإعاالن اااك ناع شاا  ,نا  اا نااالناع  ااكلنااالنأياال,نياااتناراا ناعاكعداالنتن 
ن.ن ا 04 ااتعل,ن:ناك تت,ناعطا ُن–ي   نأ  نناعر  ل,ن ا ناآلإ مناعج ك  ن:ن  دكم



 352 

 ن ااا,ن ا ناع يااننعي الكااكل,ناعطا اا316ُ    اا ناعه رياالنتننااأااالن,نعخكاا ناعاا كلنااالن   اات نااال:
ن.ن2442اعخ   ُنأش ن

 ااا,ن 10ا   ااا طنا االن  االن االناعاا تا نااا  خ الط,نعا  اا لناعاا كلناع يااال,ن اااطناااالناع ج االنتن 
(ننع كاُنا   اا طنا الن  الن الناعا تا ناا  خ الط)أال،ناع كلنأيلن ض ,نت ا  ن  دكداىن:ن  دكم

ااتعاا ,ن:ناعداا    ,ناعطا ااُن–هكاا  اتنإاالناع اا اجننأياا ناعر اا و,ن ا ناع اا كةنت ااتن  ا ااُنت  دكاامنتن
ن.ن111 

 اإلر ا  نإالن إاعنا   كا ونأالناع   يالنتاع خ يالنإالناا ا  ،نتاعرنا نتاان ا و,نأيا ناالن اااُن
اعطا اااُنااتعااا ,نن–اكااا تتنن– اااا,ن ا ناعر اااوناع ي كاااُن015تناااالنياااالنن ااا ناااالن ااا رت تننتن

 .ن114 ن- ان  0 

 دااا ناعااتا أل,ن ا ن:ن ااا,ن  دكاام315عها اا تنتاع  اااع,نعياا ا قطنلنأياا نااالنأ اا نااالني  اا نتناإل 
 .ن115 ن- ان045 اك تت,ناعطا ُناعث نكُ,نن–اعر وناع ي كُن

 ي  اا نااالن:ن ااا,ن  دكاام034ي اا علناااالناشاا ال,ناااالناعد  ااننأااا ناع ياا نااالن   اا نااالناشاا النتن
ن.ن111 ن- ان024 ااتع ,ن:ن يك  ل,ن  اناعتطلنعينش ,ناع ك ف,ناعطا ُ

 اا ثاا  نإاالناع اا كةناعناااتس,ناااالناعشااكاناإل اااع نلنأااا نتنااالن   اا نااالنج  اا نااالن كاا لنتن
ات ا سناععن ,ناعطا ُناعث نكُ,نن-أا ناع يلنأا ناع  ك ن    ,ناع ا ناع ي كُنن.ن :ن ا,ن  دكم361
 .ن111 ن- ان041 

 ت اايننااالن   ا ناع  النااالنأاا ناعا   لنااالنني ثا  ناع ا كةناع  تكاُنأاالناعناالن اي نتنأيكاى
    ااُن:ني  اا نأااا ناع  اا حن    ااُنعن شاا :ناع  داام(ن ااا364:ناع  ااتإ )خااال ناع ا ع  ااهسناع    االن

ن. :نأ  نااجها،ن041 ااتع ,ن:ناك تتناعطا ُن–اعر وناعثد إكُن
 ا ن إ اااتنإاااتهسنأاااا ناع طياااو,ن:ن اااا,ن  دكااام240اان,نعل ااا نناعشااا إ لن   ااا ناااالنإ  كاااسنتن 

ن.ن114 ن- اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان4 0 اكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا تت,ن–ُن إااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع  
:ن ااا,ن  دكاام562اان اا و,ناااالن اا  نأااا ناعراا كننااالن   اا نااالن ن اات ناع  ك االناع اا   نلنتن

 .111 ن–ن041 اك تت,ناعطا ُنااتع ,نن–أا نتنأ  ناعا  ت س,ن ا ناعجن لن
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 النااالنأاا نا  ناع ننإك لن ريننإكىناإل  نني   نا  حنيتناننعكت الناالن  الناالني  ا ناالن  
اااَ  ناع نايااالن ا  :ن  دكااامنت  يكااام(ن اااا141:ناع  اااتإ )اععااا  سناع ااا ع ل,نج ااا  ناعااا كل,نااااالنااااالناع َّ

:نعانااا لناعطا اااُن– ا ناعر اااوناع ي كاااُ,ناكااا تتن:ناعن شااا اعااا ر ت  ن ت كاااُنأاااا ناعااا   لناع اااتك لن
ننن112 ن- انن3 0 ااتع ,ن

 أااا نتن:ن اا,ن  دكاام110 ناع  شاادلنتناعا اكاُنتاعنع كااُ,نااالناع اا ا،نإ ا  أك نااالنأ ا نااالنرثكا
ن.ن111 ن- ان1 0 ااتع ,ن:نالنأا ناع   لناع  رل,ن ا ن ج نعيطا أُنتاعنش ,ناعطا ُ

 نااااالن   ااا ناع ااا  ةناااالن   ااا نتن-  ااان ناع ااا  ةن–ايكاااُناعا  اااةنأااالنهتااااا ن  ااان ناع ااا  ةن,
  ااكلن.ن :نكاام ااا,ن  د141ياااتناع  االنأياا نااالنيااالناراا ناععكث االنتن:ن ااا,نان داا ني   كثااى212

ااتعااا ,ن:ناع  كناااُناع نااات  ,ناعطا اااُن–ي  ااا ن ااا عوناعاااا ر س,ن  راااهنخ  اااُناع ااانُنتاع اااك  ناعناتكاااُن
 .ن112 ن- ان3 0 

 ايكاااُناعتأااا  نإااالنطادااا تناعيياااتككلنتاعن ااا  نع اااا ناعااا   لناااالنياااالنارااا ,نجاااال ناعااا كلناع اااكتطلن
 اك ان/نعانا لنن-اع ر اُناع  ا كُن:ن    نياتناع ض نإا ا كنناعن ش :ناع  دم(ن ا  1:ناع  تإ )

 .2:نأ  نااجها،
 اعاييااااُنإاااالن اااا اجننيا ااااُناعن ااااتنتاعييااااُنع جاااا ناعاااا كلنياااااتنطاااا   ن   اااا نااااالنك دااااتوناع ك تهآااااا  ين

ن- اا 02 ااتعا ن:ن ا ن   ناعا كلنعيطا أاُنتاعنشا نتاع تهكاعناعطا اُ:ناعن ش (ن ا1 1:ناع  تإ )
 . :نننأ  نااجها،2444

 ن نااتناع ض ني   نالنأيلنالن   ا ناالني  ا ناالن جا ناع  ادالنلنانينتغننَاع َ َ انَّ َر نَّ   َ نَاا  َُّ َع نَي َّ  َّل 
ن  ك نالني كلناعه ك س:ن ددىنتخ جني   كثىنتأيمنأيكى( ا152:ناع  تإ )
:نننننننننناع  يرااااااااُناع  اكااااااااُناع اااااااا ت كُناعطا ااااااااُن- ا نيطيااااااااسنعينشاااااااا نتاع تهكااااااااع,ناع كاااااااا فن:ناعن شاااااااا نننننننننن

 2:نننأ  نااجها،ن2444ن- اننننن 02 اعث عثُ,ن
 اك لناعت ننتاإلكعا ننإالنر ا وناا را ننع يالناالن   ا ناالنأاا ناع يا ناعر ا  لناع  كا سناع   ال,ن

 ا نطكااُن:ناع  اكلنآكاتن ا ك ناعن شا ن.ن :ناع  دمن(ن ا621:ناع  تإ ن)ياتناع  لناالناعدط لن
ن(.يجها،ن,نت جي نإع  سن5)ن6ن:    نااجها،ن111 - ا1 0 ااتع ن,ن:ناع ك فناعطا ُنن–

 اا جناع اا تسن االنجااتا  ناعداا  تس,نع   اا نااالن   اا نااالنأااا ناعاا هامناع  ااكنلناع يمدااونا   ضاا ن 
اك س,ن  دكم ن. ج تأُن لناع  ددكل,ن ا ناعع اكُنعينش :ناعهم

 ااالنهر كا نك كا ناالن  اكلنتنن– تاكُني   نالن    نالناعد  نناالن  ا هنن–   كاناالن  كلن
ن.ن115  ا,ن045   شم,نن–    نر   ناعد   ,ن ج عناعييُناع  اكُن:نكم ا,ن  د233
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 ي  ا ننات ن:ن اا,ن  دكام233ااالنهر كا نك كا ناالن  اكلنتنن– تاكاُناعا ا  لنن–   كاناالن  كلن
ن. ا044   شم,نن– كل,ن ا ناع أ تلنعي  اةن

 ي  ا نناات ن:ن ااا,ن  دكام233ااالنهر كاا نك كا ناالن  اكلنتنن– تاكااُناعا  تسنن– ا  كانااالن  اكلن
ن.ن111 ن- ان311  رُناع ر  ُ,نأ ننن– كل,ن  رهناعا ةناع ي لنتات ك ،ناع  اةناإل ال لن

 ااا,ن ا ناعر ااون301 اا  كاناااالنكااتنسناع  اا س,نع ااا ناعاا   لنااالني  اا نااالنكااتنسناع اا إل,نتن 
ن. ا2 0 ااتع ,ن:ناع ي كُ,ناك تت,ناعطا ُ

 اا,نتضاعن 21  تنالنأا نتناعن ا سنتن   كانيالنه أُناع  شدل,نعل  ننأا ناع   لنالنأ 
ن. ا1 0 اك تت,ناعطا ُنااتع ,ن–خيك ن ن ت ,ن ا ناعر وناع ي كُن:ن تاشكى

 ن– ا ناعر اااوناع ي كاااُن اااا,ن061 ااا  كانايااا ا ,نا  ااا ناااالنأيااالنيااااتنارااا ناعخطكاااوناعايااا ا سنتن
ن.20:نها، انأ  نااجن1 0 ااتع ,ن:ن  ط  نأا ناعد   نأط اعطا ُ:ناك تتن  ا ُنت  دكم

 اا  كاناإل ااالننتتإكاا تناع شاا  ك نتااأااالن,نعشاا سناعاا كلن   اا نااالني  اا نااالنأث اا لناعااا ال,ن 
اكاااا تت,ناعطا ااااُنااتعاااا ,ن–أ اااا نأااااا ناع ااااالنن اااا   س,ن ا ناعر اااا وناع  ااااال,نعاناااا لن.ن :ن  دكاااام
ن.نن111 ن- ان041 

 ن دكااام اااا,ن 315 ااا  كاني ااا  ،ناعثدااا ت,نااااالن  ااالنأ ااا ناااالني  ااا ناعشاااعك ناااا النشااا  كلنتن:
ن.نن110 - ان040 اعرتكت,ناعطا ُ,نااتع نن– ا لناع    اال,ناع ا ناع ي كُن

 كاني   ،ناعضا   ،نتاعرااااكل,نااالن  النأ ا ناالني  ا ناالنأث ا لناع  ا تلناا النشا  كلن   
ن.ن111 ن- ان041 ااتع ,ن:نأا ناع  كنن    ني   ناعدشد س,ناعطا ُ:ن ا,ن  دكم315تن

 ااا,ن034,نعل اا ننيااالننن ااكنني  اا نااالنأااا نتناا اااع نلنتن( اااع ليخااا  ني) اا  كاني اااع لن 
ن.نن114 - ان4 0 ااتع ,ن:ناك تت,ناعطا ُ– ك نر  تسن  ل,ن ا ناعر وناع ي كُن:ن  دكم

 ن ا,نطاعن  تن  اقا256ُاع   كاناعراك ,ناالنأا نتنإ   أك نالنإا ا كنناعج  لناعاخ  سنتن:
ن.اع رلن–اع    لناع ث  نكُ,ن ك  نآا  نن    نأا ناع  ك نخ ل,ن اا  

 ا,ن  دكمن الحن211,ناالنار ني   نالنيالنخكث ُنتن(   كاناالنيالنخكث ُ)اع   كاناعراك ن 
ن.ن2446ن- ان021 اعد    ,ناعطا ُ,نااتع ,نن– ي ,ناع   تمناع  كثُن



 353 

 يالناالناع  الناالن   كان  كنُن  شمنتار نإضيع نت   كُن لن يع ن لناا  ث ,ناالناعد  ننأ
  اااوناعااا كلنياااالن ااا ك نأ ااا ناااالن  ا اااُن:ن اااا,ناع  دااام 51 ااااُنتناع  ااا لناااا النأ ااا ر نتن

ن.ن115 اك تت,نن–اع   س,ن ا ناع ر ن

 اااا,ن262,ناااالنهكااا نأ اا نااالنشاااُناعن كاا سناعا اا سنتن(يخااا  ناع  كنااُ) اا  كاناع  كنااُناع ناات  ن 
ن. ان311 إعكنن    نشي تت,نأ نن:ن  دكم

 ا اا  ،ناع  ع ااكل,نعا  ا لناعاا كلناع يااالنياااتناعتإا ،نإااا ا كننااالن   اا ناالنخيكاا ن اااطناااالناع اكاكلن
اكا تت,ناعطا اُنن–ك ك نش كمن  ل,ن ا ناعر وناع ي كُن:ن ا,ن  دكم 10اع ج لناعش إ ل,نتن

 .ن116 ن- ان046 ااتع ن

  اع   لنالن    نناع   ُناعيطك ُنإلن   كاناع  كنُناعش ك ُنعش سناع كلنياتناعخك ن    نالنأا
نن113 / ا0 0 ا تع ن:ناعطا ُ(ن ا142:ناع  تإ )النيالنار نالنأث  لنالن    ناع خ تسن

ن2:نعان ن   نااجها،-اعر وناع ي كى,ناك تتن:ناعن ش 
 اا,ن353    ُناا تاسناش حنج  عناع   اس,ناالناع الن    نالنأا ناع  كنناع ا  ر ت ينتن 

ن.اك تت– ا ناعر وناع ي كُن

 ناعااا كلنياااالنه أاااُني  ااا ناااالنأاااا ناعااا  كننننننننن    اااُناع   اااك نإااالنارااا ن تا ناع  ا اااك ,نعاااتعل 
اع كاااا ف,ناعطا ااااُنن-أااااا نتننااااتا  ,ن ر اااااُناع شاااا :ن ااااا,ن  دكاااام126اااااالناع  اقاااالنتنن–اع  اقاااالن
 .ن111 ااتعل,ن

 اعدهتكنالنناع  تكلنإلنيخا  نقهتكلنع ا ناعر كننالن   ا ناالنأاا ناعرا كن,نيااتناعد  انناع اإ ال
ن ا ناعر وناع ي كُ:نأهكهنتناع ط   سناعن ش :ناع  دم(ن ا623:ناع  تإ )

ن0:نننأ  نااجها،111 - ا041 :ناعطا ُننننن

 اا,ن535اع   كونتاع   كو,نإل   أك نالن    نالناع ضا ناا ااع نل,ناع يداوناداتانناع انُنتن 
ن- ااااان0 0 ااتعاااا ن:ناعطا ااااُاعداااا    ,نن–يك اااالنااااالن اااا عونااااالنشاااا ا ل,ن ا ناع اااا كةن:ن  دكاااام
 .نن113 

 اع   كااونإاالنإضاا ا نااأ اا  نتثااتاوناعاا نااااتن  االنأ اا نااالني  اا نااالنأث اا لنااالني  اا نااالن
ن( ا315:ناع  تإ )    نالنيكتونالنيه ااناعاي ا سناع   تلنااناالنش  كلن
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ننن2440ن- اااانن020 ااتعاا ,ن:ن   اا ن  ااالن   اا ن  ااالنإ اا  أك ناعطا اااُ:ن  دكاامنننن
نأ  نننننننن
نعان لن- ا ناعر وناع ي كُ,ناك تتن:ناعن ش ن :نااجها،
ن

 ن  رُناعنال"تاع ا ناع لنتجعع نإكع ,ناالنإ   أك ن    ناالنإ ا  مناالنإ ا  أك نااه سن"نن
ن. ا040 ااتع ,ن:نير ننضك ،ناع   س,ناعطا ُ. :ن ا,ن  دكم261تن

 ن ا,ن  دكم343ي   نالنش كوناعن  النتنن,ناالنأا ناع   ل( شكخُناعن  ال)   كُناعشكتخن:
ن. ا023 ااتع ن:ن رُناع ر  ُ,ناعطا ُن–اعش كلن   ننالنأ  لناع تنل,ن ا نأ عنناع تاا ن

 ااتعاا ,ن:ناكاا تت,ناعطا ااُ– ااا,ن ا ناعر ااوناع ي كااُن101 ااار  ناع  اا ي,نع   اا نااالني  اا ناعااا الن
ن.ن111 - ان1 0 

 ا ااُ,نا  اا نااالنأياالنااالن   اا نااالن جاا ناع  اادالنلنتن  جكاا ناع ن  ااُناهتاااا ن جاا  نااا ااُناا 
ن.ن116 ن–اك تتناعطا ُنااتع نن–إر اننتنإ  ا ناع م,ن ا ناعاش ا ن.ن ا,ن  دكمن 152

 اع  اا ك نتاع جاا كو,نع االنخاا جنعااىناعاخاا  سنإاالناعجاا  عناع اا كو,ناااالناعتعكاا ن اايك  لنااالنخياالن
:ناع كا ف,ناعطا اُن–عياتا،نعينشا نتاع تهكاعنيااتنعا ااُن  اكل,ن ا نا.ن :ن اا,ن  دكام010اعا جلنتن
ن.ن116 ن–ن046 ااتع ,ن

 اع  يكداا تناع  اا لنأياا ن اا كوناااالن ااا لنت  ككااهن اادك ىن االن اا ك ى,نتشاا افن االن   تيااى,ن
اع  يراُناع  اكااُنن– اا,ن ا نااا نتهكا نعينشاا نتاع تهكاع,نجاا  ن024 ع   ا نن  اا ناعا كلنااعااا نلنتن

 .نن2443ن- ان020 ااتع ,ن:ناع  ت كُ,ناعطا ُ

 َتهَّسن ن( ا210:ناع  تإ )  يكننق  ناع ال نااتنأا نتن    نالنن  نالناع ج جناعَ   
ناع  كنُناع نت  ن- ر اُناع ا ن:نأا ناع   لنأا ناعجا  ناع  كتاالناعن ش .ن :ناع  دمننن
ن2:نأ  نااجها،ن046 ااتع ,ن:ناعطا ُنننن
ن

 ,ع    نالنيالنن  نإ تحنالنأا نتناالنإ اتحنن   ك ن  كون  نإلناع  ك كلناعاخ  سنت  ين
ن–هاكاا  ن   اا ن اا ك نأااا ناع هكااه,ن ر اااُناع اانُن:ن ااا,ن  دكاام011ااالن  كاا نااه سناع  كاا سنتن

ن.نن115 ن- ان5 0 ااتع ن:ناعد    ,ناعطا ُ
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 ن ااا,ن  دكاام321:ن   ااك ناعداا آلناع يااكنن ااالنيااالن اا  ن,نياااتن   اا نأااا ناعاا   لنااالن   اا نت:
اعث عثاااُن:ناع  يراااُناع  اكااُناع ااا ت كُ,ناعطا ااُن–عطكااو,ن ر ااااُننااها ن  اااط  ناعااا هني اا  ن   ااا نا

ن. ا1 0 

 اا  لنااالن:ن ااا,ن  دكاام110   ااك ناعداا آلناع يااكن,ناااالناع اا ا،نإ اا  أك نااالنأ اا نااالنرثكاا نتن 
ن.ن111 ن- ان024 اعث نكُ,ن:ن    ن ال ُ,ن ا نطكاُنعينش نتاع تهكع,ناعطا ُ

  اا ن:ن ااا,ن  دكاام152ي  اا نااالنأياالنااالن جاا ناع  اادالنلنتنن د كااوناع عاااكو,ناااالناع ضاا   
 .ن116 ن- ان046 ااتع ,:ن ت ك ,ناعطا ُن–أتا ُ,ن ا ناع شك ن

 اع دكك نع   إُن تا ناع نلنتاع   نك نع    نالنأا ناعينلنالنيالنار نالنشج  ,نياتنار ,ن  كلن
 ا ن:نر   نكت لناع تتناعن ش :ناع  دم(ن ا621:ناع  تإ )اع كل,ناالنندطُناع نايلناعاي ا سن

ننن111 ن- انن041 اعطا ُنااتع ن:ناعر وناع ي كُناعطا ُ
ن. :نااجها،أ  ننننن

 اع اكاا نإاالن خاا كجني   كااةناع اإ االناعراكاا نااااتناع ضاا ني  اا نااالنأياالنااالن   اا نااالناع يخااكلن
 ا ناعر ااااوناع ي كااااُناعطا ااااُنااتعاااا ن:ناعن شاااا (ن ااااا152:ناع  ااااتإ )ي  اااا نااااالن جاااا ناع  اااادالنلن

 .0:نأ  نااجها،.ن111 .ن ا1 0 
 االنأيالناالن نهكىناعش ك ُناع  إتأُنألنااخا  ناعشنك ُناع تضتأُنعنت ناع كل,نأيلنالن    ن

 ,نأا ناعت  ونأا ناعيطكلن:ناع  دم(ن ا163:ناع  تإ )أا ناع   لناالنأ امناعرن نلن
ااتعااا ,ن:ناكااا تتناعطا اااُن– ا ناعر اااوناع ي كاااُن:نأاااا نتن   ااا ناع ااا كمناعي ااا  سناعن شااا 

 2:ن انأ  نااجها،ن311 
 ثااا تن اا  تناعاا ونأااهنتجاا نااااتناراا ن   اا نااالنإ اا  منااالنخهك ااُنااال اع يكاا  نااالنناع ت كاا نتات

أاا ناع هكاهناالنإاا ا كنناعشاعتالن:ناع  دام(ن اا  3:ناع  اتإ )  عوناالنارا ناع اي لناعنك ا ات سن
ننأاااا  ن110 ن- ااااان0 0 اعخ   ااااُ,ن:ناع كاااا فناعطا ااااُن–اع اااا ت كُنن- ر اااااُناع شاااا ن:ناعن شاااا 
 .2:نااجها،

 ناع ت ك نت   إُني   ،نتنأهنتج نت    ىنأي نا    منتاع    ن الن ن ف
:ناع  ااتإ )ياااتنأااا نتن   اا نااالنإ اا  منااالن   اا نااالنك كاا نااالنَ ن ااَ فناع ااا سن:نع  عاالا
ن( ا315

اعاا ر ت نأياالنااالن   ا نن  اا ناع دكعاالناا اا  اناع شاا   ن:ن دداىنتأياامنأيكااىنتخاا جني   كثاى
نإلنق نناع  ا  تناع يك نا عج   ُناإل ال كُنا ع  كنُناع نت  

ننُناع نت  ,ن ا ناع يتننتاع رن,ن ت ك  ر اُناع يتننتاع رن,ناع  ك:ناعن ش 
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ن :نننأ  نااجها،ن2442ن- انن023 ااتع ,ن:ناعطا ُ
 نااالنج  ا ن(  ن نأ  نالناعخط و) عاكوناآلث  نت   ك ناعث اتنألن  ت نتن لنااخا  ن,

ن.اعد    ن–   ت نش ر ,ن طا ُناع  نلن:ن ا,ن  دكم4 3    نالنج ك ناعطا سنتن

 اااا,ن طا ااااُن ااااا  نناع  اااا  لن152  اااا ناااالنأياااالناااالن جااا ناع  اااادالنلنتن عااااكوناع عااااكو,نا 
ن. ا326 اعني  كُ,ناععن ,ناعطا ُنااتع ,ن

 اا,ن12   عاكوناعر   نإلني   ،ناع ج  ,نعكت لنالنأا نإ   أك نالن الحناع ان  نل,نتن 
نعاناا ل,ن–ياااتنأااا ناعاا   لن ااالحنااالن   اا نااالنأتكضااُ,ن  اناعر ااوناع ي كااُ,ناكاا تتن:ن  دكاام

ن.ن111 ن- ان1 0 اعطا ُ,نااتع ن

 ن–اع ااك نشاا كلناعاا كلني  اا ,ن ا ناع راا ن:ن ااا,ن  دكاام350اعثداا ت,نع   اا نااالن ااا لناعا اا لنتن
ن.ن115 ن- ان315 اك تت,نأ نن

 ن ن– إ ااتنإااتهسنأااا ناع طيااون.ن :ن ااا,ن  دكاام11 اعجاا  ع,ناااالن   اا نأااا نتنااالنت ااونتن.
 .نن2445ن- انن025 ااتع ن:نُأيلنأا ناعا  طن هك ,ن ا ناعتإ ،,ناعطا 

 جاا  عناا اات نإاالني   كااةناع  اات نع جاا ناعاا كلنياااتناع اا   اتناع ااا   نااالن   اا نااالن   اا نااالن
أااا ناعداا   ن:ن  دكاامن(ن ااا646:ناع  ااتإ ن)   اا ناااالنأااا ناعراا كنناعشااكا نلناعجااه سناااالنااثكاا ن

 ر اااُن ا نن-ُناع االحن طا ان- ر ااُناع ياتانلن:ناع   اُن  دكامناشاك نأكاتلناعن شا نن-اا نا تطن
 اا قكنناعر اا ون تاإاامنعي طاات نت اااك نا تاشاالناع  داامناعشااكانأااا ناعداا   ن]ااتعاا :ناعاكا لناعطا ااُن

(ن ا ناعر اوناع ي كاُ:نطن),نتيكض نيضك تن  يكد تنيك لن  عونش ا لنن-   ىنتنن-اا ن تطن
 .طن ا ناع ر ن,ن  دكمناشك نأكتل[نإلن تاض ع ن لن افناعطا ُ

 ااا,ن063كاا لناع يااننتإضاايى,ناااالنأ اا نكت االنااالنأااا نتنااالن   اا نااالنأااا ناعااا نتنجاا  عنا 
ااتعااا ,ن:نياااالنااشاااا  ناعه كااا س,ن ا نااااالناعجاااتهس,ناع  يراااُناع  اكاااُناع ااا ت كُ,ناعطا اااُ:ن  دكااام
 .ن110 ن- ان0 0 

 ن,نع   اا نااالنج كاا نااالنكهكاا نااالنرثكاا ,نياااتنج  اا(   ااك ناعطااا س)جاا  عناعاكاا لنإاالن أتكاا ناعداا آلن 
ن–ن024 ي  ااا ن   ااا نشااا ر ,ن    اااُناع  ااا عُ,ناعطا اااُنااتعااا ن:ن اااا,ن  دكااام4 3اعطاااا س,نتن

 ن2444
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 ن اا,ن  دكام 16ج  عناع   ك نإلني ر نناع  ا ك ,نااالن ا ك نخيكا ناالنَرك َريا سناع الاالنتن:
 .ن116 ن- ان041 اع ك ف,نن–   سنأا ناع جك ناع ي ل,ن ا نأ عنناعر ون

 ن063تآ اوناع ااا  ع,نعيخطكاااوناعايااا ا سني  ااا ناااالنأيااالناااالنث ااااتنتناعجااا  عناخاااالمناعااا اتسن,
 . ا043 اع ك ف,نن–   ت ناعط  ل,ن ر اُناع    لن.ن :ن  دكم

 ا  سن اَ نت جَّ اعج  عنعش وناإلك  ل,ناالنار ناعاكعدلني  ا ناالناع  اكلناالنأيالناالن ت ا ناعخن  
 ااا ,ن ر ااااُناع شااا نعينشااا ناعااا ر ت نأاااا ناع يااالنأاااا ناع  كااا ن  :ن اااا,ن  دكااام051اعخ ا ااا نل,نتن

ن- اانن023 تاع تهكعنا ع كا فنا ع  ا تلن اعناعا ا ناع اي كُناات اا سنا ععنا ,ناعطا اُنااتعا ,نأا نن
 .ن2443

 ااا,ن ا نإ كاا ،ناع اا اةن321اعجاا حنتاع  اا ك ,ناااالن   اا نأااا ناعاا   لننااالنيااالن اا  نناعاا اهسنتن 
 .ن152 - ان 21 ااتع ,ن:ناك تت,ناعطا ُن–اع  الن

 ااا,ن221عجعاانناع ااال،نااالن ت اا ناعااا  يل,نعي ااال،نااالن ت اا نياااتناعجعاانناعااا  يلنتنجااه،نيااالنا 
أااااا ناعاااا  كننااااالن   اااا نااااالني  اااا ناعدشااااد س,ن ر اااااُناع شاااا ,ناع كاااا ف,ناع  يرااااُناع  اكااااُن:ن  دكاااام

 .ن111 ن- ان024 ااتع ,ن:ناع  ت كُ,ناعطا ُ

 شااَكوناعاياا ا س,نجااه،نإكااىني   كااةناع  االنااالن ت اا نااشااكونااااتنأياالناع  االنااالن ت اا نااَن
 ا نأياتنناع ا كةن:نياتنك   نخ ع ناالنق  انناعا  ا سناعن شا :ناع  دم( ا241:ناع  تإ )اعد ضلن

  :نأ  نااجها،ن114 ن–ن4 0 ااتع ,ن:ناع جك  ,ناإل   اتناعطا ُن-
 جاااه،نإكاااىن ااا كةناع ااا إينااااالن كهكااا ,نإلاااا ا كنناااالناع  اااكلناعع ااا انل,ناع  ااا تلناااا الن كهكااا نتن

اع  كناُناع نات  ,نن–أا نتنالن    نأا ناع  كنناعاخ  س,ن ر اُناعي ا ،نااث كُن:ن ا,ن  دكم 21
 . ا3 0 ااتع ن:ناعطا ُ

 أ ا  ناالن:ن اا,ن  دكام250جه،ناع    نالنإكعا و,نع   ا ناالنإكعا وناالنأاا ناع هكاهناع  يالنتن
 . ا3 0 ااتع ن:نا ك  ,ناعطا ُن–إ  ,ن ا ناعاخ  سن

 ااا أ ناااالن ااايك  لناع اشااا ن:ن اااا,ن  دكااام211أ  ااانناعشاااكا نلنتنناعجعااا  ,نااااالنارااا ناااالنياااال  
 .041 ااتع ,ن:ناع  كنُناع نت  ,ناعطا ُن–اعج ك ,ن ر اُناع يتننتاع رنن
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 ن–نهكااىن  اا  ,ناعاا ا ناع تن ااكُنعينشاا ن:ناعجعاا  ,نع ااا نتنااالناع ااا   نااالنتاضااوناع ااه تس,ن  دكاام
 .ن ا112  تنس,ن

  ياااتن ااعكون:ن ااا,ن  دكاام056 اا نااالن اا ك نااالن ااهننتن جااُناعاات ا ,ناااالن   اا نأياالنااالني
 .ن111 ااتع ,ن:ناع ك ف,ناعطا ُن–اعر  ل,ناكتنااإر  ناع تعكُنعينش نتاع تهكعن

 ن(إتااااا نياااالناعد  ااانناع نااا ال)اع ن اكااا تن َ اااك لَّ ناع ن ك َنناااالَّ اااَ ا َّ نإَّا  ناااالَّ ن نَ َ ااا َّ ناااالن َ اااك لن ناع ن ااانَّ َياناااتناعَد  َّ
َن اَّل ,ناع َّ دَّلُّ َ ش  خ عا ن همن   ا نجاا نيااتناعنجا ن:ناعنخشالناع  دام:ن خ كج( ا051:ناع  تإ )ناع  َّ

 2:ن    نااجها،ن2441ن- انن021 ااتع ,ن:نيضتا،ناع يلناعطا ُ:ناعن ش 
 

 اااا,ن ا ن034 يكاااُنااتعكااا ،نتطادااا تناا ااا ك ،,نااااالنن اااكنني  ااا ناااالنأاااا نتناا ااااع نلنتن 
 .ن111 - ان041 اك تت,ناعطا ُنااتع نن–اعر  وناع  الن

 ااا,ن ددااى,نتضاااطنن ااى,ن310  كاا  ناع اا  اُ,نع   اا نكت االنااالن   اا نإعكاا سناعر ناا  يتسنتن 
ن–اعاا ر ت ناشاا  نأاات ا ن  اا تل,ن    ااُناع  اا عُنعيطا أااُنتاعنشاا نتاع تهكااع,ناكاا تتن:نتأياامنأيكااى

 .ن111 ن- ان024 ااتع ,ن:نعان ل,ناعطا ُ

 اط  نأاا ناعدا   نأطا ,ن ا ناعر اون:ندكام اا,ن  364اع أ ،,نع يك  لناالني  ا ناعطا انالنتن  
 .3 0 ااتع ,ن:ناك تت,ناعطا ُن–اع ي كُن

 ت جَّ  سناعخ ا  نل,نياتنار ناعاكعدلن َ اع أتاتناعراك نا   نالناع  كلنالنأيلنالن ت  ناعخن  
اعرتكاااتنن– اا اسنعينشاا نتاع تهكااعن:نااا  نااالنأااا نتناعااا  ناعن شاا :ناع  داام(ن ااا051:ناع  ااتإ )

 2:نننأ  نااجها،ن2441ااتع نعين خُناعر  يُ,نن:اعطا ُ
 نالن.ن :ن ا,ن  دكم342اع  ا نإلن  كوناع  كة,نعد  ننالنث اتنالن هنناع  ق طلنتن    

 .ن 244ن- ان022 ااتع ,ن:نأا نتناعدن ل,ن ر اُناع اكر ل,ناع ك ف,ناعطا ُ

 أا   ن  الن اا س,ن ا ن:ن  دكامن اا, 34  ا ناعنات ,نااالنارا نج  ا ناالن   ا ناع َّ ك ا اَّلنتن
 .ن ان046 ااتع ,ن:ن رُناع ر  ُ,ناعطا ُن–  ا،ن

 نقي ىنجال,نتأاا ناعاا نأاا س,ن ا ن:ن ا,ن  دكم034  ا ناعنات ,ناالننن كنناا اع نلنتن    
 .ن116 ن- ان046 اك تت,ناعطا ُناعث نكُ,ن–اعن  اسن
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 ااا,ن015  اا نااالناع  ااكلناعاكعداالنتن  ااا ناعنااات نت   إااُني ااتا ن اا  وناعشاا ك ُ,ناااالناراا ني 
 .ن111 - ان041 اعطا ُنااتع نن–أا ناع  طلنقي جل,ن ا ناعر وناع ي كُن:ن  دكم

 اعشا كلن:ن ا,ن  دكم343ار ناع  ع كل,ناالنأا ناع   لني   نالنش كونالنأيلناعن  النتن
 . ا023  رُناع ر  ُ,ناعطا ُنااتع نن–   ننالنأ  لناع تنل,ن ا نأ عنناع تاا ن

 نا  اا نااالن   اا نااالن(اعع اكااُنتاإل شاا  نإاالن   إااُني اا ناعثدااُنتاع اا ا ) جاا  ن اا كوناعاخاا  سن,
–أااا نتناعيكثاال,ن ا ناع   إااُن:ن ااا,ن  دكاام311اع  ااكلنااالناع  اال,نياااتنن اا ناعرالااا اسنتن

 . ا041 ااتع ,ن:ناك تت,ناعطا ُ

 تَكاااىن جااا  ن ااا كون  ااايننا  ااا ناااالنأيااالناااالن   ااا ناااالنإاااا ا كن,نيااااتنارااا ن :ناع  اااتإ )ااااالنَ ن جن
أاا  نن041 ااتعاا ,ن:ناكاا تتناعطا ااُن– ا ناع   إااُن:نأااا نتناعيكثاالناعن شاا :ناع  داام(ن ااا021

 2:نااجها،
 اع تا ناعثد تناع  ريننإكعننا  ن نكتجون   ن,نعشا سناعا كلنيااتنأاا نتن   ا ناالني  ا ناعاا الن

:نعاناا ل,ناعطا ااُن-اكاا تت–ا ناإل ااال كُن   اا نإااا ا كنناع ت اايل,ن ا ناعاشاا :ن ااا,ن  دكاام101تن
 .ن112 ن- ان2 0 ااتع ,ن

 اا نأااا ناع ااالنن:ن ااا,نتضااعن تاشااكى 20اعه اا ,ناااالنأااا نتني  اا نااالن   اا نااالن نااا نتن   
 .ن111 - ان024 ااتع ,ن:نعان ل,ناعطا ُن–ش  كل,ن ا ناعر وناع ي كُ,ناك تتن

 ااا َّسنتن اعااا   لنأاااا ناعجاااا  ناع  كاااتاال,ن ا ناعخي ااا ،ننأاااا :ن اااا,ن  دكااام203اعه ااا ,نعَعنمااا  ناااالناع م
 .ن ا046 ااتع ,ن:ناعرتكت,ناعطا ُن–عير  وناإل ال لن

 أا   ني  ا ن كا  ,ن:ن اا,ن  دكام051اعه  ناعراك ,نا   نالناع  كلنالنأيل,نياتنار ناعاكعدالن
 .نن116 اعث عثُ,ن:ناك تت,ناعطا ُن–    ُناعر وناعثد إكُن

 اكاااوناعااا   لن:ن اااا,ن  دكااام 1 ناااالناع اااا   ناااالنتاضاااوناع ااا هتسنتناعه ااا نتاع قااا ام,نع اااا نت 
 .اك تت–ااأي ل,ن ا ناعر وناع ي كُن

 اا,ن024  ي يُناا   كةناع  ك ُنتشئن لنإدعع نتإتاا   ,نع    نن   ناعا كلنااعاا نلنتن 
 .نن115 ن- ان5 0 اع ك ف,نن– ر اُناع    لن
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 ع اكئنإالناا اُ,نااالنأاا ناعا   لن   ا نن  ا ن ي يُناا   كةناعض ك ُنتاع تضاتأُنتيث  ا نا
:ناع  يرااااُناع  اكااااُناع اااا ت كُ,ناعطا ااااُن– ااااا,ن ا ناع  اااا  ل,ناع كاااا فن024 اعاااا كلنااعااااا نلنتن

 .نن112 ن- ان2 0 ااتع ,ن

 ي  اا ن   اا نناات ن ااكل,ن:ن ااا,ن  دكاام233 اا ا تناااالناعجنكاا ,ناااالنهر كاا نك كاا نااالن  ااكلنتن
 .نن111 ن- ان041 عطا ُنااتع ,نأ نناع  كنُناع نت  ,نان- ر اُناع ا 

 ن اا,ن  دكامنت  يكام315  ا تناعا ق نلنعي ا قطنل,ناالناع  النأيالناالنأ ا ناعا ا قطنلنتن:
 .ناعد    ن– ج سناع ك ناا ا كن,ن ر اُناعد آلنعيطاعنتاعنش نتاع تهكعن

 هكا  ن   ا ن:ن انإلنج حناع تا نت   كيعن,ن  دكام 20  ا تنيالن ات نعل  نني   نالن نا نتن
 .ن ا0 0 اع  كنُناع نت  ,نأ ننن– ن ت ,ن ر اُناع يتننتاع رنن

 ااااانإاااالناعجاااا حن215 اااا ا تنيااااالنأاكاااا ناآلجاااا سنيااااا ن ات ن اااايك  لنااااالنااشاااا تناع ج اااا  نلنت 
اع  كناااُناع نااات  ,ناعطا ااااُنن–,ناعج   اااُناإل ااااال كُن   ااا نأياااالنق  ااانناع  ااا س:نتاع  ااا ك ,ن  دكااام

 .ن111 ن- ان311 ااتع ,نأ نن

 ن ا,ن  دكم315  ا تناع  رنناعنك  ات سنعي ا قطنل,ناالناع  لنأيلنالنأ  ناع  اقطنلنتن:
 .ن110 ن- ان040 اع ك ف,نأ ننن–اع ر ت ن تإمنأا ناعد   ,ن ر اُناع    لن

 تإامنااالنأاا نتناالن:ن ا قطنلنت كا فن الناع شا كا,ن  دكام  ا تن  ه نالنكت لناع اع لنعيا 
 .ن110 ن- ان040 ااتع ,ن:ناع ك ف,ناعطا ُن-أا ناعد   ,ن ر اُناع    ل

 اا,ن2 0  ا تناع ي لنعي ا قطنل,نع    نالناع  اكلناالن   ا ,نيااتنأاا ناعا   لناع اي لنتن 
خ عااا ناااالنأاااا ن:نناع  كااا نتن  ااا  ناااالنأاااا نت:نإ كااامن ااالناعاااا  ثكل,نانشااا النتأن كاااُن :ن  دكااام

 . ا021 ااتع ,ن:ناع   لناعج ك ل,ناعطا ُ

 تإامنأاا نتنأاا ن:ن,ن  دكام230  ا تن    نالنأث  لنالنيالنشكاُ,نع يلنالناع ا كنلنتن 
 . ا040 اعد   ,ن ر اُناع    ل,ناع ك ف,ن
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 تا ,نعل ا نناع ا إين  ا تن   ت نالنأيلناع جهسنعي  رن,ن اعني اايُناعايا ا ككلنأالني اتا ناعا ن
 تإمنالنأاا نتناالنأاا ن:ن ا,ن  دكم045يالنأا نتن    نالنأا نتناع  رنناعنك  ات سنتن

 اااااا,ن041 اكااااا تت,ناعطا اااااُنااتعااااا ,نن–اعيااااا وناإل اااااال لنن–اعدااااا   ,ن ا ناعيااااا وناإل اااااال لن
 .ن111 

 اا ن:ندكاام ااا,ن  ن211اع اانُ,ن ااالنيااالنأ  ااننأ اا تنااالنيااالنأ  اانناعضاا   ناعشااكا نلنتن   
 . ا044 اك تت,ناعطا ُنااتع ,نن–ن   ناع كلنااعا نل,ناع ر وناإل ال لن

 َتهَّسنتن  ا عنني  ا ناع اي ل,ن:ن اا,ن  دكام210اع نُ,ناالنأا نتن   ا ناالنن ا ناع جا جناعَ ا  
 . ا041 ااتع ,ن:ناك تت,ناعطا ُن–    ُناعر وناعثد إكُن

 ن اا,ن  دكاام213هكا ناعدهتكنالناعشااعك ناا الن  جااىنتن انلنااالن  جااى,نااالنأااا نتن   ا نااالنك:
ن.   ااااااااااااااااااااااااااااااا نإااااااااااااااااااااااااااااااا ا نأاااااااااااااااااااااااااااااااا ناعاااااااااااااااااااااااااااااااا قل,ن ا نإ كااااااااااااااااااااااااااااااا ،ناعر اااااااااااااااااااااااااااااااوناع  اكاااااااااااااااااااااااااااااااُ

   اا ن  كاالن:ن ااا,ن  دكاام215 اانلنيااالن ات ,ناااالن ات ن اايك  لنااالنااشاا تناع ج اا  نلنتن
 .اك تتن–اع كلنأا ناع  ك ,ناع ر اُناع   كُ,ن ك ان

 ي  ا ن   ا ن:ن اا,ن  دكام211لن ات  ناع ه ااسنتن نلناع   اس,ناالنأك  ن    نالنأك  ناا
 .ن115 ن- ان315    ,ناعطا ُناعث نكُ,نن–ش ر ,ن ر اُنت طا ُن  ط  ناعا الناع يالن

 اانلناعاا ا قطنل,نتااكيااىناع  يكاامناع يناالنأياا ناعاا ا قطنل,ناااالناع  االنأياالنااالنأ اا نااالني  اا ن 
    نش سناع مناع يكننآا  س,ن:نش كوناا ن  تطنتآخ تل,ن  علناع  يكم:ناع ا قطنل,ن  دكم
 .ن2440 ان020 اك تت,ناعطا ُنااتع نأ ننن–    ُناع   عُن

 ااانلن ااا ك ناااالن ن ااات ,نااااالنأث ااا لن ااا ك ناااالن ن ااات ناااالنشااا اُناعخ ا ااا نلناعجتهجااا نلنتن 
ن- اان043 ااتعا ,ن:ناععن ,ناعطا اُن– اكوناع   لنااأي ل,ناع ا ناع ي كُن:ن ا,ناع  دم221
 .ن112 

 أااا ناع  طاالن:ن ااا,ن  دكاام051 اايك ناااالناراا ني ااننااالناع  ااكلنااالنأياالناعاكعداالنتناع اانلناع
 .111 ن-4 0 ا ر   ل,ناعطا ُنااتع نن–ي كلنقي جل,نج   ُناع  ا  تناإل ال كُن
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 ااانلناعن ااا الناشااا حناع اااكتطلنت  شاااكُناع ااان س,نااااالنأاااا ناعااا   لني  ااا ناااالنشااا كوناعشاااعك ن 
:ن يو,ناعطا ُن–يتن   ,ن ر وناع طاتأ تناإل ال كُنأا ناع   حن:ن ا,ن  دكم343ا عن  النتن

 .ن116 ن- ان046 اعث نكُ,ن

 ااا,ن343اع اانلناعرااا ي,ناااالنأااا ناعاا   لني  اا نااالنشاا كونااالنأياالناعخ ا اا نل,ناعن اا النتن 
ن- ااااان 02 اكاااا تت,ناعطا ااااُنااتعاااا نن–  اااالنأااااا ناع اااان ننشاااايال,ن    ااااُناع  اااا عُن:ن  دكاااام
 .ن  24

 ااا,ن051ا  اا نااالناع  ااكلنااالنأياالناعاكعداالنتنن–اعجاات  ناعنداالنتإاالناكيااىنن–اع اانلناعرااا ين 
 . ا300  ك  نآا  ,ناعطا ُنااتع ,نأ ننن– جيسنإ ا  ناع    لن

 اع اانلناعااتا   نإاالناع اا لنت تاايعاا نتاع اا أُنتيشاا اطع ,نع ث اا لنااالن اا ك نااالنأث اا لنااالنأ اا نياااتن
ن– ا ناع   ا ُن,ن اا  ر ت س ضا ،نتناالن   ا نإ  كاسناع.ن :ن اا,ن  دكام000أ  تناع انلنتن
 . ا6 0 ااتع ,ن:ناع ك ف,ناعطا ُ

 ناعد    ن- ا ناع  كة:ناعن ش  ا,ن101 ك نيأالنناعناال،,نع    نالني   ناعا النتن
 .1 ن:ننأ  نااجها،2446- ا021 :ناعطا ُ

 شاااا اتناعاااا ونإااالنيخاااا  ن ااالنا اااو,نع اااا ناع ااالناااالني  ااا ناعشاااعك ناااا الناع  ااا  ناع نايااالنتن
  شااام,نأااا ننن–   ااات ناا نااا تط,ن ا نااااالنرثكااا نن–أاااا ناعدااا   ناا نااا تطن:ن  دكااام اااا,ن411 
 .ن116 ن- ان046 

 ن–شاا كوناا ناا  تطن:ن ااا,ن  دكاام4 5شاا حناع اانُ,ناااالن   اا ناع  ااكلنااالن  اا ت ناعايااتسنتن
 .ن113 ن- ان043 اك تت,ناعطا ُناعث نكُ,نأ ننن–    نه ك ناعش تكش,ناع ر وناإل ال لن

    اعه قا ،نن–   نن  ك ,ن ر اُناع نا  ن:ن ا,ن  دكم115اس,ن الن جوناع نايلنتنش حنأي ناع
 .ن111 ن- ان041 اا  ل,ناعطا ُنااتع ,نن–

 ن اا,ن  دكام 32ش حن شر ناآلث  ,نعل  ننيالنج   ني   ناالن   ا ناالن اال ُناعط ا تس,نتن:
 .ن010 ن- ان5 0 ااتع ن:ناك تت,ناعطا ُن–ش كوناا ن تط,ن    ُناع   عُ,نعان لن
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 ش حن   نلناآلث  ,نا   نالن    نالن ال ُناالنأاا ناع يا ناالن اي ُنيااتنج  ا ناعط ا تسنتن
 نكت ااالنأاااا ن:ن   ااا ن اااك نجااا  ناع ااام,ن اج اااىنت ق اااىن–   ااا نه ااا سناعنجااا  ن:ن اااا,ن  دكااام 32

 .ن110 ن- ان0 0 اع   لناع  أشيلنأ عنناعر و,ناعطا ُنااتع ن

 نااالنهر كاا نك كا نااالنشا لنااالن ا سناعنااتتسنتن- نعاا جناعن–شا حناعنااتتسنأيا ن اا كون  اينن,
 . ا312 اك تت,ناعطا ُناعث نكُنن– ا,ن ا نإ ك ،ناع  اةناع  الن616

 اااا,ن211اعشااا  ا ناع    كاااُنتاعخ ااا ا ناع  اااط تكُ,نع   ااا ناااالنأك ااا ناااالنَ ااات   ناع   ااااسنتن 
ُناع ر  ااااُ,ن راااان– ااااك ناااالنأااااا سناعجيك ااال,ناع ر اااااُناع ج  كااااُ,ن  اااط  ني  اااا ناعاااا هن:ن  دكااام
 .نن113 ن- ان3 0 ااتع ,ن:ناعطا ُ

 أال،ن:ن ا,ن   كو350  كوناالن ا لنا   كوناالنايا ل,نع    نالني   نالن ا لناعان  لنتن
اكا تت,نن–شا كوناا نا تط,ن    اُناع  ا عُن:ن اا,ن  دكام131اع كلنأيلناالنَاياا لناع    النتن

 .ن113  ا,ن0 0 اعطا ُناعث نكُ,نأ نن

 نااتنار ن    نالنإ   منالنخهك ُنالناع يك  نالن  عونالنارا ناع اي لن  كوناالنخهك,ُ 
اك تت,نأا ننن–    ن  ط  نااأي ل,ناع ر وناإل ال لن.ن :ن ا,ن  دكم  3اعنك  ات سنتن

 .ن114  ان314 

 ااا,ن    ااُن اا اسن024  اا كونيااالن ات ,ناااالنأااا ناعاا   لن   اا نن  اا ناعاا كلنااعااا نلنتن 
 .ن2442ن- ان023 ااتع ,ن:نعرتكت,ناعطا ُعينش نتاع تهكع,نا

 ااي نتنأيكااىن" اا كوناعاخاا  س,نت ااتناعجاا  عناع  اان ناع اا كوناع خ  اا ن االني اات ن  اات نتن 
   اا ن:ن ااا,ن  دكاام256ت ااننىنتيك  ااى,نعل اا ننيااالنأااا نتن   اا نااالنإ اا  أك ناعاخاا  سن"نت ااين

 . ا022 ناك تت,ناعطا ُنااتع ,نأ ن–ه ك ناعن   ,ن ا نطتمناعنج  ن

 اع ك فنن– ا,ن ر اُناع    لن024   كوناع   كونتاع   كو,نع    نن   ناع كلنااعا نلنتن
 .اعطا ُناعخ   ُ

 ا,ناع ر وناإل ال ل024   كوناعج  عناع يك نتهك  ا ى,نع    نن   ناع كلنااعا نلنتن . 
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 لن  ات نتن  كون  ين,نت تناع  ن ناع ا كوناع خ  ا ن الناع انلناندا ناع ا  نأالناع ا  نأا
   ا نإا ا نأاا ن:ن اا,ن  دكام 26,نعل  نن  يننالناع ج جناعنك  ات سنتن" ي نتنأيكىنت ين"

 .اك تتن– ا نإ ك ،ناع  اةناع  الن:ناعا قل,ناعن ش 

 ااا,نا ناا  جن نيت ااُن024  اا كونتضاا كلن اانلناااالن  جااى,نع   اا نن  اا ناعاا كلنااعااا نلنتن 
 .اإل النناا  ةناعد آلنتاع نُنا إل رن  كُاع  دكد تناع  كثكُ,نإن  جن  رهننت ن

 ااا,نا ناا  جن نيت ااُن024  اا كونتضاا كلن اانلنيااالن ات ,نع   اا نن  اا ناعاا كلنااعااا نلنتن 
 .ناع  دكد تناع  كثكُ,نإن  جن  رهننت ناإل النناا  ةناعد آلنتاع نُنا إل رن  كُ

 نااا  جن نيت اااُن اااا,نا024  ااا كونتضااا كلن ااانلناع   ااااس,نع   ااا نن  ااا ناعااا كلنااعاااا نلنتن 
 .اع  دكد تناع  كثكُ,نإن  جن  رهننت ناإل النناا  ةناعد آلنتاع نُنا إل رن  كُ

 اااا,نا نااا  جن نيت اااُن024  ااا كونتضااا كلن ااانلناعن ااا ال,نع   ااا نن  ااا ناعااا كلنااعاااا نلنتن 
 .اع  دكد تناع  كثكُ,نإن  جن  رهننت ناإل النناا  ةناعد آلنتاع نُنا إل رن  كُ

 اعي  لنااتنار نأا نتنالن    نالنأاك نالن  ك لنالنقاكسناعايا ا سناا اتسناع  تنتآ اون
 ا ن:نيااتنإ ا  مناع اتكنلناعن شا :ناع  دام(ن اا 21:ناع  اتإ )اعد شلناع   تلنا النيالناعا نك ن

ن :نأ  نااجها،ن4 0 ااتع ,ن:ناك تتناعطا ُن-اعر  وناع  الن
 تناالن   ا ناالنأاكا ناالن ا ك لناالنقاكسناعايا ا سن  ُناعجناُن االنياالناعا نك ناااتنارا نأاا ن

أ ا تنأاا ناع ان نن:ن  دكامنت  ا اُ(ن اا 21:ناع  اتإ )اا تسناعد شلناع   تلناا النياالناعا نك ن
  :ناع  ت كُنأ  نااجها،ن–   ,ن ر اُناع ين,نج  نن- ر اُناالن ك كُ,ناعد    :ن يكنناعن ش 

    نك ىن لناإل د طنتاع دط ك نُن  كون  ينن لناإلخال نتاعييطنت
ن( ا603:ناع  تإ )ع ث  لنالنأا ناع   ل,نياتنأ  ت,ن دلناع كلناع   تلنا الناع الحن

اعث نكااُ,ن:ناكا تتناعطا اُن– ا ناعيا وناإل اال لن:ن تإامنأاا تنأاا اعد   ناعن شاا :ناع  دام
  :نأ  نااجها،041 

 إ  تمن     ,ن ا ناعثد إُن:ن,ن  دكم ا034اعض   ،,ناالنن كنني   نالنأا نتناا اع نلنتن
 .نن110 ن- ان045 ااتع ,ن:ناع ا ناعاكض ،,ناعطا ُن–
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 اعض   ،ناالنه أُناع اهسنإلنيجتا ىنأي ني ايُناعا األ,ناالنه أُنأاكا نتناالنأاا ناعرا كنن
ع ااا  سناااالن عااا سناعع شااا ل,نأ ااا   ناعا اااةناع  يااالنا عج   اااُناإل اااال كُ,ن:ن اااا,ن  دكااام260تن

 .نن112 ن- ان042 :نُناع نت  ,ناع  يرُناع  اكُنناع  ت كُ,ناعطا ُاع  كن

 ات نإاا ا كننهاكا ,ن  اناعاتألن:ن ا,ن  دكام256اعض   ،ناع يك ,نع    نالنإ   أك ناعاخ  سن   
 . ا316 ااتع ,ن:ن يو,ناعطا ُن–

 ت ن   ا:ن اا,ن  دكام343اعض   ،نتاع  ا تركل,نااالنأاا ناعا   لني  ا ناالنشا كوناعن ا ال,نتن
 .ن116  ان046 اك تت,ناعطا ُنااتع نن–إا نا كننهاك ,ن ا ناع   إُن

 ن اا,ن  دكام151اعض   ،نتاع   تركل,نع ا ناع   لنالنأيلنالن    نالناعجاتهسنيااتناع ا جنتن:
ن. ااااااااااااااااااااااااااااااا046 اكاااااااااااااااااااااااااااااا تتنن–أااااااااااااااااااااااااااااااا نتناعد ضاااااااااااااااااااااااااااااال,ن ا ناعر ااااااااااااااااااااااااااااااوناع ي كااااااااااااااااااااااااااااااُن
أاااا ناعااا  كنن. :ن اااا,ن  دكااام315اعضااا   ،نتاع  ااا تركل,نع يااالناااالنأ ااا ناااالني  ااا ناعااا ا قطنلنتن

 . ا043     ناعدشد س,ن جيُناعج   ُناإل ال كُنا ع  كنُناع نت  ,ن

 ن– ااااا,ن ر اااااُناع  اااا  لن024 ضاااا كلناع   كااااونتاع   كااااو,نع   اااا نن  اااا ناعاااا كلنااعااااا نلنتن
 .اع ك ف

 ا,ن    ُن  اسنعينش نتاع تهكعن024 ض كلن نلنيالن ات ,نع    نن   ناع كلنااعا نلنتن 
 . ا023 ااتع ن:نتكت,ناعطا ُاعرن–

 اا,نيشا لنأيا نطا أ اىنتاع  يكامن024 ض كلن نلناع   اس,نع    نن   ناعا كلنااعاا نلنتن 
 .ن 11 ن- ان  0 اك تت,ناعطا ُنااتع ,نن–ه ك ناعش تكش,ناع ر وناإل ال لن:نأيكى

 ا ن:ن  دماع(ن ا526:ناع  تإ )طاد تناع ن ايُناا ناع  كلناالنيالنك ي ,ن    نالن    ن   
ن.2:ناك تتنأ  نااجها،ن– ا ناع   إُن:ن    ناع دلناعن ش 

 ن :ن اا,ن  دكام 11طاد تناعش إ كُناعرا ي,نع ا جناعا كلنأاا ناعت ا وناالن دالناعا كلناع اارلنتن.
:نأاا ناع  ا حن   ا ناع يات,ن جا نعيطا أاُنتاعنشا نتاع تهكاع,ناعطا اُ.ن ن–   ت ن   ا ناعطنا  لن

 . ا3 0 اعث نكُ,ن
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 اا,ن ا ن ا   ن234 تناعرا ي,نع    ناالن ا  ناالن نكاعنيااتنأاا نتناعا ا سناعه ا سنتناعطاد 
 .ن161 ااتع ,ن:ناك تت,ناعطا ُن–

 ااالنأاا نتن   ا ناالن ا  ناالن(ناعد نناع   ننع  ا لني  ناع  كنُنت لنا ا  ن)اعطاد تناعرا ين
ع رااان,ناع  كناااُناع نااات  ,ن,ن  دكدااا نهكااا  ن   ااا ن ن ااات ,ن ر ااااُناع ياااتننتا234 نكاااعناعع شااا لنتن

 . ا041 

 طاداا تنأي اا ،نإإ كدكااُ,نتر اا ونطاداا تنأي اا ،ن ااتنسنع   اا نااالني  اا نااالن  ااكنناع  ك االناع ي ااالن
عانااا لنأاااا  نن- ا ناعر ااا وناعيانااا نل,ناكااا تتن:ناعن شااا ( اااا333:ناع  اااتإ )اإلإ كدااال,نيااااتناع ااا ون

  :نااجها،

ن
 اع ت اا كلنا ع اا عكس,ناااالناع ضاا ني  اا نااالنطاداا تناع  ع ااكلنيتن   كاالنا اا ناع داا كسنا  اقااون

أ ااا ل,نن–أ  ااانناااالنأاااا نتناعد كااات ل,ن ر ااااُناع نااا  ن.ن :نأيااالناااالن جااا ناع  ااادالنل,ن  دكااام
ن.ن113 ن- ان043 اعطا ُنااتع ,ن

 طاد تناع   ثكلناأ اع لنتاعتا  كلنأيكع ن الن    نأا نتنالن    نالنج   ن 
ن:ناع  دم(ن ا361:ناع  تإ )الن ك لناان   سناع   تلناأاَّلناعشكاناا اع نلننننننننن

اعث نكااُ,ن:ناكا تتناعطا اُن–    اُناع  ا عُن:نأاا ناعي ات نأاا ناع امن  اكلناعايتشاالناعن شا 
 0:نأ  نااجها،ن112 ن-ن2 0 

 ناع  اااتإ )اعضااا   ،ناعراكااا ناااااتنج  ااا ن   ااا ناااالنأ ااا تناااالن ت ااا ناااالن  ااا  ناع دكيااالناع رااالن:
ناك تتن- ا ناع ر اُناع ي كُن:نأا ناع  طلني كلنقي جلناعن ش :ناع  دم(ن ا322

ن.0:نننأ  نااجها،110 ن- ان040 ااتع ,ن:ناعطا ُننننننن
 

 ياتن  ج ن    ن:ن ا,ن  دكم101اع ا نإلنخا ن لن ا ,ن    نالني   نالنأث  لناعا النتن
 .اك تتن– كُناع  ك نالنا كتنلنه يت ,ن ا ناعر وناع ي

 اا ن  ااط  نااأي اال,ناع ر ااون:ن ااا,ن  دكاام230اع ياا ,نع ياالنااالنأااا نتنااالناع اا كنلنتن   
 .ن114 اإل ال ل,ناك تت,ناعطا ُناعث نكُن
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 اع اك ن اا لناع ا   اال,ن:ن اا,ن  دكام211اع ي ناعراك ,نع    نالنأك  نالنَ ت  ناع   ااسنتن
اكاااا تت,ناعطا ااااُنااتعاااا ,نن–أاااا عنناعر ااااونتاع ااااك نياااااتناع  اااا طلناعناااات س,نت   اااات ناع اااا ك س,ن

 . ا041 

 ن ااا,ن  دكاام511اع ياا ناع  ن  كااُنإاالناا   كااةناعتا كااُ,نأااا ناعاا   لنااالنأياالنااالناعجااتهسنتن:
ن- ااان 04 اعث نكااُ,ن:نإ شاا  ناع اامنااثاا س,نإ ا  ناع يااتننااث كااُ,نإك اا نآااا  ,نا ر اا  ل,ناعطا ااُ

 .ن 11 

 نااالناع  النأيالناالنأ ا ناالني  ا ن-يا ناعا ا قطنلنأن–اع ي ناعتا   ننإلناا   كاةناعناتكاُن,
اع كاا ف,ناعطا ااُنن–   ااتيناعاا   لنهكاالنتناع ااي ل,ن ا نطكاااُن:نه,ن  دكاام315اعاا ا قطنلنتن

 .ن115  ان045 ااتع ن

 ت الن:ن اا,ن  دكام202تنن– تاكُناانىنأاا نتنن–اع ي نت   إُناع ج  ,نعل  نني   نالن نا ن
 .ن  24ن- ان022 اعث نكُ,:ناع ك ف,ناعطا ُن–تنأا س,ن ا ناعخ نلن

 سنت كاا فنن–اع ياا نت   إااُناع جاا  ,نعل اا نني  اا نااالن نااا ن تاَّ :ن ااا,ن  دكاام202تنن– تاكااُناع اا  
 .ن111 ن- ان041 ااتع ,ن:ناععن ,ناعطا ُن–ت لنتنأا س,ناع ا ناع ي كُ,نات ا ين

  كسنالناع نا ناع  ك ل,ناع نييل,ناع ي ن النيالن   ننااتن    نأا ناع   لنالن    نالنإ 
 ا  ناالن/نإ كمن لناعاا  ثكلنانشا النتأن كاُن :ن  دكم(نن ا321:ناع  تإ )اع اهسناالنيالن   نن
نخ ع نالنأا ناع   لناعج ك ل/نأا نتناع  ك نتن 

ن6)ن1:نننأاا  نااجااها،ن2446ن- ااانن021 ااتعاا ,ن:ن طاا اعناع  كضااك عطا ُ:ناعن شاا نننن
 (ن.جي نإع  سيجها،نننننننت 

 أ   ناعد  سنش حن  كوناعاخا  س,نااالن   ا ,ن   ات ناالني  ا ناع ن ا ناا  ناعا كلناع كنا نتن
 .ناك تتن– ا,ن ا نإ ك ،ناع  اةناع  الن155

 ناع  ااتإ )أ اا ناعكااتننتاعيكيااُننااااتنأااا ناعاا   لني  اا نااالنشاا كونااالنأياالناعخ ا اا نل,ناعن اا الن:
ن046 اعث نكااُ,ن:ناكاا تتناعطا ااُن–    ااُناع  اا عُنن:إاا  تمن  اا   ناعن شاا .ن :ناع  داام(ن ااا343

 . :نأ  نااجها،
 أتلناع  ات نش حن نلنيالن ات ,ن عنش حناع ا إينااالنقاكنناعجتهكاُ,نااالناعطكاون   ا نشا سن

 . ا5 0 اعث نكُ,ن:ناك تت,ناعطا ُن– ا,ن ا ناعر وناع ي كُن321 اع مناع يكننآا  سنتن
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 نجاننأاا ناعا   لنخيال,ن. :نالن    نالنأاكا ناعد شال,ن  دكاماع ك  ,ن النيالناع نك نأا نتنن
 . ا114 ن- ان4 0 اع   ن,ناعطا ُنااتع ,نن– ا ناالناعدكنن

 كُناعنع كُنإلنطاد تناعد ا،نعش سناع كلنيااتناعخكا نااالناعجاه س,ن   ا ناالن   ا ناالنكت الن  
ن ر اُناالن ك كُ:ناعن ش (ن ا133:ناع  تإ )

 3:نا ج   ا  نأ  نااجها،.ن انج 35    نأ ننأنلنانش فنات ن:ناعطا ُ
 اال نتن :ن اا,ن  دكامنت  ا ا215ُ  كوناع  كة,ناالنإ   منإاا ا كنناالنإ ا  مناالنإاا ا كنناعَ   

ج   ااُنينناعداا ي,ن  رااهناعا ااةناع  ياالنتات كاا ،ناع اا اةن:ن اايك  لنااالنإااا ا كنناع  كاا ,ن رااُناع ر  ااُ
 . ا045 اإل ال ل,ناعطا ُنااتع ,نأ نن

 أااا ناعراا كننإااا ا كنن:ن ااا,ن  دكاام311اع اا كة,ناااالن اايك  لن  اا نااالن   اا ناعخطاا النتنن  كااو
أاااا ناعدكاااتننأاااا ن وناعناااال,ن  راااهن:نج   اااُنينناعدااا ي,نتخااا جني   كثاااى:ناعي اااا تس,ن راااُناع ر  اااُ

 .ن112 ن- ان042 اعا ةناع ي لنتات ك ،ناع  اةناإل ال ل,ناعطا ُنااتع ,نأ نن

 اا نأااا ناع  كاا نخاا ل,ن.ن :ن ااا,ن  دكاام220عد  ااننااالن ااال ننتن  كااوناع اا كة,ناااالنأناكاا نا   
 .ن160 ن- ان310 اع رل,ناعطا ُ,نن– طا ُن اا  ناع    لناع ث  نكُ,ن ك  نآا  ن

 أاا نتن.ن :ن اا,ن  دكام216  كوناع  كة,ناالن    نأا نتنالن  يننالنق كاُناعا كنت سنتن
 . ا311 تع ,ناا:ناي ا ,ناعطا ُن–اعجات س,ن طا ُناع  نلن

 اعا ر ت نأاا ناع  طالن:ن اا,ن  دكام511  كوناع  كة,نعج   ناعا كلنيااتناع ا ج,نااالناعجاتهسنتن
 .ن115 ن- ان045 ااتع ,ن:نعان ل,ناعطا ُن–اك تتنن–ي كلناعدي جل,ن ا ناعر وناع ي كُن

 اع يا ن تا فناا   ،ناع اع ُناعتاق ُنإلن  تلناا   كةناع  ن  ,نااالناعد  اننخيالناالنأاا ن
أاهناعا كلنأيالناع اك ,نت   ا نر ا  ناعا كلنأاهناعا كل,نأا عنن.ن :ن اا,ن  دكام511الناشرتا نتن

 . ا041 ااتع ,ن:ناك تت,ناعطا ُن–اعر ون

 ن اا,ن  دكام531اع  امنإلن  كوناع  كةنتااث ,ناالناعد  انن   ات ناالنأ ا تناعه خشا سنتن:
 .اعث نكُ:نعان ,ناعطا ُن–   إُن    نياتناع ض نإا ا كن,ن ا ناعن–أيلن    ناعاج تسن
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 إاا وناعااا  سناشاا حن اا كوناعاخاا  س,نعي اا إينيااالناع ضاا ني  اا نااالنأياالنااالن جاا ناع  اادالنلنتن
 .أا ناع هكهنالنأا نتنالنا هنت  وناع كلناعخطكو,ن ا ناع   إُناك تت:ن ا,ن  دكم152

  اااا,ن142تسنتنإاا وناع يكااةناشاا حناع كاااُناع اا كة,نعشاا سناعااا كلن   اا نااالنأاااا ناعاا   لناع ااخ 
 .ن2443ن- ان020 ااتع ,ن:ن   ,ناعطا ُن–أيلن  كلنأيل,ن ر اُناع نُن:ن  دكم

 ناع  ااتإ )إ ااتحن  اا نتاع ياا ونع ااا ناعاا   لنااالنأااا نتنااالنأااا ناع راان,نياااتناعد  اانناع  اا سن:
 . :نهنا   نااجها،ن5 0 :ن ر اُناعثد إُناع كنكُنأ نناعنش :ناعن ش (ن ا251

 
 يخااا  ناع  ضااككلن االناناالنإ اا ااك نت كاا  نن االناع ااا  نتاعها اا كل,ناااالن اا ك نإنااتلناع ج اااونإاالن

ن.نط  مناعطنط تس,ن ر اُناعد آل,ناعد    :ن ا,ن  ا ُنت  دكم0 0    نالنأيلناعند شنتن

 اع دكاااىنتناع   داااىناااااتنارااا ني  ااا ناااالنأيااالناااالنث ااااتناااالني  ااا ناااالن عااا سناعخطكاااوناعايااا ا سن
 ا نااالناعجاتهسن:نأا ناع   لنأ   ناالنكت الناعيا اهسناعن شا ياتن:ناع  دم(ن ا063:ناع  تإ )
ن2:نهنأ  نااجها، 02 اعث نكُ,ن:ناع  ت كُناعطا ُن–

 يااتنأناكا ناعد  انناالن اال نناالنأاا نتناععا تسناعايا ا سن:نإض ا ناعد آلنعيد  ننالن االنناع  عال
 ا ناااالن:نعاا كلناعن شاا  اا تالناع طكااُ,نت   االنخ ااااُ,نتتإاا ،ن داالنا:ن  دكاام(ن ااا220:ناع  ااتإ )

 نن115 - انن5 0 ااتع ,ن:ناعطا ُ(ناك تتن-  شمن)رثك ن
 ناع  ااتإ )إضا ا ناع ا  اُناااتنأاا نتني  اا ناالن   ا ناالن ناا نااالن اال ناالني ا ناعشاكا نلن:

ااتعا ,ن:ناك تتناعطا اُن–    ُناع   عُن:نت لنتن    نأا سناعن ش .ن :ناع  دم(ن ا 20
 2:ناجها،أ  نان113 ن–ن043 

 اااَ ت جَّ  سناعخ ا ااا نل,نيااااتنارااا ن إضااا ا نااتقااا تنا  ااا ناااالناع  اااكلناااالنأيااالناااالن ت ااا ناعخن  
ن- ر ااُناع نا   ن:نأا ن لنأاا ناعا   لن جكا ناعدك الناعن شا :ناع  دام(ن اا051:ناع  اتإ )اعاكعدلن

  :نأ  نااجها،ن4 0 ااتع ,ن:ن رُناع ر  ُناعطا ُ
 

 اا نااالننننننن:ن ااا,ن  دكاام051ااالنأياال,نياااتناراا ناعاكعداالنتناعدضاا ،نتاعداا  ,نا  اا نااالناع  ااكلن   
ن- اااااان 02 ااتعااااا ,ن:ناع ااااا ت كُ,ناعطا اااااُن–اع كااااا فنن–أاااااا نتنآ نأااااا   ,ن ر ااااااُناع اكرااااا لن

 .ن2444
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 اعر شلنإلن   إُن لنعىن تاكاُنإالناعر اوناع ا ُ,نشا سناعا كلنيااتنأاا نتن   ا ناالني  ا ناالن
جا  نن–   ا نأتا اُ,ن ا ناعداياُنعيثد إاُناإل اال كُن:ن  دكمن ا,101أث  لنالنَق ك   هناعا النتن

 .ن112  ان3 0 اعطا ُنااتع ننأ نن

 أاا   ن:ن ااا,ن  دكاام365اعر  اا نإاالنضاا   ،ناع جاا  ,ناااالني  اا نأااا نتنااالنأاا سناعج جاا نلنتن
,ناعطا ااااُنااتعاااا ,نن-اكاااا تتنن–أياااالن   اااا ن  ااااتف,ناعر ااااوناع ي كااااُنن–ي  اااا نأااااا ناع تجاااات ن

 .ن111 ن- ان1 0 

 ياااتناراا ن   اا نااالنأااا نتنااالنإااا ا كننااالنأا َتك ااىناعاياا ا سناعشاا إ لن(ناعيكالنكاا ت)ر اا وناع تاااا ن
ن- ا ناااالناعجااتهسن:ن ي االنر  اا ني اا  نأااا ناععاا  سناعن شاا :ناع  داام(ن ااا350:ناع  ااتإ )اعاااَهاهن

  :نننأ  نااجها،111 ن- ان1 0 ااتع ,ن:ناع ك فناعطا ُ/ناع  ت كُن
 , شاا ر ناكااونإكاا ف,ن  رااهناع ياا نإك اا ,ن.ن :ن ااا,ن  دكاام 25 ااالنهنجتكااىنتننر اا وناا ااتا

 .ن116 ن- ان046 ااتع ,ن:ناعطا ُ

 ن–خيكا ن   ا ن ا اس,ن  اناع را ن:ن اا,ن  دكام220ر  وناا تا ,ناالنأاك ناعد  ننالن االننتن
 .اك تت

 اااىنتتضااعنن ااا,243ر اا وناعخاا اج,ناااالنهر كاا ،نك كاا نااالنآ ننااالن اايك  لناعد شاالنااا عت ،نتن  
 . ا310 اعث نكُ,ن:ني   نش ر ,ناع طا ُناع ي كُنت ر ا ع ,ناعطا ُ:ن تاشكى

 ااااا,نإ  ا ناعداااا آلنتاع يااااتنن211ر اااا وناعاااا ك ت,ناااااالناراااا ني  اااا نااااالنأ اااا تنااااالنيااااالنأ  ااااننتن 
 .ر ا شلن–اإل ال كُن

 ن ااا,ن  دكااام 5 ,نع   ااا نااالنإ ااا  منااالنك ااا  نتن( ااك  نااااالنإ اا  م)ر اا وناع ااك نتاع يااا هسن:
 .ن111 ن- ان311 ااتع ن:ناك تت,ناعطا ُن– عك نهر  ,ن ا ناع ر ن

 اع ك ناالنإ   مناع ها سناالنإ   منإاا ا كنناالن   ا ناالناع ا  ةناالني ا  ،ناالنخ  جاُناالن
اكاااا تتنن–    ااااُناع  اااا عُن:نإاااا  تمن     اعن شاااا :ن  دكاااام(ن ااااا11 :ناع  ااااتإ )  اااالناع ااااها سن

 111 ااتع ,ن:ناعطا ُ
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 اا  َّسُّنتنر اا وناعشاا ك ُ,ن اعاا ر ت ن:ن ااا,ن  دكاام364اااالناراا ن   اا نااالناع  ااكلنااالنأااا نتناآلجن
اعث نكاااُ,ن:ناع ااا ت كُ,ناعطا اااُن–اع كاا فنن-أااا نتناااالنأ ااا نااالن ااايك  لناعااا  كجل,ن ا ناعاااتطلن

 .ن111  انن024 

 ر اا وناع ي ااُ,ناااالن   اا نأااا نتنااالن   اا نااالنج  اا ناع  اا تلناااأاَّلناعشااكاناا اااع نلنتن
:ناع كاا ف,ناعطا ااُن– ضاا ،نتنااالن   اا نإ  كااسناع ااا  ر ت س,ن ا ناع   اا ُن:ن  دكاامن ااا,361

 . ا041 ااتع ,ن

 كا اَّلنتن اَ   فناع َّ   :ن اا,ن  دكام 34ر  وناعد  ,ناالنار نج   ناالن   ا ناالناع  الناالناع ن  
 .ن111 ن- ان1 0 ااتع ,ن:ناع  ت كُ,ناعطا ُن–أا نتنالن   ناع ن ت ,نيضتا،ناع يلن

 إ كامن:نر  وناع ي ,نعل  ننيالن    نأا ناع   لنالنيالن   نن    ناالنإ  كاسناعا اهس,ن  دكام
خ ع ناعج ك ل,ننش ن ط اعناع  كضال,ن.ن   نالنأا نتناع ن ك ,نتن .ن :ن لناعا  ثكلنانش ال

 .نن2446ن- ان021 ااتع ,ن:ناعطا ُ

 ععا  سناعج ا الناع جياتنلناع  شادل,نرشلناعخ  ،نت هك ناإلعا سنإل   أك ناالن   ا ناالنأاا نا
أاااا ناع  كااا ناااالني  ااا ناااالن:ناع ر ااااُناع  ااا كُن  دكااام:ناعن شااا (ن اااا62  :ناع  اااتإ )يااااتناع ااا ا،ن

ن.2:نننأ  نااجها،2444ن- ان024 ااتع ,ن:نكت لنالن ن اتسناعطا ُ
 

 ن– كاا ن ا ك ني ااكلناعه كاا س,ن ر اااُناع تن:ن ااا,ن  دكاام221اع ا ل,ناااالنأااا نتنن ااكنناالن  اا  نتن
 . ا2 0 ااتع ,ن:ناعد    ,ناعطا ُ

 اا ن   اا نااالني  اا نااالن  اا  نااالن اا ك نااالن  ااينناان اا  سناعاا ت الن اعرناا نتاا اا  ،,ناااالناَّش 
ياتنق كاُنني ن    ناع   ك الن ا ناالن هن,ناك تت,ناعطا ُنااتعا ,ن:ن ا,ن  دكم4 3اع اهسنتن
 .ن2444- انن 02 

 أااا ناعاا  كنن   اا ني  ااا ن:ن ااا,ن  دكاام 26ياااتناع  االنتناعرناا نتاا اا  ،,نع  اايننااالناع جاا جن
 اان040 ااتعا ,ن:ناعدشد س,نأ    ناعا اةناع ي النا عج   اُناإل اال كُ,ناع  كناُناع نات  ,ناعطا اُ

 .ن110 ن-
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 ن ا,ن  دكم063اعر  كُنإلنأينناع تاكُ,نا   نالنأيلنالنث اتنيالنار ناعخطكوناعاي ا سنتن:
ا ان  .اع  نكُن– كنن   سناع  نل,ناع ر اُناع ي كُنياتنأا نتناع ت قل,نتات

 اعرتاروناعنك اتنإلن   إُن لناخ يطن لناع تا ناعثد ت,ناالناعا ر تن    نالني   ناع   لنااان
اكااا تت,ناعطا اااُنن-أاااا ناعدكاااتننأاااا ن وناعناااال,ن ا ناع اااأ تل:ن اااا,ن  دكااام121تن"نااااالناعركااا  "

 .ن 11 ااتع ,نأ نن

  كااةناع تضااتأُنع ااا ناعا   لنااالنيااالناراا ,نجااال ناعاا كلناع ااكتطلناعآلعا ،ناع  اانتأُنإاالناا  
 ا ناعر اون:نيااتنأاا ناعا   لن االحناالن   ا ناالنأتكضاُناعن شا :ناع  دم(ن ا  1:ناع  تإ )

 2:ن.    نااجها،116 ن- انن1 0 ااتع ,ن:ناك تتناعطا ُن–اع ي كُن
 

   ا ناالن   ا ناعشاكا نلناعجاه سناعيا ونإلن عاكوناان  و,نااالناع  النأيالناالنياالناعرا نن 
 .ن114 ن- ان044 اك تت,نن– ا,ن ا ن    ن634تن

 اكا تت,نن– اا,ن ا ن ا   ن  1ع  لناع  و,نع    ناالن را نناالن نيات نااإ كدالناع  ا سنتن
 . ا0 0 اعث عثُن:ناعطا ُ

 اااااا  ناع  اااا لن:ن ااااا,ن  دكاااام152ع اااا لناع كااااهال,ناااااالناع ضاااا ني  اااا نااااالن جاااا ناع  اااادالنلنتن 
ن- ااان314 اعث نكااُ,ن:نعاناا ل,ناعطا ااُن–اععناا ,ن    ااُنااأي االنعي طاتأاا تناكاا تتنن–ناعني  كااُ
 .ن 11 

 ااا ن.ن :ن اااا,ن  دكااام036اع   ااامنتاع   ااا م,نعيخطكاااوناعايااا ا سني  ااا ناااالنأيااا ناااالنث ااااتنتن   
 . ا1 0 اع    س,ن ا ناعد   س,ناعطا ُنااتع ,ن

  ن اااا,ن  دكااام350اااا لناعا ااا لنتناع جااا ت كلن ااالناع  ااا ثكلنتاعضااا   ،نتاعرااااااكل,نع   ااا ناااالن:
 . ا316  يو,ناعطا ُنااتع ,نن–   ت نإا ا كننهاك ,ن ا ناعتألن

 نناع كلناعد  ل,ن:ن ا,ن  دكم141 ج عناعهتاا نت ناعناع تاا ,نع يلنالنيالنار ناععكث لنتن   
 .ن110 ن- ان0 0  ر اُناعد  ل,ناعد    ,ن
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 اااا,ن121ااالنأاااا ناع ياااكنناااالن ك كاااُناع  انااالنتن ج اات ناع  ااا تس,نع دااالناعااا كلنيااااتناع اااا سني  ااا ن 
 .ن2445ن- ان026 أ   ناعجها ,ن ا ناعتإ ،ناعطا ُناعث عثُ,نن–ينت ناعا هن:ن  دكم

 ج اات نإكااىن  اان  تنيااالنج  اا ناااالناعاخ ااا س,ناااالنج  اا ن   اا نااالنأ اا تنااالناعاخ ااا سنتن 
ااتعاااا ,ن:ناعطا ااااُنعانااا ل,ن–ناكااا ن اااا  ناعااا كلنجاااا ا ,ن ا ناعاشااا ا ناإل ااااال كُن:ن اااا,ن  دكاااام331
 .ن  24ن- ان022 

 اع  دامن(ن اا333:ناع  اتإ ن)اع ج ع ُنتجتا  ناع يننااتنار ني   نالن ا تالناعا كنت سناع ا عرلن
يننن-اعا ااا كلن)ج  كاااُناع  اكاااُناإل اااال كُن:نيااااتنأاكااا  ن شاااعت ناااالن  ااالنآ ن اااي  لناعن شااا ن:ن

ن1)ن4 :ن اااانأااا  نااجاااها،ن1 0 :ن ااا  كاناعنشااا ن(نعانااا لن-اكااا تتن),ن ا نااااالن اااهنن(ناع  ااانن
 (.يجها،نت جي النعي ع  س

 اا ن.ن :ناع  اا ةناع  ضاا ناااكلناعاا اتسنتاعااتاأل,ناع  االنااالنأااا ناعاا   لناع ا ع  ااهس,ن  دكاام   
 . ا040 اك تت,ناعطا ُناعث عثُ,نن–أج جناعخطكو,ن ا ناع ر ن

 ن– ن اااا,ن ا ناع رااا056اع  يااال,نااااالن   ااا نأيااالناااالني  ااا ناااالن ااا ك ناااالن اااهنناعيااا   س,نتن
 .اك تت

 ع    نالنأاا ناعا   لناالناع اا سناالنأاا نناع خي ك تنتيجها،نيخ يناالنط   ناع خيل
:نناكا ن ا  ناعا كلنجا ا ناعن شا :ناع  دام(ن ا313:ناع  تإ )اع   لنالنهر ك ناعاي ا سناع َخي َّلن

 .نن2441ن- انن021 ااتع ,ن:نتها  نااتق لنتاعش تلناإل ال كُنع تعُنقط اعطا ُ
 كت االناعشااكان   اا ,ن:ن ااا,ن  دكاام666اع اا ح,نع ااا نتن   اا نااالنيااالناراا ناعاا اهسنتن خ اا  ن

 .ن111 ن- ان024 اعخ   ُ,ن:ن ك ا,ناعطا ُن–اع ا ناعن تاجكُ,ناك تتنن–اع ر اُناع   كُن

 إ اتنإاتهسنأاا ناع طياو,نتأيالنأاا ن.ن :ن اا,ناع  دام 16اع خ يطكل,نااالن ا ك ناع الاالنتن 
 .ن116 اعخ نجلنا عد    ,ناعطا ُنااتع نأ نناعا  طن هك ,ن ر اُن

 اا حناع تاضااعنتانناعرااا ,ناااالناعد  ااننأياالنااالناع  االنااالن اااُنتناع  اا تلنااا النأ اا ر نتن 
ااتعاا ن:ن  شاام,ناعطا ااُن– اات كىن.ن   اا نأااا ناعاا   لناعن اي اال,ن ا ناع اان ا :ن ااا,ن  دكاام 51
 .ن113 ن- ان3 0 
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  ا نااأي ال,ن ا ن.ن :ن ا ناالناع  اكلناعاكعدال,ن  دكاماع  خ نإعا ناع انلناعراا ي,نعل ا نني   
 .اعرتكتن–اعخي  ،نعير  وناإل ال لن

 اع  ع اااكل,نااااالنه أاااُناع  اقااالنتعااالناعااا كلني  ااا ناااالنأاااا ناعااا  كن,ناع  ااا تلناااا الناع  اقااالنتن
ن إااااان  ااااكلن  ااا  ,ن ا ناعتإاااا ،,ناعطا ااااُنااتعاااا ,ن.ن إ ااااتنإااااتهسنأاااا ناع طيااااو,نت .ن اااا,ن 126
 .ن115 ن- ان5 0 

 شار نتناالنن  اُنتنقتجاا نل,ن:ن اا,ن  دكام321اع  ا اك ,نااالن   ا ناالنياالن ا  نناعاا اهسنتن
ن. اااااااااااااااااااااااااااااااااا311 اكااااااااااااااااااااااااااااااااا تت,ناعطا اااااااااااااااااااااااااااااااااُنااتعااااااااااااااااااااااااااااااااا ,نن–    اااااااااااااااااااااااااااااااااُناع  ااااااااااااااااااااااااااااااااا عُن

:ن ااا,ن  دكاام 21اع اا فنتاعر اا  ات,ناااالناراا نأااا نتنااالن   اا ناع  اا تلنااا النيااالناعاا نك نتن
 .ن 11 ن- ان  0 ااتع ,ن:نا س,ناعطا ُات ن–أا ناعترك ناعن تس,ناع ا ناع ي كُن

 اا,ن ا ناع را ,ن0 4   ق  ناع  ا  كونشا حن شار  ناع  ا اكو,نع يالناالن ايط ل,ناع االناعدا  سنتن 
 .نن2442ن- ان022 ,نااتع ن:نعان ل,ناعطا ُن–اك تتن

 آ ناعجن لنتأا  ناعكدي لنإلن   إُن ا نك  اا ن الن اتا ةناعه ا لناااتن   ا نأ كالناعا كلنأاا ن  
خيكاا ناع ن اات ن:نتضااعن تاشااكى(ن ااا161:ناع  ااتإ )نااالني اا  نااالنأياالنااالن اايك  لناعكاا إ لنت

 .ن111 ن- انن1 0 ااتع ,ن:نعان لناعطا ُن– ا ناعر وناع ي كُ,ناك تتن:ناعن ش 
 ن اا,ن  دكام321    سنااخالمنت ا ت ع ,ناالنارا ن   ا ناالنج  ا ناالن اع ناعخ ااطالنتن:

 .113 ن–ن3 0 ج  ,ناعطا ُنااتع نن– سن  ط  ناعشيال,ن ر اُناع تا

 اع  اا    نأياا ناع اا ك كلنتااكيااىناع يخااكلنعيااا ال,ناااالنأااا نتن   اا نااالنأااا نتناع اا رنن
 .اك تتن–كت لنأا ناع   لناع  أشيل,ن ا ناع   إُن:ن ا,ن  دكم045اعنك  ات سنتن

 ااالنكت االناع ااهاهسنأاا   ن:ن ااا,ن  دكاام235  اان ناااالنيااالنشااكاُ,ناااالناراا نااالنيااالنشااكاُ,نتن
 .ن111 ااتع ,ن:ناع ك ف,ناعطا ُن-تي   نالنإ ك ناع هك س,ن ا ناعتطل

 اُننا   ن,نأ   ني  ا ن كا  :ن ا,ن  دكم234  ن ناالناعج  ,نع يلنالناعَج   ناعاي ا سنتن    
 .ن114 ن- ان4 0 ااتع ,ن:ناك تت,ناعطا ُن–
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 ن ااا,ن  دكاامناعاا ر ت 240عطك ع االنتن  اان نيااالن ات ناعطك ع اال,ناااالن ات ن اايك  لنااالن ات نا:
ن–    ناالنأاا ناع   الناع  رال,نا ع  ا تلن اعن  راهناعا اتةنتاع  ا ا تناإل اال كُناا ا ن جا ن

 .ن111 ن- ان1 0    ناعجكه ,ناعطا ُنااتع ,ن

 نعل اااا ننيااااالنأتانااااُنك دااااتونااااالنإ اااا  من(اع  اااا تلنا  اااا خ جنيااااالنأتانااااُ)  اااان نيااااالنأتانااااُن,
 .ن111 ن- ان1 0 ااتع ,ن:ناك تت,ناعطا ُن– ناع   إُن ا,ن ا6 3اإل   اككنلنتن

 كلن يكنن:ن ا,ن  دكم341  ن نيالنك ي ,نا   نالنأيلنالناع ثن نيالنك ي ناع ت يلنتن  
 .ن110 ن- ان040   شم,نأ ننن–ي  ,ن ا ناع أ تلنعي  اةن

 ن :ن  دكاامن اا,231  ان نإ ا  مناالن ا تكاى,نعل ا ننإ ا  منااالنإاا ا كنناالن ا تكاىناع نييالنتن.
ن–ن2 0 اع  كناُناع نات  ناعطا اُنااتعا ,نن–أا ناعي ت ناالنأا ناع امناعايتشال,ن ر ااُناإلك ا لن

 11 . 

 ش كوناا ن تط,نتأ   ن  ش ,ن    اُناع  ا عُن:ن ا,ن  دكم 20  ن ناإل  نني   نالن نا نتن
 .ن 244ن- ان 02 اك تت,ناعطا ُنااتع ,نن–

 اا نأ ااا ناع اان س,ن:ن ااا,ن   كااو240ن   اا نااالنإ  كااسنتن  اان ناإل اا نناعشاا إ ل,نياااتنأااا نت   
 .ن 15 ن- ان314 اك تت,نن– ا ناعر وناع ي كُن

 ناالنارا ني  ا ناالنأ ا تناالنأاا ناعخا عمناعااها نتن(اع نشت نا  نناعا  ناعهخ  )  ن ناعاها ن,
اع نااات  ,ناع  كناااُنن–   اااتيناعااا   لنهكااالنتنت كااا ف,ن ر ااااُناع ياااتننتاع رااانن.ن :ن اااان  دكااام212
 .ن111 ن- ان041 

 لن يكنني  ,ن ا ناع د ,ن  شمن:ن  ن ناع  ك س,نأا نتنالناعهاك نياتنار ناع  ك س,ن  دكم  
 .ن116 ااتع ,ن:ن ت ك ,ناعطا ُن–

 ن ناعش  ككل,ناالناعد  نن ايك  لناالني  ا ناالنيكاتوناالن طكا ناعيخ الناعشا  لناعطا انالنتن  
جكاااا ناع ااااي ل,ن    ااااُناع  ااا عُ,ناكاااا تت,ناعطا ااااُنااتعاااا ن  اااا سنااااالنأاااا ناع :ن اااا,ن  دكاااام364
 .نن110 ن- ان045 
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 اكلن:ن ا,ن  دكمن214,نع ث  لنالن  ك ناع ا  لنتن( نلناع ا  ل)  ن ناع  ا لناع   تلناان  
ن.ن2444ن- ااااااااااااااااان2 0 اع كاااااااااااااااا ف,ناعطا اااااااااااااااُنااتعااااااااااااااا ,نن– ااااااااااااااايكنني ااااااااااااااا ,ن ا ناع ينااااااااااااااالن

يك النأيالنيااتنك ا نل,ن:ن ا,ن  دكام341لنتن  ن ناع تك نل,ناالنار ن    نالن   تلناع تك ن
 . ا6 0 اعد    نأ ننن–    ُنق طاُن

 سنالنأا ناع جكا ن:ن ا,ن  دكم050  ن ناعشع و,ناالنأا نتن    نالن ال ُناعدض ألن   
 .ن116 ن- ان041 اعث نكُ,ن:ناك تت,ناعطا ُن–اع ي ل,ن    ُناع   عُن

 ا هتمن:ن ا,ن دداىنتتثداىنتأيامنأيكاى350ا  لنتن ش  ك نأي  ،ناا    ,نع    نالن ا لناع 
ن- ااااان  0 اع ن اااات  ,ناعطا اااُنااتعاااا نن–أيااا نإااااا ا كن,ن ا ناعتقااا ،نعيطا أااااُنتاعنشاااا نتاع تهكاااعن

 .ن 11 

 اا نن  اا ناعاا كلن:ن ااا,ن  دكاام 10 شار  ناع  اا اكونع   اا نااالنأااا نتناعخطكااوناع اهكاهسنتن   
 .ن115 ن- ان045 ن–ث عثُناك تتناعطا ُناعن–ااعا نل,ناع ر وناإل ال لن

 شااكخُنشاا لناعاا كلناعكااتنكنلنع ياالنااالن   اا نااالنيااالناع  ااكلني  اا نااالنأااا نتنااالنأك اا نااالن 
(ن ااا 14:ناع  اتإ )ي  ا ناالن   اا ناالن   اا ناع ا إينشاا لناعا كلنياالناع  ااكلناعكاتنكنلناعا ياالن

ن2442ن- اانن023 ااتع ن:ناع ر اُناع   كُناعطا ُ:نأ  نأا ناع النن    سناعن ش :ناع  دم
 . :نننأ  نااجها،

 شااكخُناااالنج  أااُناااا نأااا نت,ن   اا نااالنإااا ا كننااالن اا  نتنااالنج  أااُناعرناا نلناع  ااتسن 
 ا ناع اااا ون:ن تإااامناااالنأااااا ناعدااا   ناعن شااا :ن  دكاااام(ن اااا133:ناع  اااتإ )اعشااا إ ل,ناااا  ناعاااا كلن

 .ن111 ااتع ,ن:نعان لناعطا ُن-اك تتنن-اإل ال لن
 اَي لن:ناع شكخُناعاي ا كُناالنط   ناع ي لناع  علاع   عنأش ن لن    ناع كل,نياتنطا   ناع  َّ

ااَيَ ىناا اااع نلن :ناعن شاا (ن ااا516:ناع  ااتإ )ي  اا نااالن   اا نااالني  اا نااالن   اا نااالنإااا ا كنن َّ
ااتعا ,ن:ن خطتطنننش نإالنا نا  جنجتا اعناعريانناع جا نلناع ا اعنع تقاعناعشاارُناإل اال كُناعطا اُ

2440. 

 عهج جُنإالنهتااا نااالن  جاى,نااالناع اا سنشاع وناعا كلني  ا ناالنياالنارا ناعات اك سن  ا حنا
 . ا043 اعث نكُ,ن:ناك تت,ناعطا ُن–    ناع ن د ناعرشن تس,ن ا ناع  اكُن:ن ا,ن  دكم104تن
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 اع نَ اَنلنإاالناا   كااةنتاآلثاا  ,ناااالناراا نأااا نتنااالن   اا نااالنيااالنشااكاُناع ا االناعرااتإلنتن
ر   ناع اتت,ن ر ااُناع شا ,نااالنارا نأاا ناعا هامناالن  ا نناالننا إعناع  كا سن:نم ا,ن  دك235

اكااا تتنن– اكاااوناعااا   لنااأي ااال,ناع ر اااوناإل اااال لن:ن اااا,ن  دكااام  2اعك ااا نلناع ااان  نل,ن
 . ا043 اعطا ُناعث نكُن

 ن( ا  2:ناع  تإ )اع  نلنااتنار نأا ناع هامنالن   ننالنن إعناع  ك سناعك  نلناع ن  نلن,
اعث نكااااُ,ن:ناكاااا تتناعطا ااااُن–اع ر ااااوناإل ااااال لن:ن اكااااوناعاااا   لنااأي اااالن,اعن شاااا :ناع  داااام
 .  :نأ  نااجها،043 
 

 اااا,ن152اع ط عاااوناع  عكاااُناهتااااا ناع  ااا نك ناعث  نكاااُ,ن اااالن جااا ني  ااا ناااالنأيااالناع  ااادالنلنتن 
ن. اااااااااااا1 0  ااااااااااا  ناعشاااااااااااث س,ن ا ناع   ااااااااااا ُ,ن ا ناعيكاااااااااااة,ناعطا اااااااااااُنااتعااااااااااا ن.ن :ن ن اااااااااااكم

 ياااو,نن- اااا,ناع طا اااُناع ي كاااُن311  ااا عنناع ااانل,نااااالن ااايك  لن  ااا ناااالن   ااا ناعخطااا النتن
ن.ن132 ن- ان 35 ااتع ن:ناعطا ُ

 اع ط نتاع أ نتاعا منااتنار نأا نتناالن   ا ناالنأاكا ناالن ا ك لناالنقاكسناعايا ا سناا اتسن
طااا  من   ااا ن اااريت ن:ن  دكااامنت خااا كج(ن اااا 21:ناع  اااتإ )اعد شااالناع  ااا تلناااا النياااالناعااا نك ن

ناع  ت كُن- ا ناالناعجتهس,ناع   نن:ناع  ت سن ا ناعنش 
 . :نننأ  نااجها،ن111 ن- انن1 0 ااتع ,ن:ناعطا ُننننن

 إ شا  ناا كاونإعا ن   إاُناا كاونعشاع وناعا كلنيااتنأاا نتنكا قتتناالنأاا نتن=ن  جنناا اا ،ن
 ا ناعيااا وناإل اااال ل,ن:نأاااا سناعن شااا إ  ااا لن:ناع  دااام(ن اااا626:ناع  اااتإ )اع ت ااالناع  اااتسن

 .1:نننأ  نااجها،ن113 ن- انن0 0 ااتع ,ن:ناك تتناعطا ُ
 

 أاااا ناع   ااالناع  اااكنل,ن ا نااااالن:ن اااا,ن  دكااام304اع  جااانن اااالنااأ ااااالني  ااا ناااالنهكااا  نتن
 .ن111 ن- ان1 0 اع ك ف,ناعطا ُنااتع ,نن–اعجتهسن

  طا  منأااتفنتن:ن اا,ن  دكام364اعطا اناالنتنناع  جانناات اط,نااالناعد  اانن ايك  لناالني  ا
 . ا5 0 اعد    ,نن–تأا ناع   لنالنإا ا كنناع ن كنل,ن ا ناع   كلن

 اا,ن ا ن ا   ,ناكا تت,ناعطا اُن626  جنناعاي ال,نك قتتناالنأاا نتناع  اتسنيااتنأاا نتنتن 
 .ن111  ا,ن311 ااتع ن
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 أ ا ن.ن :ن اا,ن  دكام042ك اعناع اك اتسنتن  جنناعشكتخ,نااالناع  اكلن   ا ناالني  ا ناالنجن َن
ااتعااااا ,ن:ناكااااا تت,نطااااا اايس,ناعطا اااااُن–أاااااا ناع اااااالنن ااااا   س,ن    اااااُناع  ااااا عُ,ن ا ناإلك ااااا لن

 . ا045 

 اااا,ن 51  جاانناعشاااكتخ,نااااالناعد  ااننأيااالناااالناع  االناااالن ااااُنتناع  اا تلناااا النأ ااا ر نتن 
 .نن2444ن- ان 02 ااتع ن:ن ُ  شم,ناعطان–اع ر ت  نتإ ،ن دلناع كل,ن ا ناعاش ا ن:ن  دكم

 ااالحنااالن:ن ااا,ن  دكاام 35:ن  جاانناع اا  اُ,ناااالناع  ااكلنأااا ناعااا قلنااالنقاا نعناعاياا ا سنت 
 . ا1 0 ااتع ,ن:ناع  كنُناع نت  ,ناعطا ُن–  عنناع   ا ل,ن ر اُناعي ا ،نااث كُن

 ناا ااكلنااالن   اا:ن ااا,ن  دكاام1 3  جاانناع اا  اُ,ناااالناعد  ااننأااا نتنااالن   اا ناعايااتسنتن 
 .ن2444ن- ان 02 ااتع ,ن:ناعرتكت,نعطا ُن–    ناعجرنل,ن ر اُن ا ناعاك لن

 ن اا,ن  دكام364,نااالناعد  انن ايك  لناالني  ا ناعطا انالنتن(اعا تفناعا انل)اع  جنناع ايك ن:
أ ااا ل,ناعطا اااُنن–اكااا تت,ن ا نأ ااا  نن–   اا نشااارت ن   ااا ناع ااا جني  كااا ,ناع ر اااوناإل اااال لن

 .ن115 ن-ن ا045 ااتع ,ن

 اع  جاانناعراكاا ,ن اايك  لنااالني  اا نااالنيكااتونااالن طكاا ناعيخ االناعشاا  ل,نياااتناعد  اانناعطا اناالنتن
 .اعد    ,ناعطا ُناعث نكُن–   سنالنأا ناع جك ناع ي ل,ن ر اُناالن ك كُن:ن ا,ن  دكم364

 نتن, ناعااا اهس   اااا,ن315  جااانن دااا ككسناعيياااُ,نااااالناع  اااكلني  ااا ناااالنإااا  سناااالنهر َكااا ناعَدهتكنااال 
 .نن111 ن- ان311 اك تت,نن–أا ناع النن    ن   تل,ن ا ناع ر ن:ن  دكم

 إُناع ار  نإلناا   كاةناع تضاتأُ,نااالناع ضا ن   ا ناالنطا   ناع د  الناع  ا تلناا الن   
اكا تت,نن–اعشكانأ   ناع كلني   ن كا  ,ن    اُناعر اوناعثد إكاُن:ن ا,ن  دكم541اعدك  انلنتن

 .نن115 ن- ان046 ااتع ,ن:ناعطا ُ

 أاا ن:ن ا,ن  دكم 26   إُناعثد ت,ناالناع  لني   نالنأا نتنالن  عوناع جيلناعرتإلنتن
 .ن115  ان045 اع  كنُناع نت  ,ناعطا ُنااتع ,نن–اع يكننأا ناع يكنناعا  تس,ن راُناع ا ن
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 أااا ن:نم ااا,ن  دكاا051   إااُناع اانلنتاآلثاا  ,ناااالناراا ني  اا نااالناع  ااكلنااالنأياالناعاكعداالنتن
 يو,ن ا نن–ر ا شلناا ر   ل,ن ا ناعتألنن–اع  طلني كلنقي جل,نج   ُناع  ا  تناإل ال كُن

 .ن 11 ن- ان2 0   شم,ناعطا ُنااتع نن–ق كاُن

 ن ا,ن ددىنتق ننعىنتأيمنأيكى315   إُناع   اُن الن ن ف,نياتنأا نتن    نالنإ   منتن:
ن- اان026 ااتعا ,ن:نتناع  اكاُناع   ا  ,ناعطا اُأ   ن  الن اا س,ن طاتأا تنج   اُناإل ا  ا

 .ن2445

 إاااُناع ااا  اُ,نااااالنن اااكنني  ااا ناااالنأاااا نتناااالني  ااا ناااالنإ ااا  مناااالن ت ااا ناااالن عااا الن   
اع كا ف,ناعطا اُنن–أ   نالنكت لناع هاهس,ن ا ناعتطلنعينش ن:ن ا,ن  دكم034اا اع نلنتن

 .نن111  ان1 0 ااتع ن

  تناع ا رنن   ا ناالنأاا نتناالن   ا ناالن   تكاىناالننن اكنناالنن   إُنأياتنناع ا كةناااتنأاا
ن( ا045:ناع  تإ )اع رنناعضالناعطع  نلناعنك  ات سناع   تلنا الناعاكعن

اعث نكاااااُ,ن:ناكااااا تتناعطا اااااُن– ا ناعر اااااوناع ي كاااااُن:ناع اااااك ن  يااااانن  اااااكلناعن شااااا :ناع  دااااام
 . :نننأ  نااجها،111 ن- ان311 

 يراا ننضااك ،ناع  اا س,ننشاا ن:ن ااا,ن  دكاام211كت االنك دااتوناع  ااتسنتنناع   إااُنتاع اا  كا,ناااال
 .ن 11 ن- ان 04 اك تت,ناعطا ُناعث نكُ,ن–    ُناع   عُن

 ننأا ن.ن :ن ا,ن  دكم101اع  كلنإلنطاد تناع   ثكل,نعش سناع كلنياتنأا نتناعا النتن   
 .ن ا040 ااتع ,ن:ناا  ل,ناعطا ُن–أ  لنن–اع  كنن  ك ,ن ا ناع  ق لن

 اا لنجااتنس,ن:ن ااا,ن  دكاام241اع ياا هس,ناااالنأااا نتن   اا نااالنأ اا نااالنتاقاا ناعتاقاا سنتن    
 .اك تتن– ر اُنأ عنناعر ون

 ي نلنااخك  نإلنش حن ج  ن   نلناآلث  ,ناالن   ا ن   ات ناالني  ا ناا  ناعا كلناع كنا نتن 
عانااا ل,نن–اكااا تتن   ااا ن  ااالن   ااا ن  ااالنإ ااا  أك ,ن ا ناعر اااوناع ي كاااُ,ن:ن اااا,ن  دكااام155
 .نن2446ن- ان021 ااتع ,ن:ناعطا ُ

 ن–نت ناعا كلنأ ا ,ن ا ناع را ن:ن ا,ن  دكم101اع ينلنإلناعض   ،,نع    نالني   ناعا النتن
 .ن ت ك 
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 ُناع د   ناع  نُنإلناك لنرثك ن لناا   كةناع ش ع  نأي نااع ن
ن( ا142:ناع  تإ )عش سناع كلنياتناعخك ن    نالنأا ناع   لنالن    ناع خ تسن

ااتعااا ,ن:ناكااا تتناعطا اااُن– ا ناعر ااا وناع  اااالن:ن   ااا نأث ااا لناعخشاااتناعن شااا :ناع  دااام
  :نننأ  نااجها،115 ن- انن045 

 ن"أياتنناع اا كة" د  اُنااالناع ااالحناع  اَ  ن, ت َّس  ,نااالنأ اا تنأث ا لناالنأااا ناعا   لناعَشااع َ هن
اكاااا تت,نن–ت ك ,ن ا ناع راااا ناع    اااا ن اااان–ناااات ناعاااا كلنأ اااا ,ن ا ناع راااا ن:ن ااااا,ن  دكاااام603تن

 .ن116  ان046 

 ن اااا,ن  دكااام 21 رااا  ننااخاااالم,نااااالنارااا نأاااا نتناااالن   ااا ناع  ااا تلناااا النياااالناعااا نك نتن:
 .اعد    ن– ج سناع ك نإا ا كن,ن ر اُناعد آلن

 يك النأاا ناعجا ا ناعا كا س,ن:ن اا,ن  دكام321 ر  ننااخالمنعيخ ااطلنيونار ن    ناالنج  ا ن
 .نن111 ن- ان1 0 ااتع ,ن:ن ناآلإ مناع  اكُ,ناعد    ,ناعطا ُ ا

 ط  نالناع  تس,نأا عنن:ن ا,ن  دكم201اع ن خون لن  ن نأا نالن  ك ,نع ا نالن  ك نتن  
 .نن111 ن- ان041 ااتع ,ن:ناعر و,ن ر اُناعنعضُناع  اكُ,ناعطا ُ

 ك ن ناعا  َّ ناع ن خون لنر  وناع ك منع   كاننك ا ات نعَ دَّالُّ ناَاه َ ا َّ ناالَّ ن نَ َ ا َّ ك ننناالن اَ  َمنإَّا اَ ا َّ ,نَياناتنإَّ   لَّ
ن ,ناعَ ن َايَّااالُّ ,ناعَ ااا َّك  َّك نَّلُّ َ اقَّااالُّ ناع َّ ن نَ َ ااا   َ اااَ ناااالَّ نَي   خ عااا ن كااا  ن:ناع  دااام(ن اااا 60:ناع  اااتإ )اااالَّ

 . :ن انأ  نااجها،0 0  ا ناع ر نعيطا أُنتاعنش ناع تهكعن نُناعنش ن:ناعن ش 
 

 ااا,ن341 االناع اانلناع  اان  ,ناااالن   اا نأااا نتنااالنأياا نااالناعجاا  ت ناعنك اا ات سنتناع ن داا ن 
ن–ن041 اكاا تت,ناعطا ااُنااتعاا ,نن–أااا نتنأ اا ناعااا  ت س,ن    ااُناعر اا وناعثد إكااُن:ن  دكاام
 .ن111 

 يَاجناالني  ا ناع ج ا  نلنتن أاا نتن:ن اا,ن  دكام 35اع ن د ن لن  ن ناع ديكل,نااالن   ا نَ أ 
 . ا045 ااتع ,ن:ناعرتكت,ناعطا ُن– لناعج كع,ن ر اُن ا نااق  نالنكتن

 اااا,ن101 ااالن رياااننإكاااىنت اااتن تثاااتمنيتن ااا عوناع ااا كة,نعشااا سناعااا كلنيااااتنأاااا نتناعاااا النتن 
 .ن2445ن- ان026 ااتع ن:نأا نتنالنض كلنتناع  كيل,ناعطا ُ:ن  دكم
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 نااالنهر كا نك كا ناالن(ياالنخ عا ناعا ق من تاكاُ) لنرالننيالنهر ك نك ك ناالن  اكلنإالناع جا  ن,
 .  شمن–ي   ن    ننت ن كل,ن ا ناع أ تلنعي  اةن.ن :ن ا,ن  دكم233  كلنتن

 اع   يلنتاع خ يل,ناالناع  لنأيالناالنأ ا ناالني  ا ناالن عا سناالن  ا ت ناالناعن  ا لناالن
 ا ناعياااا ونن تإاااامنأااااا نتنااااالنأااااا ناعداااا   ,:ن ااااا,ن  دكاااام315 كناااا  ناعاياااا ا سناعاااا  اقطنلنتن

 .116 ن-046 اك تتناعطا ُنااتعلنن–اإل ال لن

 اع ن يننإلن   كاناا ننتاع يت نعج   ناع كلنياتناع ا جنأاا ناعا   لناالنأيالناالن   ا ناعجاتهسن
ن    نأا ناعد   نأط ,ن  ط  نأا ناعد   نأط :ناع  دم(ن ا511:ناع  تإ )

:نننأا  نااجاها،ن112 ن- اانن2 0 ااتعا ,ن:ن ا ناعر اوناع ي كاُ,ناكا تتناعطا اُ:ناعن ش 
 1. 

 ج تأااُن االناع اا ع كلن:ن ت ااتأُنيقااتا نيااالناع  االناعاا ا قطنلنإاالن جاا  ناع اا كةنتأييااىن ااأعكلن 
ن-أ ا ننأاا ناععا  سن   ات نن-يش لن ن ت نأاا ناعا   لنن-اع ر ت ن    ن ع سناع  ي لن)

ن.نن 244ااتع ,ن:نطا ُاع(ن   ت ن    نخيك ن-يك لنإا ا كنناعها يلنن-ي   نأا ناع هامنأك ن
 ن ت تأُنيقتا ناإل  نني   نالن نا نإلن ج  ناع  كةنتأييى

ن   ت ن    نخيك ن-ي   نأا ناع هامنأك نن-اع ك نياتناع   طلناعنت سن:نج عنت   كو
ن0:نننأ  نااجها،ن111 /ن انن1 0 ااتع ,ن:نأ عنناعر وناعطا ُ:ن ا ناعنش 

 ناع  دم(ن ا11 :ناع  تإ )اع تطأنع  ع نالنينسنالن  ع نالنأ   ناا ا لناع  نلن:
    ُنهاك نالن يط لنآ ننعك لنعألأ ا  ناعخك كاُنتاإلن ا نكُن:ن    ن  ط  نااأي لناعن ش 

 اانعنن جياا ن)ن1:نننأاا  نااجااها،ن2440ن- ااانن025 ااتعاا ,ن:ناإل اا  اتناعطا ااُن–ياااتنيااالنن-
 (  سعي عن3عي د  ُ,نتن

 ن اا,ن  دكام063 تضونيت  نناعج اعنتاع   كام,نااالنارا ني  ا ناالنأيالناعخطكاوناعايا ا سنتن:
 . ا041 ااتع ,ن:ناك تت,ناعطا ُن–أا ناع طلني كلنقي جل,ن ا ناع   إُن.ن 

 ااا,نضاااطنت داا كنن511اع تضااتأ ت,نعج اا  ناعاا كلنأااا ناعاا   لنااالنأياالنااالن   اا ناعجااتهسنتن 
اع  كناُنن–ث  ل,ن ا ن   ا نأاا ناع   الن ا  وناع ر ااُناع اي كُنأا ناع   لن    نأ:نت  دكم

 .ن2440ن- ان025 ااتع ,ن:ناع نت  ,ناعطا ُ

 كاااهالنا أ ااا ا ,نشااا سناعااا كلنيااااتنأاااا نتن   ااا ناااالني  ااا ناااالنأث ااا لناااالنَق ك  ااا هناعاااا النتن 
:نعطا ااُعاناا ل,نان–أياالن   اا ناعاجاا تس,ن ا ناع   إااُنعيطا أااُنتاعنشاا ,ناكاا تتن:ن ااا,ن  دكاام101

 .ن163 ن- ان312 ااتع ,ن
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 اعنجتنناعها   نإلن يت ن   نتاعد    نعكت لنالن ي سنا  سنالنأا نتناعيا   سناع ن ال,نيااتن
تها  ناعثد إااُنتاإل شاا  ناعداات ل,ن ا ناعر ااو,ن:ناعن شاا (ن ااا110:ناع  ااتإ )اع    اال,نج اا  ناعاا كلن

 .6 :ن   نأ  نااجها،
 االنأا نتنا  ناعا كلن   ا ناالنأاا نتناالناعا   ناعه رشالناعنرتنأي ن د  ُناالناع الح,ن

:ناع كاا ف,ناعطا ااُن–هكاالناع  ااا كلنااالن   اا ناااالنإاا كج,نيضااتا،ناع اايلن.ن :ن ااا,ن  دكاام110تن
 .ن111 ن- ان1 0 ااتع ,ن

 اااا,ن 12نع كاااُناا ونإااالن   إاااُنين ااا وناع ااا و,نااااالناع اااا سني  ااا ناااالنأيااالناعديدشااان سنتن 
 .ن114 ن- ان044 اعث نكُ,ن:ناك  س,ن ا ناعر  وناعان نكل,ناك تت,ناعطا ُإا ا كنناإل:ن  دكم

 اعنع كااُنإاالن  كااوناع اا كةنتااثاا ,نع جاا ناعاا كلنياااتناع اا   اتناع ااا   نااالن   اا ناعجااه سناااالن
   ااات ن   ااا ناعطنااا  ل,ناع ر ااااُناع ي كاااُ,نن–طااا   ني  ااا ناعاااهاتسن:ن اااا,ن  دكااام646ااثكااا نتن
 .ن111 ن- ان311 اك تت,ن

 ناع  اااتإ )يااااتنارااا ن   ااا ناااالنج  ااا ناااالن   ااا ناااالن اااع ناااالنشااا ر ناعخ ااطااالن ااالناعجنااا لن تا:
ااتعاا ,ن:ن ا ناعاشاا ا نعيطا أااُنتاعنشاا نتاع تهكااعناعطا ااُ:نإااا ا كنن اا عوناعن شاا :ناع  داام( ااا321
  :نننأ  نااجها،ن 244ن- انن 02 
ن

 تطنت  رالن  اط  ,ني  ا ناا نا :ن اا,ن  دكام160اعتاإلنا عتإك ت,نع الحناعا كلناع ا  سنتن 
 .ن2444ن- ان024 اك تت,نن– ا نإ ك ،ناع  اةن

 تإك تنااأك لنتينا ،نيان ،ناعه  لناااتناع اا سنشا سناعا كلني  ا ناالن   ا ناالنإاا ا كنناالنياالن
 ا ن ا   ن:نإ  ا لنأاا سناعن شا :ناع  دام(ن ا 61:ناع  تإ )ار ناالنخير لناعا  رلناإل ايلن

ن1:نأ  نااجها،ن144 ,ن4:نعطا ُان-ن :ناعجه،:اك تتناعطا ُن–
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
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ن
ن.( )يات ال رآليةفهري ار: أوالً 

 
 

رقم  ارية السورة ارية  .4
 الصرحة

ن}  .0 ناعَنعَااااا  َّ ناعَ ااااااَلَ نَطَ إَااااالَّ َيقَّااااانَّ
ن ,نإََّلناع َ َ اااااااَن تَّ ااااااا َّ اااااااَلناعَيك  َع مااااااا ن َّ َتهن
ااااااااااَ ين ر  نَاعَّااااااااااَ ناَّ ا َلناعَ ااااااااااك ََّا تَّ كنااااااااااا  َّ

ن{نعَّيَاارَّ َّكلَن

ن1 ن0  ن ت 

َنن}  .3 نَكاااااات  اااااان رنن  كَلنَ َتعَاااااات ان َّ إََّلناعَاااااااَّ
نإََّنَ ااااااااا ن َ ااااااااا لَّ اااااااااَ َهَععنننناع َ دَااااااااا ناع َج   ا  

ن نَ اااا نَرَ ااااانتانَتَعدَاااا   ناَّااااَا  فَّ اعَشااااك َط لن
ن{َأَ  ناَهننَأن عنن ن

ننآ نأ  ال
ن55 

ن315

نَ ااااااااااااا َّ   ن نتفننَياااااااااااااَلن}  .1 عَااااااااااااات َ نإَّا 
ن ااااااااعَّن  ,ناََّأن  ن َّ َناااااااا تن ننااااااااتَلنَتاع ن   َّ اع ن   َّ

ن{َخك  ما

ن55ن2 ناعنت ن

االناَّعَاا ن}  .3 نكنت َّ  ُ ااَك نَت َّ اا َّ نَا   اال  َّ 
نَ ك ل ن ن{نَيت 

ن310ن  ناعن  ،

نكنتَ اا ناَّعَاا ن}  .6  ُ ااَك نَت َّ اا َّ نَا   اال  َّ 
نَ ك ل ن ن{َيت 

ن63ن2 ناعن  ،

َ ااااي َن َ ن}  .7 نإََّناااا نَي   َكاااا نَيكُّعَاااا ناعَناَّاااالُّ
ك ما ن{َش  َّ مانَت نَاش َّ مانَتَناَّ

ن231ن05ناا هاو

 
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

ن

                                           
ن.  تلناع  جن   اُن  ونن( )
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ن.( )فهري اْحاديث اللبوية: ثالياً 

 اسم الراوي طرف الحديث
رقمممممممممم 

 الحديث

َج ََّ ن نَهت  َ َ َ نإََّ ن َّل  َ ي نَأت   160    تكُنالن ك   ا  

كثم نَ  َّكو نَ  َّك م ن دََّن نَ ك ثم ن نيَّ  172 ينسنالن  ع ن ا  

نَه    ن نن َّ ناَّ نَرَأاَّلنَه     نَع َّ ُن,نَإنَّن َّلنرنن تن رن َّلنَك نَأ اََّش  162 أ اشُنينناع   كل ا  

ن َ  نتانإََّع نَ  نَكدنت ن َا َ  َن َ ك َّ نرنن نا   نأن  11 َ    ننا لن

ناهَّن ت ن َ َ ينَ  ن َ نَخَاط ننناش  ن َّ   َ اوَّ َأ  َلناا  ن َّ نَ جن    56 ج ا نالنأا نتن  َّل 

نَ نإََّعَىنإََّ نتنن َعَ نَيل  نَ ش  اَلنننَيل   211 أ  نالناعخط و اإل َّ  

ل,نَتَأك َا َّلن نَر َّشَّ  191 ينسنالن  ع ن اَان َ   ن

نَراَّك ٌن  اعثُّينةن
 اااااااااا  نااااااااااالنيااااااااااالن

 212 تق ل

منن ُن,نَتاعَط   َك َإ  اع  َّ
قاك ااااااااااااااااااااُنااااااااااااااااااااالن

 204 اع خ  م

نَ مِن  221 أا نتنالنأا س اع َ ك لن

يَّكل َيننناََّ  نَر ننتانَأ  َّ  67 ياتن  ك   تننيَأ 

ن نَخك َا ن ,نَخ ََّات  َا ن  90 ينسنالن  ع ن اَهننَير 

َ َكك لَّناعيعنَننإَّن َّلن َأ  ناا  نَش  َّ  يَأنتانناََّ ن َّل 
َُن نقنَ اَ اا َُناَّن ااتَّ َأ اََّشاا

نَ ي  نتل ن  86 ا لَّ

كنَّلن نعَّلن َّ يَّو   146 ياتن  ك   اعيعنَننَي  

ناعَتعَّكَ نا َلناعَتعَّك َّن  44 ياتن  ك   اعَيعنَننَين جَّ

نَأَي نَ  نَ ،َّن  اعيعنَننَا  َّ  
أاااااا ناعااااا   لناااااالن

 19 أ  تناع    ي

نإََّع نَثت   ن ُننَ َ ٌننَ  نَاك َلنَأك    كَن  اع َ  َّ
أياااااااااالنااااااااااالنيااااااااااالن

 200 ط عو

ن نَدت َّ نَع نَ ر  َّ  َ   َ و  نَ ا  َيٌع,نَإنَّل   142 ياتا ناعي   س اع َ   يَ ننضَّ

َ  ٌن  161 تنالن   ت أا ن اعَ   يَ ننَأت 

نَأَيك ىَّنكنَ َاونن  169 ينسنالن  ع ن اع  نَ َت ن

                                           
ن.  تلناع  جن   اُن  ونن( )
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َُّن َنناع دََّك َ  َن قم نَكت  نيَأ  ناعَن سَّ ننتَلنَيط َت ن  اع  نَ ا َّ
   تكااااااُنااااااالنيااااااالن

 113   ك ل

ن َع نَتَ  نَاَطلَن َشنَ  نَيَعَ ن َّ َ ناع َ َتا َّ نَ ع جن َ  ننَيل  ت اع عَّج  نَأ     ناهَّنا لَّ  49 َأا  َّ

 187 ياتن  ك   اعَتَع ننعَّي  ََّ اشَّن

ناع ُّ  َي اعَك نناع ني َك نَخك ٌ ن َلناعَك َّ َهان ن  َّ ن َّ نا لَّ  46 َ رَّكنَّ

ن َ َ   سنأَّ َّ   َ نَإ أ  نَ ر  نتن   ان َ دَّيَّلنإََّع نينن َّ
ن ااااالن نا  َ لَّ ااااا نناعاااااَ    َأا 

نثَ اَّت ن نا لَّ نَّ  149 َأ  َّ

َع  َيك َع نإَّلنَ  َّ انغ نَن    231 أا نتنالنأا س ان َ   َ  ,نثنَننا  

ن ُننَ   اط  نَ  َا نَيَتت اناعَ اَّكاَتنإَّعَا نان َطَيَمنَثاَلَث َيرنن  نَرا َلنقَاا  َ ال  َّ 
 117 أا نتنالنأ   َ    ن

كنن َّن نَك َّ نَ  ََّات   77 أ اشُنينناع   كل اا َانَّلنَعىننَإنََّنىننَأ ُّ َّ

نَج َ،فننَ ع ٌننَأ اَّ ٌن  197 ياتن  ك   إَّا 

ع ىنن ىننَ َ ىننَإي كنَن تَّ يَّ   نكنج  نَعن  ىَّنَإنَّل  نَخ  َّ نىنناََّطَ   َّ  10 ياتن  ك   إََّاانَيَ  نَيَ َ رنن 

َتاَرىنن نَتَضَعنَطعنتَ فننَت َّ َلناعَيك  َّ َجَ ىنن َّ  143 ينسنالن  ع ن إََّاانَيَخَانَ ض 

ن َأَ ,نَإرن   نَ    نَيل  نَ ك  َّ كَتنَشك ام ن َّل  طَّ ن َتَ َ َ م نإََّاانينأ  ناع َخَط وَّ نا لن  66 أنَ  ن

ُمن َك ناعَ َ  ،ننَا   َّ  219 أ اشُنينناع   كل إََّاانَين َشَأتَّ

َ  ناعَ  َن يَّ   ,نَإَ َاَكَلنهََّن َ  ,نَإي َكج  رنن  ُننَيَ  َّ نَيَ   111 ياتن  ك   إََّاانَهَنت 

ن كَ  لن ن ىنناإل َّ نَخَ َجن َّ  54 ياتن  ك   إََّاانَهَن ناعَ جن ن

ناَّ ع َ   يَ َّن نَكَ َهَتجن ناع رََّ  وَّ نيَ   َّ َ ن َّل   إََّلناعَ جن
اع دااا انناااالن  ااا سن

 25 ر و

نان    إََّلناَهَنَجَ َينَّلنَأا  مانَر َّك م   103 َأا  نناهَّنا لن

ناع  َّإ مَن  110 أ اشُنينناع   كل إََّلنَتنَ إَّكٌمنكن َّوُّ

ن َُّ قَّعَّن نإََّلنيَ  َ ناعَجَن نَإت  ن َّل  َلنيَ  َ ناعينَ لَّ ن َكَ َ اَ،ت  ناعخن   َّس َّ ك    47 َياَّلنَ  َّ

كنَّن ناَّ ع َي َّ  158 اع  ت نالن خ  ُ إََّلنَخ عََّ نا َلناعَتعَّك َّ

تَ نتَّن  20 أا نتنالن   ت  َر َلنَك  َ ينىننننإََّلنَ  ن

ن كلَّ ناع َّ ت َّ َ َ  م نعَّي  ن نَع نج  َُّ  إََّلنإَّلناعَجَن
أياااااااااالنااااااااااالنيااااااااااالن

 224 ط عو

نَأَتا َّ َن فَّناع انكنتتَّ ن إََّلنعََّعاَّ ك ناع خن   َّس َّ  58 َياَّتنَ  َّ
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ن َّ   ما َلناعَاَك لَّ  213 ا ك  نالناع  كو إََّلن َّ

َُن نش  َّ  ن َك نَ  َّ  116 ر ونالن  ع  إََّن نَ نَند َا ن

ٌمنَ َهَقرن نتفنناَهنن ه   202 ج ا نالنأا نتن إََّنَ  ن نَتن َّ

ٌمنَأ نٌَّ ,ن  105 أ اشُنينناع   كل إََّنَ  ن نَتنأَّ  

ن ناع َكَ لَّ َّ   َ لنَيانت نناعَن َسناَّ ضَّ نَ ت   79 ثتا ل إَّن َّلنَعاَّ ند  َّ

نكنَ إَااَىن ,ناََّشااَ  َأ َّل,نَيل  َاا ااتن ,نَإَأ   نكنَ ااَاَا لَّ ناََّدا ااَ ك لَّ تن إَّن َّاالنَ ااَ   
 78 أا   نالناع   ت َأن عنَ  

ن َع ين ََّلن ناعَش  َّ,نَإَأَرَ ن َّ َُّ ناهَّن اَّ ناَلَع  30 َج اََّ نا َلنَأا  َّ

 21 أا نتنالنأ   َي ُّتاناع َ اَلاَّمَن

ن نخنض    نإَّلنَط اَّ   َعَ ا،َّ َتاَحناعشُّ  26 ر ونالن  ع  َي  

ن َا َّس تَلن َّ َتاَلنَكَ َ  َت ن نَانَّلنَ     163 ثتا ل ين َّكتن

ناهَّن اااات َّ اااا ََّسناََّ  ن ننين   نَ اَّكااااع  نَشااااع  َّ اااال  ااااَ َ ن َّ َُنَ ااااا َعنَأش  يَاااا َعك 
ن  70 أا نتنالنأا س اَاَت َّ

نَأَيلَن تانَيكَُّع ناعَن سن ك ن  217 اع  ت نالن خ  ُ َيشَّ

َ  ن َن نان    َيَط َات 
ن اااااااااااااااااالن اااااااااااااااااا نناهَّنا  َأا 

نَجه ، ن نا لَّ  28 اع َ   َّةَّ

طنتنَّلن ََّ ااَّل ن يَأ  ن نط  َّ نا لن َاك  ن  18 جن

َُن َي  َير  َّ نتانَأَ َ رنننناعَنخ 
أياااااااااالنااااااااااالنيااااااااااالن

 76 ط عو

ث َيىننَ َ ىنن ناع رََّ  َونَت َّ  َيَ نإَّن َّلنينت َّكتن
اع دااا انناااالن  ااا سن

 181 ر و

َك  َّرنن ن ناَّخَّ اَّ نرنن  نَكهَّكَ ن يَ نينخ  َ  َ،ناَّن تَّ  96 َي  

ُمنَ ق نلناع نجا ك نن ن َي نينأي َ ن قك نك     نالَّ  132 أ   َّ

نَخك  ما تاناَّ عن ََّ  ،َّ َ ت  ن  َيَ نَتا  
أ ااااااااااااااااااااا تناااااااااااااااااااااالن

 137 اا تل

ث ينعنَلنَقطُّن نكنَ ن َّ َُنَعن  َي ناعَيك  نينن هََّعتَّ نَ َ نآَك ت   155 أ اشُنينناع   كل َيَعن 

ت ننتَّن نننَيَ َ نَ  ن كلَّ ناع  َّ ناع رَّاَلوَّ  225 أ اشُنينناع   كل اََّد   َّ

ٌُن نَ  َأ ت ننتَّننَأَيك َن ,نَإَيَ  نَر َلنَاك َنَن نَتَاك َلناع َ  ،َّ  120  ي ُنالناارت  َيَ َ فننَ  ن
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َ  َّناع َ  اََّ  َّنننَيَلناعَناََّلن ناَّ عَ     196 ينسنالن  ع ن َر َلنَك ن ُّ

تَ نتَّن ,نَتَهك َ نا َلناع َنننَيَلنَ  ن َننا َلنثَ اَّت  َُّنَاَ َةنَأ  َّ  95 ا ك  نالن  ك لننثََّن

َكنَن نَ    ناَّ ا لَّ َع ناعَن سَّ  31 ياتن  ك   َيَن نَيت 

ىَّن نَن   َّ ن َّل  ن ن   َّل  َع ناَّرن  َّ  َيَن نَيت 
  ااا سناع دااا انناااالن

 138 ور ن

ن نَيَ   ن َين َتنَأا ٌ نَيَ اَ نتنناََّ نَخك  ما نتَّنا لَّ  198 َأا  َّ

ن َا َيَتف نَيَتف ,نَأك لن ناع  َّ ك ناعخن   ََّسن اع  ََّا نَأك لن  227 َيَاتنَ  َّ

َه نن ا َتنَك نَ     7   ه نالنأ  تن يسنَاعََّ نشَّ

نَإ عَتَع ننَتَع ننهََّن ن  ُ نَيَ  َ   نَيت  نَأ َ َ ناَّ ن  َيكَُّ  نَ جن  
أااا نتنااالنأ اا تن

 189 الناع  ل

نَعىننَ َطاٌُّون ,نَ نكن  َ لن ن  نَ َطَاَونَأَي نَقت   َيكَُّ  نَطاَّكو 
أ ااااااااا ناااااااااالنأاااااااااا ن

 98 اع هكه

ن َّ و  َّ   َ َأ  تاناَّ ا   74 ياتن  ك   َا  َّ ن

َُنَأك نم نن-نَك  نَّلناعَناََّلنن-َاَ َةن َاَ   216 ينسنالن  ع ن ان  

ناهَّن اات ن َاك ااَ َ نننَاَ ثََناا نَ  ن َناا نَيانااتنأن ك ن نَي َّ نَ ارَّااو  َُّ ثَاااَلَةن َّ َااا
ن  94 ج ا نالنأا نتن ا لن

نَيَن نَيق  نين َن  َا  
ن ااااااااااااااااالَّ نا  اع  نَطيَّاااااااااااااااااوَّ

 106 َ ن َطو

ٌُن ٌُنَ ض  نتَن نَأ  ََّك  164   تالنالني كُ َا  

ُمن نَر َإ نعَّيَن سَّ  8 أا نتنالن   ت  َا  

ن َتاَ نَ ط َعَ ٌ نعَّي َ نَّ  61 ياتني   ُناعا  يل َ َ َترنتانَإنََّلناع  َّ

تا دَّ ن  101 ق    نالن أ  ُ َ َ َ قنتانَتَ نَ   

نأنت مانأنت ما ك َّ نَر ع َ  َّ نَأَي ناع دنينتوَّ ناع  ََّ لن  153  اك ُنالناعك  ل  ن  َ فن

نَ َاىنن ن رنن  نَكَ ينَيَ ٌ ن َّ ن َ َ َي نتانَيَنىننَعل  نثَ اَّت  نا لن  39 أنَ  ن

نَأا   ن نينن َّ ناا لَّ  183  اك ُنالناعك  ل َ َ َ رنتاناََّ ع  َّ

ناع َييَّكةَّن ا هَّ َلناع خن ت ننتَّننَتَ  نَشاََّعنيَ  ينىنن َّ إ ََّلنَ  ن ن  نتن ناع َ  لَّ تنا لَّ  2 َأ   َّ

ن ت ن نَر َلنَ  ن نَ  َأ ت  نننَ ي ََّلنإَّكعَّلَننَثاَلةن  89 أداُنالنأ    َكن َع َن نَيل 

َُّن َنناع دََّك َ  ٌُنَ نكنَري َّ نعننننتننَكت   209 ياتن  ك   َثاَلَث
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نم  ن َّ نَيع  َّ نَ  نَر َلنَأل  َُّ ناعَ َ َق  166 ياتن  ك   َخك  ن

َ ن نَخك َاَ نَنخ  َضَع َ َإَعنإََّع نَكعنت َّ  64 أا نتنالنأ   َخك َاَ نَتَي  

َ  من نَتَ َنَ نَّلنَتا َّ َط نَّلنثَّن َ ك لَّ نَ ا َّلنَثاَلثم ,نَإَأأ   َ َأع تن
 اااااااااا  نااااااااااالنيااااااااااالن

 73 تق ل

نَااَلاَّىَّن لَّ ناهَّنَت ن   ٌعناََّ    َّ َعنَ   َّ  157 ياتن  ك   َ  َّ

نَ دنت َن نَيل   178 ش ا نالنيتس َ ا َّلاعَيعنَننَين َتن:نَ ك َّ ننا َّ   َّي َ   َّ

ناع َيَنن  130 أا نتنالن ي   َ يُّتانإَّلنَ َ ااَّفَّ

ناع عَّاَل َّن َُّ َك تانعَّ ن   نَتَيإ طَّ ن ناع عَّاَل َّ َُّ َك ت نتانعَّ ن    81 ياتن  ك    ن

ت ننتَّن  229 شدكمنالن ي ُ اََّ ع  َّلننَضَ َونعَّلنَ  ن

نَأيَااَلناانَ اانن,نَإَجَ ااَ ن تَلنَ َ عناانننأن ََّضاات  اا ُّ نَك ن نَتاعَناََّكاا لَّ اعَناَّاالُّ
 223 أ  النالن  كلن اعَ   طنن

ناع َ    َّن نَأد  َّ ث  ن ن نَيَيٌين َّ ا ىَّناع َ    َّ نشَّ  85 أا نتنالنأ  تن َأد  ن

اَلمَّن َلنَيت َ َ رنَلناََّعَااناع َّ    َ  َأَي نَ  نَ   
قاااااااااااااااكسناناااااااااااااااتننين
 16    ل

ناََّعَاان س َّنَأَيك رنن  ناععَّن  َّ  اع نت َّ
يننقاااااااااااااااكسناناااااااااااااااتن

 150    لناان   كُ

ن ُننَيَك ن  نَثاَلَث  186 أداُنالنأ    أنع َ  نناعَ قَّكمَّ

نَتَيَن نإَّكرنن ن نَكخ  نج  ,نإَّل  َتإننَّلنَأَيك رنن  نَيخ  ناعَ َج  َّ  195 اعنتاسنالن    ل َ ك  ن

ن ناعن ََّ  ،َّ َُّ ت ننتَّنإَّلن ن  َ  َلنَعَن نَ  ن نَ ا َ  َن َإَأاَّ نا لَّ  109 اعَ اَّكعَّ

ت ننتَّن َاَونإَّكَن نَ  ن ننَإَأ   ,نَكأ  َّلنَ  نَكأ  َّلناع َ اَل ن  190 أ اشُنينناع   كل َ اَل م

يَّل نَ    كَلنَتَض  تن ن َّ نَ َيي تن  َإَأإ َ  نَّلناََّأن َّلنَق  
ن ااااااااااااااااااتَّ َُناَّن  ااااااااااااااااااَاك َ   ن

ن  45 اع َ   َّةَّ

نا َلن َ لَّ كنَّنَإَأَ َ نَأا َ ناعَ    نَكن َطيََّمناََّع نإََّع ناع َن  َّ نَيل   33 أ اشُنينناع   كل َياَّلنَار   

نَك  تََّسن ن نتَ َع نَتَك   نَمنَعَاَ َع   176نينَنك لنالن يُنَإَأَ َ فننَيل 

نَاك َنعنَ   ناعَن سَّ  208 أا نتنالنأا س َإَاعََّ نَ   لن

ناهَّن ت ن  53 أا نتنالنأ   َهَر َ ناع َّط  َّنننَإَ َفنَ  ن

ن ىننَأَيك ىَّن نإََّعك ىَّ,ناعيعنَننيَأَّ نتَّن َإدنن  نَأا  َّ نا لَّ  59 َج اَّ َّ

كَ ,نَتَيط  َّ نتاناعَج اَّعَن:نإنرُّتاناعَ  نََّل,نَك  نَّل  136يااااااااااااااااااااتن ت اااااااااااااااااااالن اَا َّ



 132 

 ااش  س

نَقا َ فنن نَثَننَاََ ك  نرنن  نرنن تن  220 ياتن  ك   َإَيت 

َ نَّلن:نقَااااا َ ناَهننَ َاااااا َ َ نَتَ َ ااااا َع  اااااَلنآَ َننإََّناااااَ نَ ااااا نَ َأااااات  َكااااا ناا 
نَعَ ن تن َ نَّلنَ َ     127 ينسنالن  ع ن َتَ َجت 

 230 أا نتنالنأا س َقَ ي  ن نتفننَقَ َيرنننناَهنن

َا َّ َن نَين َهَ ناَهنناعدن  آَلنإَّكَ نَتإَّلنَ   َّ س  ن َق   َننا َلنَأ َّ  226 َأ  َّ

إدا ننطعكاُنننق ننتإ نانالننعا ناالنهكا نأيا ن  ات نتن
 131 أ  النالن  كلن الن

ناهَّن ت ن َُّنننَقَض نَ  ن َك َ ناع َت َّ نَقا   اَّ عَ ك لَّ
أياااااااااالنااااااااااالنيااااااااااالن

 228 ط عو

ل ن نَإَأا َّ نقنن 
ن اااااا   نَهك  اااااالَّ ناهَّنا  اااااا َّ َأا 

ن لنَانَّلناع َ   َّةَّ  151نَيخَّ

ناَهنن نَ نكنَ ض  َّفن سَّن َإ  َنقن   َ ك َننا َلنَيت   50 خن

 75  ن نالنيالن  عُ ر لنإاانيتينإع ن نهعىنجه ين ختعىنثالثُنيجها،ن

ناهَّن ت ن نَكخ  نَجنَ َ  مانَيق َ َ نَاك َلننَر َلنَ  ن  27 َأ اََّشُنينناع   نكل إََّاانَيَ اَ نَيل 

َقىنن َ ىننَ َتاٌ،نَتَ  نَإت  نَ  نَ     80 ياتن هكلناع دكيل َ َتا،ٌنَر َلنإَّلنَأَ  ، 

 112 أا نتنالنا   َر َلنإَّلنَأن َ َد َّىَّنَشَ َ اٌتناَّكٌفن

َت منَنَلن ناعَ َنَم,نَإنََّاانَتَجَ نَإج  ك ن  115 ي   ُنالنهك  َر َلنَك َّ

نإك تضأ ناع َ  اَّلن َ  ن  222 أ اشُنينناع   كل َر َلنكن  

ن نَرَأاَّلنَه     نَع َّ  17 اع   نكلَأ اََّشُنينن رنن تن

نَ َرَ ات تَّ  1 َأ اََّشُنينناع   نكل َ نإََّعَىنإََّ ناَهننإََّلنعَّي َ ت 

لنرنتنناك    ني ث  نإك ث  نالنتات
ن

   ااااا ناااااالنأ ااااا تن
 36نالنأط ،

ُنن َُن َ نَ    نننناع َ ك َ  َا نشن   كَ  َّنا لَّ  207 اع  نيَّ

 55 ج ا نالنأا نتن اَل تُْعِمُروا, َواَل تُْرقِبُوا

نَ َ  جَّ َن َُّ نإََّ نإََّع نَثاَلَث لُّ ناع َ طَّ  69 ياتن  ك   َ ن ن  َ  ن

َُنعَّلنإَّلنإَّاَّيَّ َن  82 اعا ا،نالنأ هو َ نَ  َج

َُن َتينَتَ نَ َ َ ,نَتَ نَ  َ   174 ياتن  ك   َ نَأ  



 134 

َانَّلنإََّ ن ن   َّلٌن  َ نكن َّ
أياااااااااالنااااااااااالنيااااااااااالن

 184 ط عو

ن ناع  ن   َّلن  114 ياتناع   ا،  ن  نَّدم نَ  عَّ م َ نَكَها ن

 3 َأ اََّشُنينناع   نكل  نكينلن ا ن لنق  

كَن  مانَتَ ن َّ  َ  م ن نننَتَ ثَ َّلن َّ  65 ياتن  ك   َ نَكد َ  َّ

نَقت  َّل ناََّأ  فَّ نَكرنل  نَعن   206 أا نتنالنأا س َ ,نَتَعرَّل 

نإََّععَّ َن  57 َعدَّكَطنا َلنَأ  َّ  َعَ    ن

كن ن ناََّ يَّ  154 أ اشُنينناع   كل َعَد  نأنا تَّ

َ َهَ نَناَّلُّنتَّن جَّ َن:ننََّ  َ،فن,نَق  َنننَعَ  ناأ  ناع َ     193 أ  نالناعخط و َ َخي تن

ناهَّن ت ن إ ََّلنَ  ن نننَعَ  ن نتن  125 ياتن  ك   َتَر َلنَيانتنَار   

ناهَّن ت ن  139 أا نتنالنأا س َ َ ناعَيع َ الَّنننَعَ  نَنَهَ نَ  ن

ن,نا  جسنإكتالنر  ينع   نر لنعكيُنتع ن  ت نتن
   نئناع خهت ل

 43ن

ُ ن نَاك ََّن نَ ك  َّ َ يَ منَأل  نَ اجَّ م نا   نرنن تن نَأَا سن َعت   41 أا نتنا لَّ

نَكَ  نن َ   م نتَّ نَعَتاَ ي تن ن نَ ناََّلناعَشع  ن دنتَلنَ َ  َُّدعنن نَعت  َّ   َ َ  63 ينسنالن  ع ن اع ن

يُّتَلناع َ  َّكَ ن َّ  َ ن َعَكرنتَنَلنإَّلنينَ  َّلنَيق َتاٌننَك   َ  َّسُّ َش  ناا   35 َيانتنَ  عَّ  

نا َلنَ  عَّ  ن  175    ةنالن  ع ن َ  نَين َتنَك نَ   َّةن

َتَ ن َةنَناَِّلنإََّ نَين َاَ نينَ َ ىنناَاأ   38 ينسنالن  ع ن اعَرَااوَنَ  نان َّ

ٌ نَقطُّن  210 أا نتنالنأا س َ  نَأ َ ن ند َ  َّ

ن ن  شَّ َّكَع  نَيل  نن َّ  122 ينن ي ُ َ  نَر َلنكن   َّ

ن َلناع ان   َّ ن َّ َن نَرَ َر نَّعَّن  ناعَن َسن َّ ون نَي   َّ  100    انالنجا  َ  نرنن تن

ا  َّك نن نَك نجَّ ناعَنَعَ الَّ  108 ينسنالن  ع ن َ  نَ َاالَّ

 194 ينسنالن  ع ن َ  نكنا رَّكَ نَك نأنَ  نن

ناعَش  َّناع َ  اََّ  َّن َن إَّمَّ,نَرَ َث َّ ناع  ن  91 أا نتنالنأ   َ َث ن

ت ننتَّن َ ك لَّنننَ َ َونَ  ن  199 أا نتنالنأا س َأَي ناع خن

ُننتَّن َن ثم نَإَ َيك ىَّنَع   نآَتين ن   َّ َ َةنَ َ ثم ,نَيت  نَي    179أياااااااااالنااااااااااالنيااااااااااالن َ ل 
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 ط عو

ُمنَإعََّلنَعىنن َك نَي  ضم نَ ك َ  نَي    71 اعهاك نالناع تان َ ل 

؟ نَين تَّ ُنن:نَق َعت ن«نَ ل  ُنناع  نَهنََّك  182 أ اشُنينناع   كل َيَن نَجثَ َ 

ن َسناَّ ع َ    َّ نَا َ َ ناع َ  طَّ  َ ل 
نَياَّاااااااااالن اااااااااالَّ نا   13 َط عَّوَأيَّاااااااااال َّ

رََّ نإََّعك ىَّن نَ َ َيَمنَشك ام نتن ن َ ل  نأنَرك ن  ناهَّنا لَّ  23 َأا  َّ

رنىننَ  نَ نَك  نَّكىَّن نَ    ناعَ   ،َّ اَلنَّ نإَّ   لَّ ن ن    133 ياتن  ك    َّل 

نَأَيك ىَّنَجَعَنننن ك ََّدت  نَ  َنناعَ   َ نضن  َ ل 
يااااااااااااااااااااتن ت اااااااااااااااااااالن

 52 ااش  س

نَيَ  َوناعنُّ ن َن َرَن ,نَإَد   نَ َي نَ اَلَ َن ,نَتَنَ َ ننن    124 اعا ا،نالنأ هو َ ل 

َن  َل,نثنَننَ َ َرىن,نَإَيك َسن َّ نَأيََّنناعَ     135 أداُنالنأ    َ ل 

َتن نقن ََّ نَ    ُ نَ ل  َك ُ نأَّ  َّ  َ اَك
نتَّن جناا ونااالنَأا اا َّ

ن  83 اع َاَجيَّل َّ

ناََّ َج  ن نَاك َنعنن  كو نَكرنتلن ن َّ  َّ َك ,نَيت  نَقَ َ نإَّلنأَّ  َّ  84 أا نتنالنأا س َ ل 

َُّن َُناعَجَن نَ ااََّ  نَك َّح  نَقَ َ ن نَ  َ  مانَعن   180 أا نتنالنأ   َ ل 

ال ن ٌ،ن َّ ن اَ فننَشاال  نَراا َلنأَّ ننَ ال  ناَع َّاالنَكَ َ  َاعن,نَإي كنَخاا  َّ فَّناعن ََّ ا ،َّ َ اااَّ
 203  ا  نالن  ا  َ اَّكَيَع 

ٌُنَإَ  َعَع  َك نَعىننَج  َّ نَر َنت   َ ل 
يااااااااااااااااااااتن ت اااااااااااااااااااالن

 167 ااش  س

نَ َااناعَ  اَّمنن  170  ي ُنالناارت  َ ل 

ت ننتَّن َُّنننَنَع نَ  ن ناع  نَ  َقَي  171 ج ا نالنأا نتن َألَّ

ُننَنَع ن َ َوناع َ  َ  نَ َ  نَ ا  ناعث ََّ   َّ نَاك عَّ  173 أا نتنالنأ   َأل 

ت َّن ا َعناع  نشن  68 أيلنالنط عو َ   نتان ن

ناهَّن ت ن َُنننَ  َجَ نَ  ن كَن ن َع نكن َّك نناع َ  َّ َُنَتَخَ َجن َّ نَ َر   َّل 
ن نَخ عَّاااا   ااااتن ُنناَّن  َأ  ََّراااا

ُنن َك َهاأَّ  88 اع خن

ا تَنَ َاانَيانتَ ,ن نَيك َّعََّ  نشَّ ناََّك َّ ا  فَّنين َُّ نَإخن  92 ياتن  ك   َتَ اَّ

نت ت َّ نَ  ن ن نَ َ    نَ َاانرََّ  ٌون َّل 
َُن نقنَ ك َا  َأا  نناهَّنا لَّ

 14ن

فَّن نننَ اَّ تَلنَ  نا   نَ    ن    َ 
ن اااااا َّ نَأا  اااااالَّ نا  اع َ َااااااا سَّ

ن  128 اع نَطيَّوَّ
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َك  ن ن   ن َّل  ن رنن  نَ َيينَيَ ٌ ن َّ  72     نالنجن و َ   

نَعَال ن ن َّل   37 أا نتنالن   ت  َ   

ن َّل نَ ِلن َّ نَهك    نن  نا لَّ ك َّ َّ  َ 15 

ن َّل نَ ِلن َّ   نن 
 اااااااااا  نااااااااااالنيااااااااااالن

 24 تق ل

َُن  َ  185 أ اشُنينناع   كل  نَتنَعَ نَك نَأا  ننا َلنَه  

ناَّلن ت ننتَّ,نَتَ  نَي   َّسنَ  نكن  َ  ن  123 أا نتنالنأا س َتتَّ,نإَّن َّلنَ  ن

ُمن ُمنَ ر  نتَإ  192 اع  ت نالن خ  ُ َتاتََّلنَاك َنَن نَأك َا

ن َجااااا َتَ َ ناعن اَّااااال  تان ن ااااا   ما,نَتَاَرااااا ن ااااا لنتينشااااا نشَّ ننَتَ َجاااا فنن   
َ اَّا نَقَ  َ َ ن َكت  نننا لَّ  102 َأ  َّ

نَأَتا  ن ٌُنَتَ نَااتن نَ  ََّ  َُّ نإَّلناعَ َ َق َ جن  159 ينسنالن  ع ن َتَ نكنخ 

ناهَّن ااات ن ٌننإََّ نَكأ  َّكَنااا نإَّكاااىَّنَ  ن َنااا نَكااات  اااَ نَأَيك  نَك ن ننَتعَااان  َطَ إَااالَّ
 42 أ اشُنينناع   كل اعَنَع  َّن

َج ،َن َُناعَ ت  َي نَكد اََّضىنناَهننَ َ  نكندَّكَنناَّىَّناع َّ تن َتَعل  نَأ   َّ ناهَّنا لَّ  140 َأا  َّ

ُننَتك َ َ ننَك ن  165 ينسنالن  ع ن َين َجَش

ُن,نَيَقَ ي َ ىنن  َك نينَ  َ 
ننتَياَّااااا َ لَّ ناعاااااَ    ااااا َّ َأا 
َي َّل َّن  156 اع ُّ

َُّن كَن ناَّ ع َ  َّ نَاك ت  نيَ   ن ناََّعَاانإََّع نَانَّلنإناَلل  َ و  ,ناا  َا لن  144 ثتا لن َك نَثت 

ن الم نَ نَ د َطع نَ  وا,نَتَ نَن    152 ج ا نالنأا نتن َك نَج اَّ ن

نَيك َلنَ ن هَّعنتلَن نَأَا سن َك نَج َّك ن  29 أا نتنا لَّ

كانىننَق َ ننَاَي ن تَ نتَّنَي نينجَّ نَأَا سن َك نَ  ن  48 أا نتنا لَّ

نَه    ن نن َّ ناَّ نَرَأاَّلنَه     ُن,نَيَن نَع َّ  141 أ اشُنينناع   كل َك نَأ اََّش

 147 ج ا نالنأا نتن َين تَننَك ن نَ  ان,نَيَإ َ لٌن

نَاك َض ،َن نَأَي نَي  ف  َُّ َنناعدََّك َ  نَكت  ناعَن سن َش ن  34  ع نالن    كن  

َُّن َنناع دََّك َ  نَكت  َلناعَن  َّ نأنننٌمن َّ  118 ياتن  ك   َكخ  نجن

نَن نَ َ نَّ ناعَي   ,نَإَكأ رن ن َُنثنَننَكخ  نجن لناع َ  َج ناع َخاَلَ،نَإَكد ضَّ  َك  خن ن
نَياَّاااااااااالن اااااااااالَّ نا   4 َط عَّوَأيَّاااااااااال َّ

َُّن َك َ ناع َت َّ نَقا  لناَّ عَ ك لَّ  32 أيلنالنيالنط عو َكد ضَّ
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ناعَ ا  َّن نَق   َّ  َكن َع نَأل 
َيَاااااااااااااااااااااااتنَيكُّااااااااااااااااااااااتَون

َن َ   ََّسن  6 اا 

نَاَ و ن ن َّل  نَجَا   َ نَأل  نَك   َّ نَيل  ناع  نَ اتن ن كنتشَّ ن نَر  و  نا لَّ  121 ينَال َّ

 
ن.( )الرواة المترجم لهمفهري : ثالياً 

رقممممممممم 
 االسم الحديث

 اا ت نالنَأا ناهَّنالن  جونالنأ   نالناع ن  م 57

َ ااَّك  3   اع   لنالنإَّ  

ناعَا   َّس ن 74 نَياَّلناعَ َ لَّ نا لن  اعَ َ لن

 اع  كلنالنإا ا كننالنإ   مناع    س 86

 اع رننالنأ كاُ 20

نا لَّن 29 نَأَا  َّ نا لن ا   نناعَهَك لن  شَّ

 اعض   نالن ها نناععالعل 210

 اعض   نالنك   ناعا  س 52

 اع ال،نالنَأا ناهَّنالن اإعناع ض  لناعجه سن 49

ناعش  ل 61 َ لَّ  اعد  ننالنَأا  ناعَ   

 اعد  ننالنأا ناعتا  نالنيك لناع رلن 162

 اع ا   نالنإض عُن ا   نالنإض عُنالنَيالني كُ 130

 النَأا ناهَّنالن نطواع طيون 106

 اع يك  نالن د ننار  ناع كنناعضالن 225

 اع ن ت نالناع      20

 اع نع  نالنَأ   تناا  س 132

 اعن   لنالن    224

 الن  ينناعد شلنناعتعك  154

كننالن  ه نالن نَ َ  نالن  ه نالن   ون 57  إَّا َ ا َّ
                                           

ن.  تلناع  جن   اُن  ونن( )
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ناهَّن 95 نَأا  َّ كنننا لن نَ   َ الَنإَّا َ ا َّ  ا لَّ

نإا ا كننالن    نالنيكتونالناشك ن 14

نإا ا كننالن    ن 151

كننالنكهك نالنَش َّك ناع َك  َّل ن 200  إَّا َ ا َّ

 إا ا كننالنكهك نالنقكسنالناا ت ناعنخ لن 222

كننالنكهك ناعد شل 163  إ   منالنإَّا َ ا َّ

 إ   منالن ا تكى 167

ن 176 َتك  َّ ن ن َ  مننا لن نإَّ  

 اعع اان نأ  تنالنأا نتنالنأاك نإ   مياتن 3 

نياتنج ا ناعاك ضل  5 

 َيانتن   لنااأ ج 179

نياتن ي ُنالنأا ناع   ل 174

 ياتنأا نتناع  اانلن 184

 أبو طاهر المخلص 36

ني   نالنإا ا كننالن  ع ن 176

,ن 221 س  َ  نالناع َ َ لنالنخ اشناع َاي َ ا َّ  َي  

لُّن 86 ك َّ ناع  َ ا،نناع  َّ  َّ ناعنُّ  َ  لَّ َ  ننا لن  َي  

 ي   نالن ش نالنخثكنن 172

َاك ناهَّناعع  انل 95 ك نالناش نالنأن َ  نالنَ  َّ  َي  

سُّنني   نالنأا ناعجا   36  الن    ناع نَط  َّ َّ

َ  نالنأك  نالن   لن 56  اع َّ   َّسي  

 ي   نالن     88

 ي   نالن    نالنك كلنالن  ه نالنتاق ن 163

كن 132  ي  نالن ت  نالنإَّا َ ا َّ
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,نياتنار ناعا  سن 74 ل  َط َنناع َ ك شَّ ُننالناَّ    ينَ َك

 ي كُنالن  تالنالني كُنالنخيلنالنت ونالن ااإُن 164

 يكتونالنيالن  ك ُنرك  لن 165

   ك لناا ي لا ك  نالن 95

ن 143 ل  نَ  اَّ ناعَراَلأَّ نالَّ ناع َتعَّك َّ ُننا لن  َادََّك

 ار نالنأا نتناع هنلن 127

 النَ ك َ  ناعدشك ين   تكُنالنالن ركنناعه 160

ُنناع ها كُ 176 نانَعك َ 

 ثَ اٌَّتناع انَن نَّلُّن 169

 ث   ُنا لنَأا  ناهَّنا لنينسنالن  ع ن 159

   هننالنهك نالنأا نتنااه سَج َّك نالن 58

 ج ك نالنأا ناع  ك نالنق طن 136

 ج   نالنا ق لناضنناعا ،ناعرالالن 175

َ كعنا ع  يك نالنأ ك نراع نالنأا ناع   لناع جيلن 75  جن

كَ ناع  نل 78 َ  أَّ     ننالنإَّ  

  ج جنالن    ناع  ك ل 15

كاَّل نن   يُنالنك ك نالن   يُنالنأ  النياتن  ل 31  اع ُّجَّ

  هاننالن ش ننالنخ ع نااش  سناعر ال 88

   كلنالنأا ناع   لناع ي لن 223

 الن ك  ناعدشك يناعا  ينالن   تكُنَ رَّكن 160

     نالني   ُناعد شلن 91

     نالن ي ُنالن كن  ناعا  سن 80

   ه نالن    نالن  ه ننالنأ  تناا ي  ناع  نلن 7

   ه نالنن ك ناعاكت  سن 29
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   ك ناعش  لناع   لن 144

َ ك  نالنيالن  ك ناعطتك ,نياتنأاك  ناعا  س 63   ن

َُناعَط اَّل ن 50 َث ن َعونالنَ   َّ َ ك  نالن َّ   ن

  ن لنالنخ  جُناع ي لناعارتانلناعش  ل 49

  كت نالنش كونالنكهك ناع ض  لنياتناع ا سناع   لن 110

 خ ع نالن  د لناعد شلن 114

,نياتناععكثنناعَاَجيلن    َي ناعَدَطَتانَّل   خ ع نالنَ خ 

 خ ع نالنكهك نالنخ ع ن 210

  ععننالناا ت نا لنَأا ناهَّنا لن  جونالنأ   نالناع ن  من 57

ن اش نالن   ناع   لن 138

َ  ن 36 ن ضتالنا لنَي  

ن نَ ل 50  َه   نالن

ننَهَر َّك   50 َك الن نأنَ  َننَك   لنالَّ ن َّ   َرك لناعَط اَّل نننالَّ  اعخهاه,نياتناع ُّ

 َ  عَّننالنَيالناعج   79

ناع  ا سناان  ل 183  َ  عَّننالنَأا  ناع َتا َّ َّ

   ك ناع دا س 54

   ك نالنإك سناعج ك س 142

   ك نالنخثكنن 172

َاك ناععن ال 127 ك نالنأن َّ  َ 

ك ناعج  لن 213 نالنَ  َّ ك نالن نَ َ  َّ َّ  َ 

   كا نالنك ك نالن  عوناعيخ لن 207

   ك لنالنأككنُ 6 

   ك لنالنتركعنالناعج احنياتن    ناع  ا لناعرتإلن 75

نااا شناَان    َّس ن 139   ي ُنالناع َ ض  َّ



 138 

  ي ُنالنيالنكهك ناع  نلن 152

َيك   لناع ناعل 144   ن

َيك   لن 153  الن ك لنااه س ن

ن 83 َخ لناع َك  َّلُّ   يك  لنالنَط  

  يك  لنالنأا ناع   لنالنأك  نالن ك تلناع  ك ل 1 

َيك   لنالنَأ   تنالناَا تلناعجش ل 137   ن

  يك  لنالنرثك ن 84

  يك  لنالن ع الناا  سناعر  يلنياتن    ناعرتإلنااأ شن 118

ن 85 َ  ناانَ تَّس  ن نت  نا لن َيك َ  لن   ن

ناع ن ل 193 َ ك    َ   نَياَّلنهن َّ  

نَخ عَّ ناعان  يل 1 سنالَّ نَيت  نَ   ونالَّ نالن َ   ن َّ  

  َعك  نالنارتالناعَ    ل,نياتنكهك ناع  نل ن   

 ش ك نالنأا نتنالنيالنش ك ناعنخ لن 131

 اعد شلَش َّك نالنَأا ناهَّنالنَيالنن  ن 108

ناعَ  ل 70 تنا لَّ نَأ   َّ نتنا لَّ نَأا  َّ نا لَّ ن نَ َ  َّ نا لن َ ك ون  شن

 َشع  نالن تشونااش  سناعش  لن 96

 شكا لنالنإ تخن 76

   عونالن   نناع هنل 182

   عونالن     نا  س 175

  خ نالنَأا نتنالنا ك  ن 213

 النَرك َ  لناعك  نلننط تتس 220

 ك ك نا لنطي ُنا لنأنَاك نتناعد شلطي ُنالن 113

سن 37 ت ناَاَ  َّ  أ  ننالناع عُ,نت تناالنيالناعَنجن

 أ  ننالنض   ناع يتعلناعرتإل 68
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 أ   نالنش ا ك ناعش ال 167

 أا ناع ركننالنأا نتنالنيالنإ ت  219

 أا ناع  ك نالناع انناع ها سناع  اانل 100

 اان   سنالنج   نالنأا نتنالناع رننأا ناع  ك ن 121

 أا ناع   لناعه  ي 95

 أا ناع   لنالنيالناعهن  نأا نتنالنارتالناعد شلن 48

َ لنالنأ  ننالنث اتن ج هس 149  َأا  ناعَ   

102 
ااا ناع هكاااهنا ااالنَأاااا نتنا ااالنأث ااا لناااالن نكااالن َ لنا ااالنَأا  ااا ناعاااَ    َأا 

 اَان    َّس ن

 اعَ  َ لنا لنأنث  لنالنإا ا كننالن  طوَأا ن 86

 أا ناع   لنالنأ  تنالنيالنأ  تنااتهاألن 226

 أا ناع   لنالنأ  تنالن ع ناع    سناعد شلن 1 

َ لنالنأك شن,نتكند  أَن 57 ناع  نلننا  ناعَ     االنأا س,ناَان    َّس 

 أا ناع   لنالن نننااش  س 100

 النش اُأا ناع   لنالن    ن 88

 أا ناع هامنالنَ َ  نن 159

ن 118 ناعَ ن َا َّس  ك    نَ  َّ نا لَّ ناعَتا َّةَّ نَأا  َّ نا لن  َأا  نناعَ َ  َّ

98 
نا النأنَ ا نا النَأا ا ناع هكاهناالن ا تالنا الناع رانناعد شالن أا ناع َ هَّكهَّ

 اانَ تَّس

ن1   َأا ناهَّنالنااجيوناعرن سن

ن 3  يَّلُّ ج  ناع  َّ ناع  نَطيَّوَّ  َأا  نناهَّنا لن

 َأا ناهَّنالنث اتناع  تهسن 213

 أا نتنالنهك نالنأ  تن 165

 أا نتنالن ي ُناع  ا سناعرتإل 0

 أا نتنالن ع نالنأا ناع   ل 59

 أا نتنالنأاك نتنالنيا ن يكرُ 1
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 َأا ناهَّنا لنأث  لنا لنخثكنن 96

ناعجعنل 23  أا نتنا لنأنَرك ن 

 َأا ناهَّنالنأ ك   128

ل 190 نَأت   َأا  نناهَّنا لن

 أا نتنالنععك ُنالنأداُناع ض  ل 189

نأا ناَهنالن  يننالنق كاُن 14

نَ َك َلنَيانتن نَ َ   ن 95 نا لَّ نَج  َ  َّ نا لَّ ن نَ َ  َّ  َأا  نناهَّنا لن

ن 30 ناعد شلناعع ش لَأا  َّ نَأدَّك   نا لَّ ن نَ َ  َّ  تَّنا لَّ

 أا ناع ي نالنإا ا كنناعج س 162

 َأا ناعَ يَّ نالنَيالنر ك ُناَان    َّس ن 28

نَأا  َّننَأا  نن 55 نالن ل نناعَ يَّ َّ ناعدنَ شَّ َ كج  نجن نالَّ  اعَ هَّكهَّ

 أا ناعت  ونالنأا ناع جك نالناع يتن 91

َاك ناَهنالن ت   23  أن

 أاك نالن  ي ناعط الناع ي طكنلن 6

َاك نالنث   ُناع  ا سناع َّ   َّس 28  أن

 أ َ ونالنهك  ناعخ ا  نلن 152

 أث  لنالنإا ا كننالن    نالن  طو 86

 تا  ىن يك  لنااه س:نأث  لنالنيالناع   رُ 61

 أث  لنالنأا نتنالنأا نتنالن  اقُن 173

 أ سنالنث اتناان   سن 185

ن 158 َاك  َّ ناعهُّ َتَ نا لن  أن  

 أ ت نالن تكنناعيخ ل 76

 أ  ننالنخ ع ناع ض  ل 112

ناعَ  اَّوَّن 156  َأَط ،ننا لن
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 أط ،نالنيالن ا ح 149

نَياَّلنَ َا حناعد شل 55  َأَط ،ننا لن

 أط ،نالنك   ناععالعلن 140

 أط لناعش  ل 3

 أطكُنالناع   ة 210

 أ  لنالن  يننالنأا نتناعا  يلن 169

 أر  ُنالنأ   ناع جيل 120

 أيلنالنَيالنطي ُ,نتا  ىن  عن,نالناع خ  مناعع ش ل 138

نأيلنالن  وناعط ال 43

 أيلنالنهك نالنأا نتنالنه ك نالنأا نتنالنج أ لناع ك لن 123

ن 172 ناعَ اهَّسُّ ك   نَ  َّ نا لن  َأيَّلُّ

 الن عكوناعت طلأيلنالنأ  نن 96

 النيالنهك  نااَع ع نَّلن:نأيلنالنكهك  61

َُنالناع   ةنالنَأ   ت 109 َك نَ هَّ  أنَ  َ  ننا لن

 أ  نالن ي ُنالنيالنكهك ناع  نلن 152

 أنَ  نا لنَأا نتنا لنأ ت نا لناعهاك نا لناع تانناعد شلن 162

 أ  نالن ت  نالنتجكىنياتن  لناعتجكعلناان   سن 29

ناعَ  ل 70 تنا لَّ نَأ   َّ نتنا لَّ نَأا  َّ ن نَ َ  نا لَّ نا لَّ َ ك وَّ نشن تنا لن  َأ   ن

 َأ   تنالنأ  ننالنأنَاك نتنالناعتاه ناعرَّالالن 161

ك نا لنرثك نا لن كن  ناعد شل 103  َأ   تنالنأث  لنا لنَ  َّ

 أتلنالناع   ةنالناعط ك نن 219

 أتلنالنيالنج كيُن 204

 إضك نالن  هتمناَاَ  ناع ق شلن 132

ل ن 38 َأ  ُناع   ت َّ  ق    نالن َّ
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نالن كتك  133 َ لَّ  ق  نالنَأا  ناعَ   

 قطلنالنقاك ُنالناع خ  مناععالعل 204

 َرثَّك نالنإ ا نا  س 127

  ا   نالنإض عُنالنَيالني كُن 194

  ج   نالنجا ن 180

  نَ َ  نالناع  اونالناش نالنَأ   تنالناع   ةن 142

سُّن 141 ناعَ َ اَت   َّ ن نَ َ  َّ نا لَّ ناع َ هَّكهَّ نَأا  َّ نأنث َ  َلنا لَّ نا لَّ ناعَضَ   َّ   نَ َ  ننا لن

ناعَ َ نَّل ن 59 نَكَ     َ  َمنا لَّ نإَّ     نَ َ  ننا لن

ك نالن 173 َ  أَّ يَّننالنَيالنإ ك  نَ َ  نالنإَّ     ن  

     نالني   نالناع  لنالنإ   مناع   تلنا الناع تالن 1 

َ ك لنالنَ  َُّتك ىَّناعد شل 23 َ  نالناع  ن   نَ َ  نالنَي  

  نَ َ  نالنار  نالناال ناع   يل 85

  نَ َ  نالنجعضننالنَأا نتناعثد ل 54

َه نا لنَأ   تناا ي  ناع ج هين 7   نَ َ  نالنَ   

تعَّل ن 85 ناعَ ر  ن نَ اشَّ     نَ َ  ننا لن

     نالنهك  ناعج  لن 187

 النَش انت ناا تس:ن    نالنش كو 61

     نالنشع وناعه  ي 6 

  نَ َ  نالنأا  نالناعها ق لناع رل 78

     نالنأا ناع   لنالناع يك  نالناع   ةنالنيالنااون 173

نا لنَيالنعكي ناَان    َّس ن 23 َ لَّ   نَ َ  نا لنَأا  ناعَ   

  نَ َ  نالنأا ناع   لنا لنأ مناعك  ال 103

عَّلُّن 176 ناعَ  نت  ن نَ َ    نالَّ َ لَّ ناعَ    نَأا  َّ ن نَ َ  ننالن

نا لنأنجن 64 َ لَّ   نَ َ  نا لنَأا  ناعَ   
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 النأا ناع   لنالنأتلناعد شلنن    نالنأا ناع جك نالن عك  1

     نالنأاك نالن ك تلناع  نلن  

     نالنأث  لنالنيالنشكاُنإا ا كننالنأث  ل 1 

     نالنأ  نالنتاق ناا ي لناعتاق سن 70

تالن 167 نالنَ ه  نإنَضك      نَ َ  ننا لن

  نَ َ  نالن نَ َ  نالنن إعناعط ا ل 162

  نَ َ  نا لن  يننا لنَيالناعتض حن 49

نياتناعهاك  56 س  نَ    نسناَاَ  َّ نا لَّ يَّنَّ ن ن     نَ َ  ننا لن

     نالننتحنالن  وناع  ر سن 3 

     نالنك دتوناا تاهسن 219

ك ناع  ك ل   ت نا لن 76 َّ  َ 

   يننالنرك  لناعضالناع الالناعا ا نااأت ن 171

    انالن ش ننالنَيالنَأا ناهَن 79

 َ   َ  نالنَ اشَّ نااه سن 158

َهاَاُ 176 ن ن تنا لَّ نَأ   َّ نا لن تلن ن    ن

  ت منا ش ك ناع ا،نالن ش  جن 161

  ت  نالنج عت نالنه كمناعاي ا سن 210

ناعَيخ  َّل نن نتَ  نا لنن 2 نَ َا ح  نا لَّ َيل   أن

  نتَ  نالنَك  دنتَونالنَأا ناَهنا لنت ونالنه  ُنالناا ت  70

     نالناع ض نالن ج    114 

  ك   نالن اكوناعنع س 132

ن  نئنالن خهتن 43

  ش ننالن اكشنالنخ ع ناعر الن 88

  ش ننالنخ ع نالنهك  210



 111 

ن3 َت نالن لناَاَ  َّس ش ننالنأن   َاك نالناع مت انناعدنَ شَّ  اعهُّ

دَّل ن 35 َ ش  ناع  َّ نننَ ك    نا لَّ نَأَ   َّ َش نننا لن َّ  

ي ل 207   ش ننالنأ   نالنننَ ك ناع ُّ

  ش ننا لن نَ َ  نا لناع  اونا لناش  141

 تركعنالنأ س 80

 ت كونالنخ ع نالنأجاللناعا  يل 46

ن 227 ناعَط اَّل  نَياَّلنَرثَّك   َك نا لن  َك  

 ك ك نالنج ا نالن   لناعط الن 195

َك نالنَ  عَّوناعت  يل 227  َك  

َك نالن    نالناع رلنالن اكوناعد شل 53  َك  

 ك ك نالنك   ن 211

 كهك نالن اك ُنياتنر   ناع  ال 163

 ك دتونالن ج   ناعد شل 78

 كت لنالن ع الناعا  سن 123

ن 156 ناعَدَط لن نَ اشَّ   َ  نالَّ ن نت  نا لن لن  كنت  ن

ن 36 نكتننسنالنانَرك   
 
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
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ن
ن

 فهري الموضوعات

 الصرحة اع تضت نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 ت اإل  ا،نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 ة اعشر نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 ج اع د  ُنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 ح ي  كُناع تضت نتاتاأةناخ ك  فنننننننننننننننننننننننننننن

 ح ي  الناعا ةننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
    نعجناعا ةنتطاك ُنأ  ناعا  ةنإكىنننننننننننننننننننننننن

   اع  ا  تناع  ادُنننننننننننننن
 ا خطُناع  ا ُنننننننننن

     ج ُناالنااثك نننننننننن:نن  عك 
 2 ا  ىنتن اىنترنك ىنتعداىننننننننننننننننن:نيت 
 2  تع فنتنشأ ىنننننننننننننننننننننننننننننننننن:نث نك 
 2 طياىنعي ين,نتثن ،ناع ي  ،نأيكىنننننننننننننننن:نث عث 
 2 تإ  ى:ن اا  

 3 ننننننننننننننننننننننن اون أعكلناعر  و:ننخ    
  اا ننع كااُن"نعااالن ااعنان ااكلاع"اا   كااةناعااتا   ن االنااا ون:ناع  اا ناات 

 "ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننتل عناعن كلاع"ا ون
4 

 5 :ناع ا ةناات 
 43  :ناع ا ةناعث نلن
 61  :ناع ا ةناعث عةن

  ا ننع كااُن"نناع اكلن اعناعااتات"اا   كااةناعاتا   ن النااا ون:ناع  ا ناعثا نل
 "ن ،ك عناعنع كلا"ا ون

230 

 200 :ناع ا ةناات 
ن0 3 :ناع ا ةناعث نل
 335 :ناع ا ةناعث عة

 310 اعخ   ُن
 316 ننننننننننننننننننننننق ا ُناع     نتاع  اجع

ن022ناع ع  س
 023 إع سنا ك تناعد آنكُ

 020 إع سنا    كةناعناتكُ
 033 إع سناع ات ناع   جننععنن
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 المل ي
تاع   ايكل,نتأيا نآعاىنت اا اىناع  ا نهللن وناع ا ع كل,نتاع اال نتاع االننأيا ن اك نااناكا ،ن

ن:يج  كل,نتا  
ي   كااةنر اا وناعنع كااُنإاالن  كااوناع اا كةنتااثاا ن ااالنااثكاا ن خاا كجن:ن" اااانا ااةنا نااتال

 عـينال"تق نق تنإلن ااناعا ةنا  ا ُناا   كةناعتا   نإالن اااناعر ا ون النا اكاُناا ون"نت  ا ُ
ن:خال ناع  ا ُنإع ناعن  اجناع  عكُ,نت ت يتن لن"عك ،مع ا عينال"   ننع كُنا ون"نلالممع ا

 (. 1)أ  ناا   كةناع لنت  تنإلناع  ك كلنيتنإلني     ن 

 (.35)أ  ناا   كةناع  ك ُنخ  جناع  ك كلن 

 (.22)أ  ناا   كةناع  نُن 

 (. 5)أ  ناا   كةناعض ك ُن 

 (.0)أ  ناا   كةناعض ك ُنج مانتاع تضتأُن 

 (.26)أي ن خ كجنعع نأ  ناا   كةناع لنعننك ث ناعا  ةن 

 ن(.1)أ  ناا   كةناع ر   ن
ن

 .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

ن
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The Abstract 
ن

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace 

be upon Ashraf senders, his family and companions, and after: 

The title of this thesis is " Hadiths of Al Nihaya Book, in 

strange hadith and Al Athar to Ibn Al Atheer" In this thesis, I 

studied the Hadiths in this book from "AL ayn WITH AL lam" till the 

end of " AL ayn WITH Al yAA", the final result in this thesis are: 

1-  The number of hadiths that are in Al-Bukhary and Moslim 

or one of them (91). 

2- The number of  right hadiths which are not find in Al-

Bukhary and Moslim(35).  

3- The number of hadiths which are good (22). 

4- The number of hadiths which are weak (51). 

5- The number of hadiths which are very weak (4). 

6-The number of hadiths which are not find (26). 

7- The number of hadiths which are repeated (9). 

And thank Allah the lord of the worlds. 
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