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 المقدمة
الحمددد ربرالرالمددد،لمأفرلرالصالدددارالمدددى راالادددىلرن ددديرندددأ رالم نددد أفرلرندددأ  ،ر حمددد ر

ران يرآلهراصحبهرلجممأفرابم ر:ر
))ربد لراسندىلري ابد،رلراندأمودربمد،ربد لررصموضوعرهذارالبحثرهورداانةرح يثرالنبير

ري اب،رلرصطوبيرل غ ب،ءر((ر.
اهددذارالحدد يثريبددأفرلندد،رة رالغ بددةر دد رحمدد الرصدديرب اهددةراسنددىلراندد مودرهددذ رالغ بددةرصددير
آخدد رالا دد، رررخأدد رصىدد رحمدد لرالمددح،بةرلاددذ رالغ بددةرب،  ردد،لاعرل ىدد آ رال دد اعراان مدد، اعرباددنةر

ألاضرصدد،لما راال  ا ددةرررح ددو رةررب،لط،نددةربرال نددولهران دديرهددذارالنبدديرص دد، رلاددعرال م ددأفرصدديرا
ص  م عراأل ةراسنى أةرة رالغ بةرالح،ص ةرصيرز ، ند،رهدذارررح ى ديرةررب،ر  د اءرب،لاد ارالمد،ل ر
 ددفرالمددح،بةراال دد،بمأفراال م ددأفرلددفرهحمددارةررب،ر  ردد،مرل ىدد ا رال دد اعراارن مدد،لرباددنةرالنبددير

هذ راأل ةرةرربم،رص  ربا،رلالا،رصىري بةر عرالط،نةربرال ندولهربمد،را رهدذاررال  اعرص فرحم  
اهورن يرشا حهرصأهربمد رالطد ارالالدمأ ةررالح يثر فراألح،ديثرال الةرن ير مىااترالنبير

لذارلحببالرل راداسرالح يثراااهةرادااهةرألثبالر  ،  هر فرحأثرالربوترهارهدور طمديرللريندير
لل ،ظرالح يثرثعرش حر م، ير   داترالح يثر ا  ش ًارصديرللدمر دنالرالم مد،ءرلرثعرداانةرط  هرار

رال الىءروهللار فراااءرالىم ر.ر
راب، الرخطةرالبحثرح  و ر فر:ر

رالمى  ةر -
 المبحثراألامر:راصأهرلل ،ظرالح يثر.ر -

المبحثرالر، ير:راصأدهرطد ارالحد يثراا دمارال  د الررادااندةراسندن،درلراالح دعر -
 ن أهر.ر

 حثرالر،لثر:راصأهرش حرالح يثر.رالمب -

رثعرال ،حمةر -
هذار.را فرهللاران م رالمو رلرصم،رب، ر فرصوالرصمفرهللارلرااحم رهللارالذيراصىنديرةلأدهر

رلرادلنيرن أهرلرا ،رب، ر فرخطأرصمفر  ايرلراان غ  رهللار نهر.ر
راآخ ردنوا ،رل رالحم ربرالرالم،لمأفر.ر

رانومرهللارلران يرآلهراصحبهران عر.اص يرهللارن يرحبأبن،رنأ ير
رالب،حثرر
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 المبحث األول
 ألفاظ الحديث  

صأم،رهأحيرن درألل ،ظرالح يثردا رلب راسنن،دراإ م،رللب رالمح،بيرصىطرثعرل ظرالح يثرلراصدير
المبحثرالر، يرنأحن،امرط ارالح يثر)رال   الراداانةراسنن،درلراالح عرن ديرالحد يثر(راندأب لر

رصيرهذارالمبحثرب ااهةرلبيره ا  رأل ا،رصيرالمحأ ر:ر
 عنه : أوال : رواية أبي هريرة رضي هللا 

ر. (1)))رب لراسنىلري اب،رانأمودربم،رب لري اب،رصطوبيرل غ ب،ءر(( -1
ر(.2))رة راسنىلرب لري اب،رانأمودري اب،رصطوبيرل غ ب،ء(() -2
ر(ر.3))رة رال يفرب لري اب،رلراإّ رال يفرنأمودري اب،ربم،رب لرلرصطوبيرل غ ب،ء(() -3

 ثانيا : رواية عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه : 
 .رر(4)ة راسنىلرب لري اب،رانأمودربم،رب لرصطوبيرل غ ب،ءر((ر)) -1

))رة راسنددىلربدد لري ابددً،رانددأمودري ابدد،رصطددوبيرل غ بدد،ءرلر دد،مر:ر أددارا ددفرالغ بدد،ءر دد،مر:ر -2
 .رر(5)النااعر فرالىب،ئار((

ر.ر(6)))رة راسنىلرب لري اب،رصطوبيرل غ ب،ء(( -3
 ثالثا : رواية سهل بن سعد الساعدي رضي هللا عنه : 

))رة راسنىلرب لري اب،رلرانأمودري اب،ربم،رب لرلرصطوبيرل غ ب،ءرلر أدار:را دفرالغ بد،ءرهد،ر -1
 .ر(7)انومرهللار؟ر ،مر:رالذيفرهم حو رةلارصا رالن،سر((

الغ بدد،ءر دد،مر:رر))رة راسنددىلربدد لري ابدد،رانددأمودري ابدد،ربمدد،ربدد لرصطددوبيرل غ بدد،ءر ر أددارا ددف -2
 .رر(8)الذيفرهم حو رةلارصا رالن،سر((

ر

                                                 

 (ر.389ب  عر)ر1/90صحأ ر ا عرلر(1)

 (ر.3986ب  عر)ر2/1319ننفرابفر ،جهرلر(2)

 (ر.560ب  عر)ر19/229الممىعرال بأ رل طب ا يرلر(3)

 (ر.2629ب  عر)ر5/18ننفرال   ذيرلر(4)

 (ر.3988ب  عر)ر2/1320ابفر ،جهرلرننفر(5)

 (ر.9936ب  عر)ر8/429الممىعرال بأ رل طب ا يرلر(6)

 (ر.290ب  عر)ر1/183الممىعرالمغأ رلر(7)

 (ر.3056ب  عر)ر3/250الممىعراألانطرل طب ا يرلر(8)
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))رة راسنىلرب لري اب،رانأمودري ابد،رصطدوبيرل غ بد،ءلر د،لوار:رهد،راندومرهللارا د،رالغ بد،ءر؟ر -3
ر.ر(1) ،مر:رالذيفرهم حو رنن رصا،درالن،سر((

 رابعا : رواية عبدهللا بن عباس رضي هللا عنه : 
ر.رر(2)))رة راسنىلرب لري اب،رانأمودري اب،رصطوبيرل غ ب،ءر((ررررر

 خامسا : رواية عبدهللا بن عمر رضي هللا عنه : 
ر.رر(3)))رب لراسنىلري اب،رانأمودربم،رب لرصطوبيرل غ ب،ءر((

 سادسا : رواية جابر بن عبدهللا رضي هللا عنه : 
يرل غ ب،ءرلر ،مر:را فرهعره،رانومرهللار د،مر:ر))رة راسنىلرب لري اب،رانأمودري اب،رصطوب -1

ر.رر(4)الذيفرهم حو رحأفره ا رالن،سر((
))رة راسنىلرب لري اب،رانأمودري اب،ربم،رب لرصطوبيرل غ ب،ءرا ،لوار:را ،رهعره،رانومرهللار -2

ر.ر(5) ،مر:رالذيفرهم حو رنن رصا،درالن،سر((
 سابعا : رواية انس بن مالك رضي هللا عنه : 

ر.ر(6)))ة راسنىلرب لري اب،رانأمودري اب،رصطوبيرل غ ب،ء(( -1
ر.رر(7)))رة راسنىلرب لري اب،رانأمودري اب،ربم،رب لرصطوبيرل غ ب،ءر(( -2
))رة راسنىلرب لري اب،رانأمودري اب،رصطدوبيرل غ بد،ءرصىد،لوارهد،راندومرهللارا دفرهدعرالغ بد،ءر -3

رصددديرديدددفرهللارارره  ددد ا رلهدددارالىب دددة ددد،مر:رلرالدددذيفرهمددد حو رةلارصاددد رالنددد،سرررهمددد،اا ر
ر.ر(ر8)((بذ بل

 ثامنا : رواية أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه : 
ر.ر(9)))رب لراسنىلري اب،رانأمودري اب،ربم،رب لرصطوبيرل غ ب،ءر((ررررر

ر

                                                 

 (ر.5867ب  عر)ر6/164الممىعرال بأ رل طب ا يرلر(1)

 (ر.10911ب  عر)ر9/283المم ار  اهرلر(2)

 (ر.5898ب  عر)ر2/248 ان رالبااارلر(3)

 (ر.8716ب  عر)ر8/308الممىعراألانطرل طب ا يرلر(4)

 (ر.8977ب  عر)ر9/12المم ار  اهرلر(5)

 (ر.3987ب  عر)ر2/1320ننفرابفر ،جهرلر(6)

 (ر.1925ب  عر)ر2/261الممىعراألانطرل طب ا يرلر(7)

 (ر.199الاه رال بأ رلرل بأاىيرب  عر)(8)

 (ر.7283ب  عر)ر7/205انطرل طب ا يرلرالممىعراأل(9)
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 تاسعا : رواية عمرو بن عوف رضي هللا عنه : 
 ه،رالأمى فرال يفر فرالحى،زر مىار))رة رال يفرلأأازرةليرالحى،زربم،رحأازرالحأةرةليرجح -1

األااِاةر فرالسرالىبارلرة رال يفرب لري ابد،راا جدعري ابد،رصطدوبيرل غ بد،ءرالدذيفرهمد حو ر
ر ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد،راصاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد رالنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد،سر دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددفربمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ير دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددفر

ر.رر(1)نن ير((
))رة رال يفرلأأازرةليرالحى،زربم،رحأازرالحأةرةليرجح ه،رالأمى فرال يفر فرالحى،زر مىار -2

بارلرة رال يفرب لري ابد،راا جدعري ابد،رصطدوبيرل غ بد،ءرالدذيفرهمد حو راراااةر فرالسرالى
ر.رر(2)ر ،راصا رالن،سر فربم ير فرنن ير((

))رة رال يفرب لري اب،رانأمودري اب،رصطدوبيرل غ بد،ءرصىأدارهد،راندومرهللارا دفرالغ بد،ءر:ر د،مر -3
ر.رر(3)رالذيفرهحأو رنن يراام مو ا،رنب،درهللار((

 
 عاشرا : رواية سعد ابن أبي وقاص رضي هللا عنه : 

ر.رر(4)ر))رة راسنىلرب لري اب،رانأمودربم،رب لرصطوبيرل غ ب،ءر(( -1
))رة راسهم، رب اري اب،رانأمودربم،رب لرصطدوبيرل غ بد،ءريو  دذرةلارلصاد رالند،سراالدذير  د ر -2

ر.ر(5)رةرةليرجح ه،ر((لبيرالى،نعربأ  رلأأاز راسنىلربأفرهذيفرالماى يفربم،رحأازرالحأ
 احد عشر : رواية واثلة بن االسقع رضي هللا عنه : 

))رة راسنددىلربدد لري ابدد،رانددأمودري ابدد،رصطددوبيرل غ بدد،ءرصىدد،لوار:رهدد،رانددومرهللارا ددفرالغ بدد،ءر دد،مر:ر
ر.ررر(6)رالذيفرهم و رةلارصا رالن،سرررهم،اا رصيرديفرهللارارره   ا رلهارالىب ةربذ بر((

 رواية أبي إمامة رضي هللا عنه :  اثنا عشر :
))رة راسنددىلربدد لري ابدد،رانددأمودري ابدد،رصطددوبيرل غ بدد،ءرصىدد،لوارهدد،رانددومرهللارا ددفرالغ بدد،ءر دد،مر:ر

ر.رر(7)الذيفرهم و رةلارصا رالن،سرررهم،اا رصيرديفرهللارارره   ا رلهارالىب ةربذ بر((
ر

                                                 

 (ر.2630ب  عر)ر5/18ننفرال   ذيرلر(1)

 (ر.13489ب  عر)ر11/403الممىعرال بأ رل طب ا يرلر(2)

 (ر.1052ب  عر)ر2/138 ان رال ا،لرلر(3)

 (ر.1119ب  عر)ر1/200 ان رالبااارلر(4)

 (ر.756ب  عر)ر2/99 ان رلبيرهم يرلر(5)

 (ر.199ل بأاىيرب  عر)الاه رال بأ رلر(6)

 (ر.199المم ار  اهرب  عر)(7)
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 ثالثة عشر : رواية أبي الدرداء رضي هللا عنه : 
ة راسنددىلربدد اري ابدد،رانددأمودري ابدد،رصطددوبيرل غ بدد،ءرصىدد،لوارهدد،رانددومرهللارا ددفرالغ بدد،ءر دد،مر:ر))ر

ر.رر(1)الذيفرهم حو رةلارصا رالن،سرررهم،اا رصيرديفرهللارارره   ا رلهارالىب ةربذ بر((
 أربعة عشر : رواية عبد الرحمن بن سنة رضي هللا عنه : 

ي اب،ربمد،ربد لرصطدوبيرل غ بد،ءر أدارهد،راندومرهللارا دفرالغ بد،ءر د،مر:ر))رب لراسنىلري اب،رثعرهمودر
الددذيفرهمدد حو رةلارصادد رالندد،سراالددذير  ادديربأدد  رلأحدد،ز راسهمدد، رةلدديرالم ينددةربمدد،رهحددوزرالاددأار

ر.ر(2)االذير  ايربأ  رلأأاز راسنىلرةلير ،ربأفرالماى يفربم،رحأازرالحأةرةليرجح ه،ر((
 بن عمرو رضي هللا عنه : خمسة عشر : رواية عبدهللا

))رطوبيرل غ بد،ءر أدارا دفرالغ بد،ءرهد،راندومرهللار د،مر:رل د،سرصد،لحو ر  أدارصدير د،سرندوءربرأد ر
ر.رر(3)ر فرهممأاعرلكر ر مفرهطأماعر((

هذارصيرالم صوعرا  رج،ءرالح يثر فراجهرآخ ر  نارنفرشد ا ربدفرنبأد رب  دظر:ر))رة راسندىلر
ل غ ب،ءرةررا هررري بةرن دير دفر د،ترصديرااضري بدةريد،لرصأدهرب لري اب،رانأمودري اب،رصطوبير

اج حددهررابواكأددهرةررب ددالرن أددهرالاددم،ءرااألاضر((.رااا رالبأاىدديرصدديرشددمبراسهمدد، را دد،مر:ره ددذ
ر.ر(4)ر  نىر.

ر.ر(5)رانفر ى،ه رب  ظر:ر))رة راسنىلرب لري اب،رانأمودربم،رب لرصطوبيرل غ ب،ءر((
 ااه،تر ،رهأحير:رااا ن لر فر ىموعرح مرال ر 

لخم رال ااه،ترهيراااهةرالطب ا ديرصديرالممىدعرال بأد ر دفرط اد رنبد هللاربدفرندمودر -
راضيرهللارننهر:ر))رة راسنىلرب لري اب،رصطوبيرل غ ب،ءر((ر.ر

 ال نوعرصيربم راألل ،ظربأل ،ظر:ر))رلراسنىلرلرال يفرلراسهم، رلر((ر -

:رة ررحى هعراحأخأ رصيراألل ،ظر رار:ر))رة رال يفرلأأازرةليرالحى،زرثعرررررهىدومر -
:راالدذيررال يفرب لري اب،ر.راصيراااهدةرلخد لر:ربد لراسندىلري ابد،...رالدقرثدعرهىدومر

    رلبيرالى،نعربأ  رلأأاز راسنىلر...رالق.ر

ر
 

                                                 

 (.199المم ارالا،ب رب  عر)(1)

 (ر.16690ب  عر)ر27/237 ان راحم ر(2)

 (ر.6الغ ب،ءرلرلآلج يرب  عر)(3)

 (ر.9888ب  عر)ر7/172شمبراسهم، رلرالبأاىير(4)

ر(ر.34369ب  عر)ر7/83 منارابفرلبيرشأبةر(5)
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 زا،د ربم راألل ،ظراالمب،ااتر:ر -

رن يراام مو ا،رنب،درهللار.ر را:ررهحأو رنررررررررر
رررهم،اا رصيرديفرهللاراررهّ   ا رلهارالىب ةربذ بر.ررر

لب رالح يثرصيرن  ر ن،نب،تراصيرباررهذارال نوعرصيراألل ،ظري ّمرن يرل رالنبير -
ر ن،نبةرب، رالاأ،ار     ً،رنفرالمن،نبةراألخ ل.

 

 المبحث الثاني 
 طرق الحديث  

حن،الالرصيرهذارالمبحدثرطد ارالحد يثر دفرخدىمرح  اىدهرثدعردااندةراسندن،دراالح دعرن أدهراندأب لر
صيرهذارالمبحثرب ااهةرلبيره ا  رحابرح حأبرالمبحثراألامر)لل ،ظرالح يث(رأل ا،رصيرالمحأ ر

ركم،رلب  ، رآ  ً،ر.ر

 أوال : رواية أبي هريرة رضي هللا عنه : 
  : التخريج 

(رلرالممىددعرال بأدد ر3986بدد  عر)ر2/1319(رلرنددنفرابددفر ،جددهر389بدد  عر)ر1/90صددحأ ر ادد عر
ر(ر.560ب  عر)ر19/229ل طب ا ير

 

  : ذكر األسانيد 

 دد،مر ادد عراحمددهرهللار:رحدد ثن،ر حمدد ربددفرنبدد،دراابددفرلبدديرنمدد رجمأمدد،رلرنددفر دد اا ر -
نددفرلبدديرر–همنديرابددفربأاد، رر–ال دااايرلر دد،مر:رابدفرنبدد،در:رحد ثن،ر دد اا رندفرياادد ر

ر.ر(1)رفرلبيره ا  راضيرهللارننهر ،مر:ح،زلرن
 ،مرابفر ،جهراحمهرهللار:رح ثن،رنب رال حمفربفرةب اهأعراامىولربفرحمأ ربفرب،نبر -

انوا ربفرنمأ ر ،لوار:رح ثن،ر  اا ربفر م،ااةرال ااايرلرح ثن،ريااد ربدفربأاد، رندفر
 .رر(2)رلبيرح،زلرلرنفرلبيره ا  راضيرهللارننهر ،م:

 

                                                 

رينظ رل ظرالح يثرصيرالمبحثراألامر)رلل ،ظرالح يثر(رر.ر(1) 
رينظ رالمم ار  اهر.(2)



   

 
 

937 

 

 م 12/4/2012-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  
issn:2071-6028 

 

 دراسة حديثية نقديةحديث  الغرباء  احملور الثاني : السنة النبوية وقضاياها املعاصرة

هرهللار:رحدد ثن،رةبدد اهأعر دد،مر:راخب  دد،رل أددةربددفرباددط،لر دد،مر:راخب  دد،ر دد،مرالطب ا دديراحمدد -
ياادد ربددفرزااددعر دد،مر:راخب  دد،رااحربددفرالى،نددعرلرنددفرالمددىءربددفرنبدد رالدد حمفرنددفرلبأددهر

 .رر(1)نفرلبيره ا  راضيرهللارننهر ،م:ر

  : دراسة رجال مسلم 

ر حمدددددد ربدددددددفرنبدددددد،دربدددددددفرالاب  دددددد، رالم ددددددديرلر دددددد،مرالحددددددد،صظر:رصدددددد ااريادددددددعرلر ددددددد،تر -
 .(2)هدر234ننةر

 حم ربفرهحأيربفرلبيرنم رالم  يرلر ،مرالح،صظر:رص اارلراب، ررزلرابفرنأأنةر -
 .ر(3)هدر234لرل فر ،مرلبورح،حعر:رب، الرصأهري  ةرلر ،ترننةر

 دد اا ربددفر م،ااددةربددفرالحدد،ا ربددفرلنددم،ءرال ددااايرلر دد،مرالحدد،صظرثىددةرحدد،صظرلرابدد، ر -
 .ر(4)هدر193ي ل رلنم،ءرال أوخرلر ،ترننةر

 .رر(5)ياا ربفربأا، رالأ   يرلر ،مرالح،صظر:رص ااره طئ -

لبورح،زلرهور:رند مةربدفرديند،ارلرلبدورحد،زلراألند ررارثدوارال مد،ارالمد  يرالى،ضديرلر -
 .ر(6) ،مرالح،صظر:رثىةرن،ب رلر ،ترصيرخىصةرالمنموا

لبدوره اد  رالا انديرالمدح،بيرلرالى أدارلرحد،صظرالمدح،بةرلر د،ترندنةرندبعرلرا أدار -
 .ر(7)ننةرثم، رلرا أارحاعراخماأفرلراهورابفرثم، رانبمأفرننةر

 الحكم على الحديث : صحيح 

  : دراسة رجال ابن ماجه 

نبدد رالدد حمفربددفرةبدد اهأعربددفرنمدد ارلرالمرمدد، ير ددورهعرال   ددىيرلر دد،مرالحدد،صظر:رثىددةر -
 .ر(8)هدر245  ىفرلر ،ترننةررح،صظ

 

                                                 

رينظ رالمم ار  اهر.(1)
ر.ر2/174حى ابرال اذيبرر(2)
ر.ر2/218المم ار  اهرر(3)
ر.ر2/239المم ار  اهرر(4)
ر.ر2/270المم ار  اهر(5) 
ر.ر2/484المم ار  اهرر(6)
ر.ر2/484المم ار  اهرر(7)
ر.1/471المم ار  اهرر(8)
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همىددولربددفرحمأدد ربددفرب،نددبرالمدد  يرلر دد،مرالحدد،صظر:رصدد اارابمدد،راهددعرلر دد،ترنددنةر -
 .ر(1)هدر241

نددوا ربددفرنددمأ ربددفرندداارالادد ايراألصددارلرثددعرالحدد ث، يرلرااىدد،مرلددهرار بدد،ايرلرلبددور -
 حم رلرص اارصير  اهرلراررا هرنمديرصمد،اريد  ىفر د،رلدأ ر دفرح يردهرلرالصحد ر

 .ر(2)هد240ابفر مأفرالىومرلر ،ترننةرصأهر

 د اا ربدفر م،ااددةرال دااايرلراهددورث دةرحد،صظرلرنددبىالرح جم دهر.را دد رصد حرب،ل حدد يثر -
 نفرشأ هر.ر

 ياا ربفربأا، رلرص ااره طئرلرنبىالرح جم هر.ر -

 لبورح،زلرهور:رن مةربفردين،ارلرثىةرن،ب رلرنبىالرح جم هر.ر -

  من هو دون مرتبة الثقة .     الحكم على الحديث : إسناده حسن الن فيه 

  : دراسة رجال الطبراني 

ةبدد اهأعربددفراحمدد ربددفرنمدد ربددفرح ددوربددفرالىاددعربددفراا دد ربددفرنبدد هللارلرلبددورةنددح،ار -
الوبأميرلر وليرحذه ةربفرالأم، رلر ،مرال اار طنير:رثىةر أ و لرب، ر   وصً،رالبدو ر

 .رر(3)هد289ثىةر.ر ،ترننةر

 .ر(4)هدر231ح،صظ:رص اارلر ،ترننةرل أةربفرباط،لرالمأ يرلر ،مرال -

 .ر(5)هد182ياا ربفرزااعرالبم يرلر ،مرالح،صظر:رثىةرثبالرلر ،ترننةر -

 .رر(6)هد141ااحربفرالى،نعرال مأميرالمنب يرلر ،مرالح،صظر:رثىةرح،صظرلر ،ترننةر -

المددىءربددفرنبدد رالدد حمفربددفرهمىددولرالح  دديرلر دد،مرالحدد،صظر:رصدد اارلرابمدد،راهددعرلر -
 .رر(7)اثىثأف ،ترننةربالعر

 .ر(8)نب رال حمفربفرهمىولرالىانيرلرالم  يرلر ،مرالح،صظر:رثىةر -

  . الحكم على الحديث : إسناده حسن كان فيه من هو دون مرتبة الثقة 

                                                 

ر.ر2/375حى ابرال اذيبرر(1)
ر.ر1/340المم ار  اهرر(2)
ر(ر.45نؤارترالح،كعرالنأا،بوايرل  اار طنير)ر(3)
 .ر1/83حى ابرال اذيبر(4) 

 .ر364المم ار  اهر/ر(5)

ر.ر1/254المم ار  اهرر(6)
ر.93ر–ر2/92حى ابرال اذيبرر(7)
ر.ر1/503المم ار  اهر(8) 
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 ثانيا : رواية عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه : 
  : التخريج 

(رالممىدددعرال بأددد ر3988بددد  عر)2/1320(رلرندددنفرابدددفر ،جدددهر2629بددد  عر)ر5/18ندددنفرال   دددذير
ر(ر.رر9936ب  عر)ر8/429ل طب ا ير
  : ذكر االسانيد 

 ،مرال   ذيراحمهرهللار:رح ثن،رلبورب ابر:راخب  ،رح وربفريأ، لرندفراألنمد رلر -
 .ر(1)نفرلبيرةنح،ارلرنفرلبيرارحوصرنفرنب هللار ،م:

جددهراحمددهرهللار:رحدد ثن،رندد أ، ربددفرابأددعر:رحدد ثن،رح ددوربددفريأدد، رلرنددفر دد،مرابددفر ، -
 .(2)األنم رلرنفرلبيرةنح،ارنفرلبيرارحوصرنفرنب هللار ،مر:ر

 دد،مرالطب ا دديراحمددهرهللار:رحدد ثن،رن دديربددفرنبدد رالمااددار:رحدد ثن،رنمدد ربددفرح ددوربددفر -
يأدد، رلرحددد ثن،رلبددديرلرندددفراألنمددد رندددفرلبددديرةندددح،ارلرندددفرلبددديرارحدددوصرلرندددفر

 .ر(3)ر ،مر:رنب هللا

  : دراسة رجال الترمذي 

لبددورب اددبرهددور:ر حمدد ربددفرالمددىءربددفرب اددبرالامدد ا يرلرلبددورب اددبرال ددوصيرلر دد،مر -
 .ر(4)هدر247الح،صظر:رثىةرح،صظرلر ،ترننةر

ح وربفريأ، ربفرط  ربفر م،ااةرالن ميرلرلبورنم رال وصيرلر ،مرالح،صظر:رثىةر -
 .ر(5)هد195 ،ترننةرصىأهرلرحغأ رح ظهر  أىرصيراآلخ رلر

األنمدد رهددور:رندد أم، ربددفر ادد ا رارندد يرال دد،ه يرلرلبددور حمدد رال ددوصيراألنمدد رلر -
 .ر(6)هدر147 ،مرالح،صظر:رثىةرح،صظرلرن،افرب،لى اء رلرل نهري ل رلر ،ترننةر

لبورةنح،ارهور:رنم اربفرنب هللارالامد ا يرلرلبدورةندح،ارالادبأميرلر د،مرالحد،صظر:ر -
 .ر(7)هدر129  رلر ،ترننةرثىةرن،ب رلراخ  طربآخ

                                                 

رينظ رل ظرالح يثرصيرالمبحثرارامر)رال ،ظرالح يثر(ر.رر(1)
رينظ رالمم ار  اهر.ر(2)
رينظ رالمم ار  اهر.ر(3)
ر.ر2/197حى ابرال اذيبرر(4)
ر.ر1/189المم ار  اهر(5) 
ر.ر1/331المم ار  اهر(6) 
ر.ر2/73المم ار  اهر(7) 
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لبورارحوصرهو:رنوفربفر ،لمربفر ال ةرالى دميرلرلبدورارحدوصرال دوصيرلر د،مر -
 .رر(1)الح،صظر:رثىةرلر  ارصيرارهةرالحى،ررن يرالم اا

نبدد هللاربددفر اددمودربددفري،صدداربددفرحبأددبرالاددذليرلرلبددورنبدد رالدد حمفرلر ددفرالادد،بىأفر -
 ن، بدهرجمدةلرالّ د  رنمد رن ديرال وصدةرلراألالأفرلرا فربب،ارالم مد،ءر دفرالمدح،بةرلر

 .ر(2)هدرلرلارصيرال يربم ه،رب،لم ينةر32 ،ترننةر

  . الحكم على الحديث : إسناده صحيح 

      : دراسة رجال ابن ماجه 

ن أ، ربفرابأعربفرالى احرلرلبور حم رال ؤانيرال وصيرلر ،مرالح،صظر:رب، رصد ا ،ر -
،رلددأ ر ددفرح يرددهرلرصنمدد رص ددعرهىبددارصاددىطرلرةررا ددهراب  دديربواا ددهرلرصأدخددارن أددهر دد

 .رر(3)ح يره

 ح وربفريأ، رلرهورثىةرصىأهرلرنبىالرح جم هر.ر -

 األنم رلرهورثىةرح،صظرلرنبىالرح جم هر.ر -

 لبورةنح،ارهورالابأميرثىةرن،ب رلرنبىالرح جم هر.ر -

 لبورارحوصرهورنوفربفر ،لمرثىةرلرنبىالرح جم هر.ر -

 : الحكم على الحديث 

رةنن،د رضمأار:رصأهرشأقرابفر ،جهر)رن أ، ربفرابأعر(رن، طرالح يثر.رر
  : دراسة رجال الطبراني 

ن يربفرنب رالماااربفرالم زب، ربفرن،بوارلر ،مرالذهبير:رالح،صظرالم اارلر د،تر -
 .رر(4)هد286ننةر

نم ربفرح وربفريأ، ربفرالط  رال وصيرلر د،مرالحد،صظر:رثىدةرلرابمد،راهدعرلر د،تر -
 .ر(5)هدر222ننةر

 ح وربفريأ، رلرهورثىةرصىأهرلرنبىالرح جم هر.ر -

 األنم رلرهورثىةرح،صظرلرنبىالرح جم هر.ر -

 لبورةنح،ارهورالابأميرثىةرن،ب رلرنبىالرح جم هر.ر -

                                                 

ر.ر2/90المم ار  اهر(1) 
ر.ر1/450المم ار  اهرر(2)
ر.1/312حى ابرال اذيبرر(3)
ر.ر2/147حذب  رالح ،ظرر(4)
ر.ر2/53حى ابرال اذيبرر(5)
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 لبورارحوصرهورنوفربفر ،لمرثىةرلرنبىالرح جم هر.ر -

  . الحكم على الحديث : إسناده حسن 

  عنه : ثالثا : رواية سهل بن سعد الساعدي رضي هللا
  : التخريج 

(رلر3056بدددد  عر)ر3/250(رلرالممىددددعراألانددددطر290بدددد  عر)ر1/183الممىددددعرالمددددغأ رل طب ا ددددير
ر(ر.ر5867ب  عر)ر6/164الممىعرال بأ ر

 : ذكر األسانيد 

 دد،مرالطب ا دديراحمددهرهللارصدديرالممىددعرالمددغأ رابددذاراألانددطر:رحدد ثن،رلندد، ةربددفراحمدد ر -
حمدد ربددفرنمدد اربددفرالادد حرلرحدد ثن،رب دد ربددفرال ىأبدديرالممدد يرلرحدد ثن،رلبددورالطدد،ه را

 ن أعرالموافرلرنفرلبيرح،زلرنفرنااربفرنم رالا،ن ير ،مر:ر))رالح يثر((ر.ر

 دددد،مرالطب ا دددديراحمددددهرهللارصدددديرالممىددددعرال بأدددد ر:رحدددد ثن،ر حمدددد ربددددفرزاادددد ربددددفرجدددد، عر -
الممد يرازب اد،ربدفرهحأديرالادد،جير د،رر:رحد ثن،رلبدورالطدد،ه ربدفرالاد حرلرحد ثن،رلبددور

 ربفرن أعرالموافرلرح ثن،رلبورحد،زلرلرندفرندااربدفرندم رالاد،ن ير د،مر:رن أعرب 
 ))رالح يثر((ر.ر

  : ترجمة رجال الطبراني في الصغير واألوسط 

لندد، ةربددفراحمدد ربددفرلندد، ةربددفرنبدد رالدد حمفرال ىأبدديرالممدد يرلر دد،مرحمددا ر:رنددألالر -
ال ىأبدديرالدد اار طنددير:رنددفرلندد، ةربددفرلحمدد ربددفرلندد، ةربددفرنبدد رالدد حمفرلبدديرندد مةر

بممددد رصىددد،مر:راليدددالرلهدددارحمدددورهالدددم و هراررلدايرأليرندددببرلرا ددد،مرالدددذهبير:ر
 .ررر(1)ح  رننهرلبورنمأ ربفرل  را ،م:رهم فراان  

احم ربفرنم اربفرنب هللاربفرنم اربفرالا حرلرلبورالط،ه رالمم يرلر ،مرالح،صظر -
 .رر(2)هد255:رثىةرلر ،ترننةر

 .رر(3):ر ىبومب  ربفرن أعرالموافرلر ،مرالح،صظر -

 ابورح،زلرهورن مةربفردين،ارلرثىةرن،ب رلرنبىالرح جم هر.ر -

                                                 

ر(ر.703ب  عر)ر1/174(رلر أاا رارن  امر206ل  اار طنير)ر–نؤارترحما رر(1)
ر.ر1/23حى ابرال اذيبرر(2)
ر.ر1/105المم ار  اهرر(3)
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نااربفرنم ربفر ،لمربفرخ،لد راأل مد،ايرال ااجديرالاد،ن يرلرلبدورالمبد،سرلر د،مر -
هدددرلرا أدداربمدد ه،رلرا دد رجدد،ازر88الحدد،صظر:رلددهراألبأددهرصددحبةرلر  دداوارلر دد،ترنددنةر

 .ر(1)الم،ئةر

  : الحكم على الحديث : إسناده ضعيف 

صأهرشأقرالطب ا ير)رلن، ةربفراحم رضمأار(رلراب  ربفرن أعرالموافر ىبومرالعرلج رلهر  ،بعر
رصاورلأفرالح يثرا  اا رن أهر.ر

  : دراسة رجال الطبراني في الكبير 

  حم ربفرزاا ربفرج، عرالمم يرلرلعرل ارن يرح جمهرلهر.ر -

 .رر(2)هد307 ،ترننةرزب ا،ربفرهحأيرالا،جيرالبم يرلر ،مرالح،صظر:رثىةرصىأهرلر -

احم ربفرنم اربفرنب هللاربفرنم اربفرالا حرلرلبورالط،ه رالمم يلرثىةرلرندبىالر -
 ح جم هر.ر

 ب  ربفرن أعرالموافرلر ىبومرلرنبىالرح جم هر.ر -

 لبورح،زلرهورن مةربفردين،ارلرثىةرن،ب رلرنبىالرح جم هر.ر -

  : لر ىبومرالعرلجد ررصأهرب  ربفرن أعرالموافالحكم على الحديث : إسناده ضعيف
 لهر  ،بعرا  اا رن أهر.ر

 

 رابعا : رواية عبدهللا بن عباس رضي هللا عنه : 

  : التخريج 

ر(ر.ر10911ب  عر)ر9/283الممىعرال بأ رل طب ا ير
  : ذكر االسانيد 

 ددد،مرالطب ا ددديراحمدددهرهللار:رحددد ثن،رن ددديربدددفرنبددد رالماادددارلرحددد ثن،رصددد،ل ربدددفرنبددد هللار -
رندددددفرلأددددددثرلرندددددفر ى،هدددددد رلرندددددفرابددددددفرنبددددد،سر دددددد،مر:ال   دددددذيرلرحددددد ثن،رج ادددددد رلر

 ))رالح يثر((ر.ر

ر
ر
ر
 ر

                                                 

ر.ر1/336حى ابرال اذيبرر(1)
ر.ر1/262المم ار  اهر(2) 
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 : دراسة رجال الطبراني 

 ن يربفرنب رالماااربفرالم زب، ربفرن،بوارلرص اارلرنبىالرح جم ه.ر -

ص،ل ربفرنب هللاربفرلبوا رالب،ه يرلرلبورنب هللارال   ذيرلر ،مرالحد،صظ:رثىدةرلر د،تر -
 .رر(1)هد231ننةر

بفر  طرالالدبيرال دوصيرلر د،مرالحد،صظر:رثىدةرصدحأ رال  د،لرلررج ا ربفرنب رالحمأ  -
 .ر(2)هدر188 أارب، رصيرآخ رنم  رياعر فرح ظهرلر ،ترننةر

لأثربفرلبيرن أعربفرز أعرلر ،مرالح،صظر:رص اارلراخ  طرلخأ ارلرالدعري مأدارح يردهر -
 .رر(3)هد148ص  كرلر ،ترننةر

 ورهعرلرالم ديرلر د،مرالحد،صظ:رثىدةرلرة د،لرري ى،ه ربفرجب رلرلبورالحى،ررالم اا  -
 .ر(4)صيرال  اأ راصيرالم عرلر ،ترننةرةح لرلاراثنأفرلارثى رلارلابعرا ،ئةر

ادند،ررنب هللاربفرنب،سربفرالمط بربفره،شعريفرنب ر ند،فرلرابدفرندعراندومرهللار -
لرربددد،ل اعرصدديرالىددد آ رلرص دد، رهادددميرالبحدد رلراالحبددد رلرلاددمةرن مدددهرلددهرانددومرهللار

هدرب،لط،ئاراهورلح رالم ر افر فرالمح،بةرلرالحد رالمب،دلدةر دفرصىاد،ءر68 ،ترننةر
 .رر(5)المح،بة

  : رصأهرال أثربفرلبيرن أعرح كرح يرهر.رررررالحكم على الحديث : إسناده ضعيف
 خامسا : رواية عبدهللا بن عمر رضي هللا عنه : 

  : التخريج 

ر(ر.ر5898ب  عر)ر2/248 ان رالبااار
  األسانيد : ذكر 

 ،مرالباااراحمهرهللار:رح ثن،ريوناربفر ونيرلرح ثن،رج ا رلرندفرلأدثرلرندفر د،صعر -
 .رر(6)رنفرابفرنم ر.ر))رالح يثر((

ر
 

                                                 

ر.ر1/361حى ابرال اذيبرر(1)
ر.ر1/127المم ار  اهر(2) 
ر.ر28/138المم ار  اهر(3)
ر.ر2/229المم ار  اهرر(4)
ر.ر1/425حى ابرال اذيبرر(5)
رينظ رل ظرالح يثرصيرالمبحثراألامر)رلل ،ظرالح يثر(ر.رر(6)
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  : دراسة رجال البزار 

 .رر(1)هد253يوناربفر ونيربفرااش رالىط، رلر ،مرالح،صظر:رص اارلر ،ترننةر -

 ج ا ربفرنب رالحمأ ربفر  طرالالبيرلرثىةرصحأ رال  ،لرلرنبىالرح جم هر.ر -

لأددثربددفرلبدديرندد أعربددفرز ددأعرلرصدد ااراخدد  طرلخأدد ارالددعري مأددارح يرددهرص دد كلرنددبىالر -
 ح جم هر.ر

 دد،صعرلرلبددورنبدد هللارالمدد  يرلر ددوليرابددفرنمدد رلر دد،مرالحدد،صظر:رثىددةرصىأددهرلر دد،ترنددنةر -
 .ر(2)هدر117

،لرالمد ايرلرلبدورنبد رالد حمفرلرالد ربمد رالمبمدثربأادأ رلرنب هللاربفرنم ربدفرال طد -
اان مغ ريولراح رلراهورابفرلابعرن د  رندنةرلراهدوراحد رالم رد افر دفرالمدح،بةرلر

 .ر(3)هدر73االمب،دلةرلراب، ر فراش رالن،سرةحب،ن،رلألث رلر ،ترننةر

  : صأهرال أثربفرلبيرن أعرح كرح يرهر.رالحكم على الحديث : إسناده ضعيف 

 سادسا : رواية جابر بن عبدهللا رضي هللا عنه : 
 : التخريج 

ر(ر.رر8977/ب  عر)9/12(ل8716ب  عر)ر8/308الممىعراألانطرل طب ا ير
  : ذكر األسانيد 

 ،مرالطب ا يراحمهرهللار:رحد ثن،رنمد،ا ربدفراثأمدةربدفر ونديربدفرال د اترالممد يرلبدور -
 د،مر:رحد ثنيرال أدثربدفرندم رلراص،نةرلر ،مر:رح ثن،رلبدورصد،ل رنبد هللاربدفرصد،ل رلر

 ،مر:رح ثنيرهحأيربفرنمأ ر ،مر:رب برةليرخ،ل ربفرلبديرنمد ا ر د،مر:رحد ثنيرلبدور
 .ر(4)رنأ،شر ،مر:رنممالرج،ب ربفرنب هللارهىوم:ر))رالح يثر((

 ،مرالطب ا يراحمهرهللار:رح ثن،رالمى الرلراخب  ،رنب هللاربفريونارلرحد ثن،ربدفرلاأمدةر -
رمدد ا رلرنددفرلبدديرنأدد،شرلر دد،مرنددممالرجدد،ب ربددفرنبدد هللار دد،م:رلرنددفرخ،لدد ربددفرلبدديرن

 .رر(5)ر))رالح يثر((

 
 

                                                 

ر.ر2/383حى ابرال اذيبرر(1)
ر.ر2/296المم ار  اهرر(2)
ر.ر1/435حى ابرال اذيبرر(3)
رينظ رل ظرالح يثرصيرالمبحثراألامر)رلل ،ظرالح يثر(.ر(4)
رينظ رالمم ار  اهر.ر(5)
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  : دراسة رجال الطبراني 

نم،ا ربفراثأمةربفر ونيلرلبوراص،نةرال ،انيلر ،مرابفرالىوزير:رال بمم راح  ر -
 .ر(1)نفرلبيرص،لح ،حبرال أثرايأ  راصنارح،اا ،رن يرالانأفراح  ربه

نب هللاربفرص،ل ربفر حم ربفر ا عرالىانيرلرلبورصد،ل رالممد يرلرب،حدبرال أدثرلر -
 دد،مرالحدد،صظر:رصدد ااربرأدد رالغ ددطرلرثبددالرصدديرب ،بددهرلراب، ددالرصأددهري  ددةرلر دد،ترنددنةر

 .ر(2)هدر222

ال أثربفرندم ربدفرنبد رالد حمفرال امديرلرلبدورالحد،ا رالممد يرلر د،مرالحد،صظر:رثىدةر -
 .رر(3)هد175ننةرثبالرصىأهرلرة ،لر  اوارلر ،تر

هحأدديربددفرنددمأ ربددفر ددأ راأل مدد،ايرالمدد  يرلر دد،مرالحدد،صظر:رثىددةرثبددالرلر دد،ترنددنةر -
 .رر(4)هد144

خ،ل ربفرلبيرنمد ا رال ىأبديرلرلبدورنمد ارلر د،مرالحد،صظر:رصىأدهرصد اارلر د،ترندنةر -
 .رر(5)هدر129

 .رر(6)لبورنأ،شربفرالنمم، رالمم،ص يرالمم يرلر ،مرالح،صظر:ر ىبوم -

هللاربددفرنمدد اربددفرحدد الراأل مدد،ايرالادد ميرلرصددح،بيرابددفرصددح،بيرلرجدد،ب ربددفرنبدد  -
 .ر(7)ياارحاعرن   رياا را ،ترب،لم ينةربم رالابمأفرلراهورابفرلابعراحامأفر

  : لبورنأ،شر ىبومرالعرلج رلهر  ،بعرصاورلدأفرالحكم على الحديث : إسناده ضعيف
 الح يثر.

  : دراسة رجال الطبراني 

ادديربددفرح أدد رال نأندديرالممدد يرلر دد،مرالنادد،ئي:رلددأ ربرىددةرلرالمىدد الربددفرداادربددفرنأر -
 .ر(8)هدر283ا ،مرال اار طنير:رضمأارلرا ،مرابفريو  ر:رح  موارصأهر.ر ،ترننةر

                                                 

ر.ر6/37المن ظعرر(1)
ر.ر1/423حى ابرال اذيبرر(2)
ر.ررر2/138المم ار  اهر(3) 
ر.ر2/348المم ار  اهر(4) 
ر.ر1/217المم ار  اهرر(5)
ر.ر2/458المم ار  اهرر(6)
ر.ر1/122المم ار  اهرر(7)
ر(ر.161)ر25/347نأ رلنىلرالنبىءرر(8)
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نب هللاربفريونارال نأايرلرلبور حم رال ى يرلر ،مرالح،صظر:رثىةر د ىفلر دفرلثبدالر -
 .ر(1)هدر218الن،سرصيرالموطأرلر ،ترننةر

بفرنىبةرالحال  يرلرلبدورنبد رالد حمفرالممد يررلرالى،ضديرلر د،مررنب هللاربفرلاأمة -
الح،صظر:رص اارلرخ طربم راح  اارب بهرلرااااهةرابفرالمب،اكراابفراهبرننهران مر

 .ر(2)هد174 فريأ هم،رلر ،ترننةر

 خ،ل ربفرلبيرنم ا رال ىأبيرلرصىأهرص اارلرنبىالرح جم هر.ر -

 نبىالرح جم هر.ررلبورنأ،شربفرالنمم، رالمم،ص يرلر ىبومرل -

  : صأدددهرشدددأقرالطب ا دددير)رالمىددد الربدددفرداادرالحكمممم علمممى الحمممديث : إسمممناده ضمممعيف
ضددمأار(ر راابددفرلاأمدددةر  دد  طرلرالبددورنأددد،شر ىبددومرالدددعرلجدد رلددهر  ددد،بعرصاددورلدددأفر

 الح يثر.ر

 سابعا : رواية انس بن مالك رضي هللا عنه : 
  : التخريج 

(رلر1925بدد  عر)ر2/261(رلرالممىددعراألانددطرل طب ا ددير3987بدد  عر)ر2/1320نددنفرابددفر ،جددهر
ر(ر.ر199الاه رال بأ رل بأاىيرب  عر)

  : ذكر األسانيد 

 د،مرابدفر ،جدهراحمددهرهللار:رحد ثن،رح   دةربددفرهحأدير:رحد ثن،رنبدد هللاربدفراهدبرلرل بأ دد،ر -
فرندن، ربدفرندم رندفرنم اربدفرالحد،ا راابدفرلاأمدةرلرندفريااد ربدفرلبديرحبأدبرلرند

 .رر(3)را  ربفر ،لمر ،مر:ر))رالح يثر((

 ،مرالطب ا ديراحمدهرهللار:رحد ثن،راحمد ربدفر حمد ربدفر د،صعر د،مر:رحد ثن،رخ،لد ربدفرنبد ر -
الاىلرالمد صيرلر د،مر:رحد ثن،رنبد هللاربدفراهدبر د،مر:رحد ثنيربدفرلاأمدةرانمد اربدفر

ربددددفر ،لددددمررالحدددد،ا رلرنددددفرياادددد ربددددفرلبدددديرحبأددددبرلرنددددفرنددددن، ربددددفرنددددم رنددددفرا دددد 
 .رررررر(4)ر))رالح يثر((

 ،مرالبأاىيراحمهرهللار:راخب  ،رلبورنب هللارالح،صظرلرل بأ ،رلبورالمب،سراألصعرلرح ثن،ر -
 حم ربفرةنح،ارلرح ثن،رنمأ ربفر حمد رالى  ديرلرحد ثن،رنبد هللاربدفريااد رال   دىير

                                                 

ر.ر1/463حى ابرال اذيبرر(1)
ر.ر1/444المم ار  اهر(2) 
رينظ رل ظرالح يثرصيرالمبحثراألامر)رلل ،ظرالح يثر(ر.رر(3)
رينظ رل ظرالح يثرصيرالمبحثراألامر)رلل ،ظرالح يثر(ر.(4) 
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الددذيربدد، رب،لبدد،لرلر دد،مر:رحدد ثنيرلبددورالدد اداءرالبددورة ، ددةرالبدد،ه يراا دد ربددفر ،لددمر
رصىدددددد،مر:رراااث ددددددةربددددددفرارنددددددىعراضدددددديرهللارنددددددناعر دددددد،لوار:رخدددددد ررن أندددددد،رانددددددومرهللار

 .رر(1)ر))رالح يثر((

 دراسة رجال ابن ماجه : 

ح   ةربفرهحأيربفرح   ةربدفرنمد ا رلرلبدورح دورال ىأبديرالممد يرلر د،مرالحد،صظر -
 .ررر(2)هد244:رص اارلر ،ترننةر

نب هللاربفراهبربفر اد عرالى شدير دورهعرلرلبدور حمد رالممد يرلر د،مرالحد،صظر:رثىدةر -
 .رر(3)هد197ح،صظرن،ب رلر ،ترننةر

نم اربفرالح،ا ربفرهمىولراأل م،اير ورهعرالمم يرلرلبورليولرلر ،مرالح،صظر:ر -
 .ر(4)ثىةرصىأهرح،صظرلر ،تر بارال ماأفرا ،ئةر

هللاربفرلاأمةرلرص اارلرخ طربم راح  اارب بهرلرااااهةرابدفرالمبد،اكراابدفراهدبرنب  -
 ننهران مر فريأ هم،ر.رنبىالرح جم هر.

ياادد ربددفرلبدديرحبأددبرالممدد يرلرلبددوراجدد،ءرلرانددعرلبأددهرنددوا رلر دد،مرالحدد،صظ:رثىددةرصىأددهر -
 .رر(5)هد128اب، ري نارلر ،ترننةر

بدفرندم رال ند يرالممد يرلر د،مرنن، ربدفرندم ر:رهدورندم ربدفرندن، رلرااىد،مرندن، ر -
 .  (6)الح،صظر:رص اارلهرلص اد

لرخ  ددهرن دد را دد ربددفر ،لددمربددفرالنالدد راأل مدد،ايرال ااجدديرلرخدد،دلرانددومرهللارر -
 .رر(7)هدرلرا  رج،ازرالم،ئة93ننأفر ،ترننةر

  . الحكم على الحديث : إسناده حسن 

 
 
 

                                                 

رينظ رالمم ار  اهر.ر(1)
ر.ر1/158المم ار  اهرر(2)
ر.1/460هرالمم ار  ا(3) 
ر.ر2/67المم ار  اهرر(4)
ر.ر2/363المم ار  اهر(5)
ر.1/287حى ابرال اذيبرر(6)
ر.ر1/84المم ار  اهر(7) 
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  : دراسة رجال الطبراني 

 احم ربفر حم ربفر ،صعر.ر -

ر.رر(1)الذهبير:ررراداير فرلار؟رلب  رابفرالىوزير   رلرا ،مر:راحامو ربذار ،مرلعرياد ،مر
 خ،ل ربفرنب رالاىلرالم صير؟رلعرل ارن يرح جمةرلهر.ر -

 نب هللاربفراهبربفر ا عرالى شيرلرثىةرح،صظرن،ب رلرنبىالرح جم ه.ر -

 نم اربفرالح،ا ربفرهمىولراأل م،ايرلرثىةرصىأهرح،صظرلرنبىالرح جم هر.ر -

نبد هللاربدفرلاأمددةرلرصد اارلرخ ددطربمد راح دد اارب بدهرااااهددةرابدفرالمبدد،اكراابدفراهددبر -
 ننهران مر فريأ هم،رلرنبىالرح جم هر.ر

 ياا ربفرلبيرحبأبرالمم يرلرثىةرصىأهرلرنبىالرح جم هر.ر -

لرااى،مرنن، ربفرنم رال ن يرلرص اارلدهرلصد ادررنن، ربفرنم ر:رهورنم ربفرنن،  -
 لرنبىالرح جم هر.ر

  : راحم ربفر حم ربفرصأهرشأقرالطب ا يرالحكم على الحديث : إسناده ضعيف جدا(
  ،صعر  اعر(رلراخ،ل ربفرنب رالاىلرالم صيرلعرل ارن يرح جمةرلهر.ر

  : دراسة رجال البيهقي 

رالالددبيرالنأادد،بوايرالحدد،كعلرلبددورنبدد هللارلبددورنبدد هللارالحدد،صظرهددور:ر حمدد ربددفرنبدد هللا -
الحدددد،صظرلرصدددد،حبرال مدددد، أارلر ددددد،مرالددددذهبير:رة دددد،لرصددددد االرل نددددهرهمددددح رصدددددير
 ا  ابهرلح،ديدثرند، طةرلراا رد ر دفرللدمرصمد،رادايرهدارخ أدالرن أدهرصمد،رهدور مدفر
هىاددارللددمرلراا رن ددعرصاددذ رخأ، ددةرنظأمددةرلرثددعرهددورشددأمير  دداواربددذلمر ددفريأدد ر

 حم ضرل  أ أف.

 د،مرابدفرطد،ه ر:رندألالرلبد،رةندم،نأارنبد هللاراأل مد،ايرندفرالحد،كعرلبديرنبد هللارصىد،مر:رة د،لرا  ر
صيرالح يثرلرااصاليرخبأثر  الر:رهللارهحبراس م،فر ،رال جارب اصاليربارشدأميرصىدطر.ر د،تر

ر.رر(2)هد405ننةر
لبورالمب،سراألصعرهور:ر حم ربفرهمىولربفريوناربدفر مىداربدفرندن، ربدفرنبد هللار -

يرالنأادد،بوايرلر دد،مرالددذهبير:ر حدد  رخ اندد، رلبددورالمبدد،سراألصددعرثىددةرلر دد،ترالممى د
 .رر(3)هد347ننةر

                                                 

ر.ر1/146 أاا رارن  امرر(1)
ر.ر3/608 أاا رارن  امرر(2)
ر(ر.1251الممأفرصيرطبى،ترالمح ثأفر)ر(3)
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لحدددد،صظر:رثىددددةرثبددددالرلر دددد،ترنددددنةر حمدددد ربددددفرةنددددح،ارالمددددغ، يرلرلبددددورب دددد رلر دددد،مرا -
 .ر(1)هد270

 .ر(2)نمأ ربفر حم ربفرنمأ رالى  يرال وصيرلر ،مرالح،صظر:رص اارا يرب،ل  أعر -

ال اد يرالمى نديرلر د،مرالدذهبير:رضدم و رلرا د،مرهحأديرركرأ ربفر  اا رلرلبدور حمد  -
 .رر(3)اال اار طنيرضمأا

 .ر(4)نب هللاربفرياا رال   ىيرلر ،مرالح،صظر:رضمأا -

 : صأدهربرأد ربدفر د اا رضدمأارلرانبد هللاربدفررالحكم على الحديث : إسمناده ضمعيف
رياا رضمأارلهال،رلراصأهرا ىط،عر.ررررررر

 ري رضي هللا عنه : ثامنا : رواية أبي سعيد الخد
  : التخريج 

 (ر.ر7283ب  عر)ر7/205الممىعراألانطرل طب ا ير
  : ذكر االسانيد 

 ،مرالطب ا يراحمهرهللار:رح ثن،ر حم ربفر مأ رلرح ثن،رال د،لبو يلراخب  د،رند عربدفر -
ر  أبددددةرلرحدددد ثن،ر حمدددد ربددددفر اددددالرلرندددددفرنطأددددةرلرنددددفرلبدددديرنددددمأ رال دددد اير ددددد،مر:

 .رر(5)ر))رالح يثر((ر

  : دراسة رجال الطبراني 

 حم ربفر مأ ربفرنب هللاربفرةب، رالى شرلرلبدورنبد هللارلر د،مرابدفرحبد، :رثىدةرلرتر -
 .ر(6)هدر305ننةر

نددد أم، ربدددفرداادرال ددد،لبو يرالمنىددد يرلر ددد،مرابدددفرلبددديرحددد،حعر:رندددممالرلبددديرهىدددومر:ر -
 .ر(7)هدر234ن أم، رال ،لبو يرلأ رب يءر   اكرالح يثر.رترننةر

 .رر(8)هد149الب،ه يرلر ،مرالح،صظر:رص اارلر ،ترننةررن عربفر  أبة -

                                                 

ر.ر2/144حى ابرال اذيبرر(1)
ر.ر1/304المم ار  اهر(2) 
ر.ر3/409 أاا رارن  امرر(3)
ر.ر1/462حى ابرال اذيبرر(4)
رينظ رل ظرالح يثرصيرالمبحثراألامر)رلل ،ظرالح يثر(ر.رر(5)
ر(ر.554)ر4/78طبى،ترالمح ثأفرب،صبا، رر(6)
ر.ر4/114الى حراال م يارر(7)
ر.ر1/314حى ابرال اذيبرر(8)
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 حم ربفر االرال م،لرالمب يرالبم يرلر د،مرابدفرلبديرحد،حعرندألالرلبديرندفر حمد ر -
 .رر(1)بفر االرصى،مر:رلأ ربهربأس

نطأةربفرنم ربفرجن،د رالموصيرالى ليرال وصيرلر ،مرالح،صظر:رص ااره طئربرأ ار -
 .ر(2)دره111ك، رشأمأ،ر  لا،رلر ،ترننةر

نم ربفر ،لمربفرنن، ربفرنبأ راأل م،ايرلرلبورنمأ رال  ايرلرلهراألبأهرصحبةرلر -
ان مددغ ربأحدد رلرثددعرشددا ر دد،ربمدد ه،رلرااالرال رأدد رلرا دد،ترب،لم ينددةرنددنةرثىثددةرلار

 .رر1/289لابعرلارخم ران أفرلرا أارننةرلابعرانبمأفر.رحى ابرال اذيبر

  : هرال ،لبو ير   اكر.رصأالحكم على الحديث : إسناده ضعيف 

 تاسعا :رواية عمرو بن عوف رضي هللا عنه : 
  : التخريج 

(رلرالممىدددعرال بأددد ر1052بددد  عر)ر2/138(رلر ادددن رال دددا،لر2630بددد  عر)ر5/18ندددنفرال   دددذير
 (ر.رر13489ب  عر)ر11/403ل طب ا ير
  :ذكر األسانيد 

اخب  دد،رةنددم،نأاربددفرلبددير دد،مرال   ددذيراحمددهرهللار:رحدد ثن،رنبدد هللاربددفرنبدد رالدد حمفرلر -
لاا رلرح ثنيربرأ ربفرنب هللاربفرنم اربفرندوفربدفرزاد ربدفر  حدةرندفرلبأدهرندفر

 .رر(3)رج  ر:ر))رالح يثر((

 ،مرالىال،نيراحمهرهللار:راخب  ،رلبورالحافراحمد ربدفر حمد رار مد،طيرلراخب  د،رلبدور -
حأيرلرح ثنيرب  ر حم ربفراحم ربفرج،ب رلراخب  ،ر حم ربفرنب رال حمفلراخب  ،ره

لخددير حمدد ربددفرالمغأدد  رلرندددفرةنددح،اربددفرةبدد اهأعرالحنأنددديرلرنددفربرأدد ربددفرنبددد هللار
 .رر(4)رالما يرلرنفرلبأهرلرنفرج  ر:ر))رالح يثر((

 ،مرالطب ا يراحمهرهللار:رح ثن،رن ديربدفرالمبد،اكرلرحد ثن،رةندم،نأاربدفرلبديرلااد رلر -
 .رر(5)رلح يث((ح ثنيربرأ ربفرنب هللارالما يلنفرلبأهلنفرج  :رر))ا

 
 

                                                 

ر.ر8/102الى حراال م يارر(1)
ر.ر2/24حى ابرال اذيبرر(2)
رينظ رل ظرالح يثرصيرالمبحثراألامر)رلل ،ظرالح يثر(ر.ررر(3)
رينظ رالمم ار  اهر.ر(4)
رينظ رل ظرالح يثرصيرالمبحثراألامر)رلل ،ظرالح يثر(ر.رر(5) 
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  : دراسة رجال الترمذي 

نب هللاربفرنب رال حمفربفرال الاربفرباد الرالادم  ن يرلرلبدور حمد رالد اا يرالحد،صظرر -
 .ر(1)هدر255ص،حبرالمان رلر ،مرالح،صظر:رثىةرص،ضار  ىفرلر ،ترننةر

ةنددم،نأاربددفرنبدد هللاربددفرلاادد ربددفر ،لددمربددفر ،لددمربددفرلبدديرندد،  رارصددبحيلرلبددور -
بفرلبيرلاا رالم  يرلر د،مرالحد،صظر:رصد االراخطدأرصديرلح،ديدثر دفرح ظدهررنب هللار

 .رر(2)هد226 ،ترننةر

ما دددديرالمدددد  يرلر دددد،مرالحدددد،صظر:ركرأدددد ربددددفرنبدددد هللاربددددفرنمدددد اربددددفرنددددوفربددددفرزادددد رال -
 .ر(3)ضمأا

 .رر(4)نب هللاربفرنم اربفرنوفربفرزا رالما يرالم  يرلر ،مرالح،صظر:ر ىبوم -

حدةرلرلبدورنبد هللارالما ديرلرصدح،بيرلر د،ترصديرارهدةرنم اربفرندوفربدفرزاد ربدفر   -
 .رر(5) م،ااة

  : صأددهربرأدد ربددفرنبدد هللارضددمأارانبدد هللاربددفرالحكممم علممى الحممديث : إسممناده ضممعيف
 نم ار ىبومر.را ،مرال   ذير:رهذارح يثرحافرصحأ ر.ر

 : دراسة رجال القضاعي 

ار مدد،طيرالممدد مر.رلبددورالحاددفراحمدد ربددفر حمدد ربددفرالى،نددعربددفر دد زاارلرالممدد ير -
 .رر(6)هد418 ،ترننةر

 لبورب  ر حم ربفراحم ربفرج،ب رلرلعرل ارن يرح جمةرلهر.ر -

  حم ربفرنب رال حمفرلرلعران فرالمىمودربهر.ر -

هحأيربفرالمغأ  ربفرةنم،نأاربفرليولرالم اا يرلرلبورن مةرالم  يرلر ،مرالحد،صظر -
 .ر(7)هدر253:رص اار ،ترننةر

 
 

                                                 

ر.ر1/429المم ار  اهرر(1)
ر.ر1/71المم ار  اهرر(2)
ر2/132المم ار  اهرر(3)
ر.ر1/437المم ار  اهرر(4)
ر.ر2/75المم ار  اهرر(5)
ر.ر17/394نأ رلنىلرالنبىءرر(6)
ر.ر2/358حى ابرال اذيبرر(7)
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 رر(1)بفرةنم،نأاربفرليولرالم اا يرلر ،مرالح،صظر:رص اارهغ ل حم ربفرالمغأ  ر -

ةنددح،اربددفرةبدد اهأعرالحنأندديرلرلبددورهمىددولرالمدد  يرلر ااددارط طددوسرلر دد،مرالحدد،صظر:ر -
 .ر(2)هدر216ضمأارلر ،ترننةر

 كرأ ربفرنب هللارالما يرلرضمأارلرنبىالرح جم هر.ر -

 نب هللاربفرنم اربفرنوفرلر ىبومرلرنبىالرح جم هر.ر -

 صأددهرةندح،اربدفرةبدد اهأعرالحنأنديرضددمأارلرم علممى الحمديث : إسممناده ضمعيف : الحكم
 ابذاربرأ ربفرنب هللارانب هللاربفرنم ار ىبومر.ر

 : دراسة رجال الطبراني 

 ن يربفرالمب،اكرالمنم، يرلرلعرل ارن يرح جمةرلهر.ر -

ةنم،نأاربفرنب هللاربفرلاا رارصبحيرلرص اارلرلخطأرصيراح،ديثر دفرح ظدهرلر -
 ح جم هر.ررنبىال

 كرأ ربفرنب هللارالما يرلرضمأارلرنبىالرح جم هر.ر -

 نب هللاربفرنم اربفرنوفرلر ىبومرلرنبىالرح جم هر.ر -

  : صأهرشأقرالطب ا يرلعرل ارن ديرح جمدهرلدهرلرالحكم على الحديث : إسناده ضعيف
 ابرأ ربفرنب هللارضمأارلرانب هللاربفرنم ار ىبومر.

 عاشرا : رواية سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه : 
  : التخريج 

ر(ر.756ب  عر)ر2/99(رلر ان رلبيرهم ير1119ب  عر)ر1/200 ان رالباازر
 : ذكر األسانيد 

 ،مرالباازراحمهرهللار:رح ثن،رنم ربفرح ورال أب، ير ،مر:راخب  د،رنبد هللاربدفراهدبر -
ر– ،مر:راخب  ،رلبورص  رلرنفرلبديرحد،زلرندفربدفرندم رلرندفرندم رااحادبهرند،  ار

 .رر(3)ر ،مر:ر))رالح يثر((رل رالنبير

ر
ر
 

                                                 

ر.ر2/209المم ار  اهرر(1)
ر.1/55المم ار  اهر(2) 
رينظ رل ظرالح يثرصيرالمبحثراألامر)رلل ،ظرالح يثر(ر.رر(3)
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 ،مرلبورهم يراحمهرهللار:رح ثن،ره،اا ربفر م افرلرح ثن،رابدفراهدبرلراخب  ديرلبدور -
ص  رلرل رلب،رح،زلرح ثهرنفرابفرنم ر ،مر:رنممالرلبيرهىومر:رنممالرانومرهللار

رر(1)رهىومر:ر))رالح يثر((ر. 

  : دراسة رجال البزاز 

 .ر(2)نم ربفرح وربفرصبأ رال أب، يرالبم يرلر ،مرالح،صظر:رص اار -

 نب هللاربفراهبربفر ا عرالى شيرلرثىةرح،صظرن،ب رلرنبىالرح جمه. -

لبددورصدد  رهددور:رحمأدد ربددفرزادد،درلرلبددورصدد  رلرابددفرلبدديرالم دد،اارلرال دد اطرلر دد،مر -
 .رر(3)هد189الح،صظر:رص اارياعرلر ،ترننةر

 لبورح،زلرهورن مةربفردين،ارلرثىةرن،ب رلرنبىالرح جم هر.ر -

المددد  يرلر ددد،مرالحددد،صظر:رثىدددةلر ددد،ترندددنةرنددد،  ربدددفرندددم ربدددفرلبددديرا ددد،صرلرالاهددد ير -
 .رر(4)هد104

نم ربدفرلبديرا د،صر:ر ،لدمربدفراهأدبربدفرنبد ر ند،فرزهد  ربدفربدىلرالاهد يرلرلبدور -
ةنددح،ارلراحدد رالم دد  رلرالامر ددفرا دديربادداعرصدديرنددبأارهللارلرا ن، بددهربرأدد  رلر دد،تر

 .رر(5)ن يرالم اوارلراهورآخ رالم   راص، ر55ب،لمىأ رلرننةر

  الحديث : إسناده حسن . الحكم على 

  : دراسة رجال أبي يعلى 

ه،اا ربدفر مد افرالمد ازيرلرلبدورن ديرال داازرالالد بيرلر د،مرالحد،صظ:رثىدةرلر د،تر -
 .رر(6)هد231ننةر

 نب هللاربفراهبربفر ا عرالى شيرلرثىةرح،صظرن،ب رلرنبىالرح جم ه. -

 لبورص  ر:ررهورحمأ ربفرزا،درلرص اارياعرلرنبىالرح جم هر.ر -

 لبورح،زلرهور:رن مةربفردين،ارلرثىةرن،ب رلرنبىالرح جم هر.ر -

 ابفرنم رهور:رن،  ربفرنم رلرثىةرلرنبىالرح جم هر.ر -

 

                                                 

رينظ رالمم ار  اهر.ر(1)
ر.ر2/53حى ابرال اذيبرر(2)
ر.ر1/202المم ار  اهر(3) 
ر.رررررر1/387المم ار  اهر(4) 
ر.ر1/290حى ابرال اذيبرر(5)
ر.ررر2/313المم ار  اهر(6) 
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  . الحكم على الحديث : إسناده حسن 

 احد عشر : رواية واثلة بن االسقع رضي هللا عنه : 
  : التخريج 

ر(ر.ررررر199الاه رال بأ رل بأاىيرب  عر)
  : ذكر األسانيد 

 ،مرالبأاىيراحمهرهللار:راخب  ،رلبورنب هللارالح،صظرلرل بأ ،رلبورالمب،سراألصعرلرح ثن،ر -
 حم ربفرةنح،ارلرح ثن،رنمأ ربفر حم رالى  يرلرح ثن،ربرأ ربفر  اا رال ، يرلر
ح ثن،رنب هللاربفرياا رال   ىيلالذيرب، رب،لب،للر ،م:رح ثنيرلبورال اداءرالبورة ، ةر

لدمراااث دةربدفرارندىعراضديرهللارندناعر د،لوار:رخد ررن أند،رانددومرالبد،ه يراا د ربدفر ،
 .رر(1)رصى،م:ر))رالح يثر((رهللار

  : دراسة رجال البيهقي 

 اج،مراسنن،درصيراااهةرا  ربفر ،لمرال ى  رالا،بمةر.ررةنب رح جم -

ااث ةربفرارنىعرابفربمبرال أرديرلرصدح،بير  داوارلر دامرال د،لرلراند،شرةلديرندنةر -
 .رر(2)اثم، أفرلرالهر ،ئةراخم رننأفخم ر

  : صأددهربرأدد ربددفر دد اا رلرانبدد هللاربددفرياادد رالحكممم علممى الحممديث : إسممناده ضممعيف
 كىهم،رضمأارلراصأهرا ىط،عر.

راااهةرلبيرة ، ةراضيرهللارننهر:رراثنا عشر :
  : التخريج 

ر(ر.رر199الاه رال بأ رل بأاىيرب  عر)
  : ذكر األسانيد 

هللار:راخب  ،رلبورنب هللارالح،صظرلرل بأ ،رلبورالمب،سراألصعرلرح ثن،ر ،مرالبأاىيراحمهر -
 حم ربفرةنح،ارلرح ثن،رنمأ ربفر حم رالى  يرلرح ثن،ربرأ ربفر  اا رال ، يرلر
ح ثن،رنب هللاربفرياا رال   ىيرالذيرب، رب،لب،لر ،مر:رح ثنيرلبورال اداءرالبورة ، ةر

ىعراضديرهللارندناعر د،لوار:رخد ررن أند،رانددومرالبد،ه يراا د ربدفر ،لدمراااث دةربدفرارند
 .رر(3)رصى،م:ر))رالح يثر((رهللار

                                                 

رينظ رل ظرالح يثرصيرالمبحثراألامر)رلل ،ظرالح يثر(ر.رر(1)
ر.ر2/328حى ابرال اذيبرر(2)
رينظ رل ظرالح يثرصيرالمبحثراألامر)رلل ،ظرالح يثر(ر.ر(3)
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  : نددب رح جمددةراجدد،مراسنددن،درصدديراااهددةرا دد ربددفر ،لددمرال ىدد  ردراسممة رجممال البيهقممي
 الا،بمةر.ر

هددورصدد لربدفرنىددى رلرلبددورة ، ددةرالبد،ه يرلرصددح،بير  دداوارلرندد فر:  لبدورة ، ددة -
 .رر(1)ال ،لرلرا ،تربا،رننةرنالراثم، أف

  : صأهربرأ ربفر  اا رانب هللاربفرياا ربىهمد،رالحكم على الحديث : إسناده ضعيف
 ضمأاراصأهرا ىط،عر.ر

 ثالثة عشر :رواية أبي الدرداء رضي هللا عنه : 
  : التخريج 

ر(ر.رر199الاه رال بأ رل بأاىيرب  عر)
  : ذكر األسانيد 

 ،مرالبأاىيراحمهرهللار:راخب  ،رلبورنب هللارالح،صظرلرل بأ ،رلبورالمب،سراألصعرلرح ثن،ر -
 حم ربفرانح،ارلرح ثن،رنمأ ربفر حمد رالى  ديرلرحد ثن،رنبد هللاربدفريااد رال   دىير
الددذيربدد، رب،لبدد،لرلر دد،مر:رحدد ثنيرلبددورالدد اداءرالبددورة ، ددةرالبدد،ه يراا دد ربددفر ،لددمر

رصىدددددد،مر:رررنددددددناعر دددددد،لوار:رخدددددد ررن أندددددد،رانددددددومرهللاراااث ددددددةربددددددفرارنددددددىعراضدددددديرهللا
 .ر(2)ر))رالح يثر((

  : دراسة رجال البيهقي 

 نب رح جمةراج،مراسنن،درصيراااهةرا  ربفر ،لمرال ى  رالا،بمةر.ر -

لبورال اداءرهور:رنوام ربفرزا ربفر أ راأل م،ايرلرلبورال اداءرلر    ارصديراندعر -
اندمهرند،  رلراندوام رلىدبرلرصدح،بيرج أدارلررلبأهراإ م،رهور  اوارب نأ هرلرا أدا

 .رر(3)الامر  ،ه  راح رلراب، رن،ب ارلر ،ترصيرخىصةرنرم، رلرا أارن،شربم رللم

  : صأهربرأ ربفر  اا رانب هللاربفرياا ربىهمد،رالحكم على الحديث : إسناده ضعيف
 ضمأاراصأهرا ىط،عر.ر

ره : أربعة عشر : رواية عبد الرحمن بن سنة رضي هللا عن
  : التخريج 

ر(ر.ررررر16690ب  عر)ر27/237 ان راس ،لراحم رررررررررررررر

                                                 

ر.ر1/366حى ابرال اذيبرر(1)
رينظ رل ظرالح يثرصيرالمبحثراألامر)رلل ،ظرالح يثر(ر.ر(2)
ر.ر2/91حى ابرال اذيبرر(3)
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  : ذكر اإلسناد 

 ،مراس ،لراحم راحمهرهللار:رح ثن،رلبوراحم رالاأرعربفرخ،اجةر د،مر:رحد ثن،رةندم،نأار -
بددفرنأدد،شرلرنددفرةنددح،اربددفرنبدد هللاربددفرلبددير دد ا رلرنددفريوندداربددفرندد م، رلرنددفر

 .رر(1)رهىومر:ر))رالح يثر((ربفرننةرا هرنمعرالنبيررج حهر أمو ةرلرنفرال حمف

  : دراسة رجال اإلمام احمد 

هددر227الاأرعربدفرخ،اجدةرالمد ازيرلرلبدوراحمد رلر د،مرالحد،صظر:رصد اارلر د،ترندنةر -
 .ر(2)

ةنددم،نأاربددفرنأدد،شربددفرندد أعرالمنادديرلرلبددورن بددةرالحممدديرلر دد،مرالحدد،صظ:رصدد اار -
 .ر(3)هدر182 هعرلر ،ترننةرصيراااي هرنفرلهارب   رلر   طرصيريأ

ةنددح،اربددفرنبدد هللاربددفرلبدديرصدد ا راأل ددوير ددورهعرلرالمدد  يرلر دد،مرالحدد،صظر:ر  دد اكرلر -
 .رر(4)هد144 ،ترننةر

يوناربفرن أم، رلر ،مرالب ،ايرصيرال ،ااقر:ريوناربفرن أم، رندفرج حدهر أمو دةر -
 رررررررر(5) ىاومر.راالرننهرةنح،اربفرابيرص ا ر.رالب  رالحاأنيرصيراسكم،مرا ،مرننه

 أمو ددةرلر دد،مرالحدد،صظرابددفرحىدد رصدديرحمىأددارالمن مددةر:ر أمو ددةرنددفرنبدد رالدد حمفربددفر -
 .رر(6)ننةراننا،رح أ ه،ريوناربفرن أم، 

ا دهرندممهررنب رال حمفربفرننةرارند ميرالمد  يرلر د،مرالحد،صظر:راالرندفرالنبدير -
و ددةرننددهراصدديرهىددومربدد لراسنددىلري ابدد،ر ددفرط ادد ريوندداربددفرندد أم، رنددفرج حددهر أم

ندن  رةنددح،اربددفرنبدد هللاربدفرلبدديرصدد ا راهددوراا ر.ر د،مرابددفرالادد فر:رررهم مدد رن أددهر.ر
 .رر(7)ا ،مرالب ،اير:رح يرهرلأ رب،لى،ئعر.را ،مرابفرحب، رصيرالمح،بةرلهراؤاة

  : صأهرةنم،نأاربفرنأ،شر   طرصيريأد رالحكم على الحديث : إسناده ضعيف جدا
نهرلراإندح،اربدفرنبد هللاربدفرلبديرصد ا ر  د اكرلرااونداراااي هرنفرلهارب   راهذار 

 بفرن أم، ر ىاومر.ر

                                                 

رينظ رل ظرالح يثرصيرالمبحثراألامر)رلل ،ظرالح يثر(ر(1)
ر.ر2/326حى ابرال اذيبرر(2)
ر.ر1/73المم ار  اهر(3) 
ر.ر1/59المم ار  اهر(4) 
ر(ر.1014لراسكم،مرب  عر)ر8/381ال ،ااقرال بأ رر(5)
ر(ر.1659مىأارالمن مةر)حر(6)
ر(ر.629حمىأارالمن مةر)ر(7)
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 خمسة عشر: رواية عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنه : 
  : التخريج 

ر(ر.ر6الغ ب،ءرلراآلج يرب  عر)
 : ذكر اإلسناد 

 دد،مراآلجدد يراحمددهرهللار:رحدد ثن،رلبددور حمدد رهحأدديربددفر حمدد ربددفرصدد،ن ر دد،م:رحدد ثن،ر -
الحاددأفربددفرالحاددفرالمدد ازيرلر دد،مر:راخب  دد،رابددفرالمبدد،اكرلر دد،مراخب  دد،رابددفرلاأمددةرلر
 دد،مر:رحدد ثنيرالحدد،ا ربددفرياادد رلرنددفرجندد لربددفرنبدد هللارا ددهرنددمعرندد أ، ربددفرنددوفر

لاترر-هىددومر:ررممالرانددومرهللارال دد،ايرهىددومر:رنددممالرنبدد هللاربددفرنمدد ارهىددومرندد
 .رر(1)ر))رالح يثر((رررر–يولرا حفرنن  ر

  : دراسة رجال اآلجري 

هحأيربفر حم ربفرصد،ن ربدفرب،حدبرلرلبدور حمد ر دوليرلبديرجم د رالمنمدوارلر د،مر -
 .رر(2)ال طأبر:رب، راح رح ،ظرالح يث

ندددنةرالحادددأفربدددفرالحادددفرلرلبدددورنبددد هللارالمددد ازيرلر ددد،مرالحددد،صظر:رصددد اارلر ددد،تر -
 .(3)هدر246

نب هللاربفرالمب،اكرالم ازيرلر ،مرالح،صظر:رثىدةرثبدالرصىأدهرند،لعرجدوادر ى،هد رلر د،تر -
 .ر(4)هدر181ننةر

نبدد هللاربددفرلاأمددةربددفرن بددةرالحالدد  يرلرصدد اارخ ددطربمدد راح دد اارب بددهرااااهددةرابددفر -
 المب،اكراابفراهبرننهران مر فريأ هم،.رنبىالرح جم ه.ر

نب رال  اعرالمم يرلر ،مرالح،صظر:رثىةرثبدالرن،بد رلررالح،ا ربفرياا رالحال يلرلبو -
 .ر(5)هد130 ،ترننةر

جند لربددفرنبد هللارالددوالبيرلر د،مرالحاددأنير:ريد ايرنددفرند أ، ربددفرندوفرالىدد،ايرنددفر -
 .رر(6)نب هللاربفرنم اراننهرالح،ا ربفرياا ر ،مرالمى ير:ربوصيرثىة

                                                 

رينظ رل ظرالح يثرصيرالمبحثراألامر)رلل ،ظرالح يثر(ر(1)
ر.ر14/231ح،ااقربغ ادرر(2)
ر.ر1/175حى ابرال اذيبرر(3)
ر.ر1/445حى ابرال اذيبرر(4)
ر.ر1/145المم ار  اهر(5) 
ر(ر.114اسكم،مر)ر(6)
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ه  ر ،مربفريو  رصيرن أ، ربفرنوفرالى،ايرلر ،مرالح،صظرابفرحى ر:رح أاربنيرزر -
الممددد اأفريددد الرندددفرنبددد هللاربدددفرنمددد اربدددفرالمددد،صراالرنندددهرجنددد لربدددفرنبددد هللار

 .رر(1)الم اا ير.رالب  رابفرحب، رصيرثى،ترال ،بمأف

نبددد هللاربدددفرنمددد اربدددفرالمددد،صربدددفراائددداربدددفره،شدددعربدددفرندددمأ رلرابدددفرندددم ربدددفرنددداعر -
لم رد افر دفرالمدح،بةرالااميرلرلبور حم رلرا أارلبورنب رال حمفرلراح رالاد،بىأفرا

لرااحدد رالمب،دلددةرال ىادد،ءرلر دد،ترصدديرليرالحىددةرلأدد،ليرالحدد  رن دديراألصدد رلرب،لطدد،ئار
 .رر(2)ن يرال اج 

  . الحكم على الحديث : إسناده حسن 

 
 المبحث الثالث

 شرح الحديث  

ا دد راخ دد ترصدديرشدد حرالحدد يثراااهددةرنبدد رالدد حمفربددفرنددنةراضدديرهللارننددهررشدد م،لا،رن ددير مظددعر
راألل ،ظرال يرهم ننيرال   عر نا،رةليريأ ه،راب،ل ،ليران ونبراااه،ترالح يثرب،ل  حر:ر

  : الشرح اإلجمالي 

هىدومر:ر))ربد لراسندىلري ابد،رثدعرهمدودري ابد،ربمد،ربد لررنفرنب رال حمفربفرننةرا هرنمعرالنبير
صطوبيرل غ ب،ءر أاره،راندومرهللارا دفرالغ بد،ءر د،مر:رالدذيفرهمد حو رةلارصاد رالند،سراالدذير  ادير
بأ  رلأح،ز راسهمد، رةلديرالم يندةربمد،رهحدوزرالادأاراالدذير  اديربأد  رلأدأاز راسندىلرةلدير د،ربدأفر

رح ه،ر((ر.رالماى يفربم،رحأازرالحأةرةليرج
ة رال يفرب لري اب،رانأمودري اب،رلرصطوبيرل غ ب،ءر راهعرل ،سرص،لحو ر  أارصيرره ب رالنبير

 د،سرندوءربرأدد ر دفرهممددأاعرلكرد ر مددفرهطدأماعراهدؤرءرررهمدد،اا رصديرديددفرهللارارره  د ا رلهددار
رالىب ةربذ بر.ر

راص،فراهذ راألاص،فر:ر فراألرةا فرللمر ا ن لرل رهن،كرجم،نةر فرالما مأفرح اعربمىمون
  . االلتزام بهذا الدين وبتشريعاته 

  . عدم التأثر بخالف المخالفين 

  . الثبات على هذا الدين 

                                                 

ر(ر.378حمىأارالمن مةر)ر(1)
ر.ر1/436حى ابرال اذيبرر(2)
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  . انحياز هذا الدين بين هذين المسجدين 

  الدعوة إلى هذا الدين ، وإحياء سنة النبي . وتعليمها إلى العباد 

حأددثرال  مددأارص أمدد،رهددأحيرشدد حرألل دد،ظرهددذاربأدد، ر مندديرالحدد يثر ددفرحأددثراسجمدد،مرلرل دد،ر ددفر
رالح يثر:ر

ر:ر))رب لراسنىلري اب،رثعرهمودري اب،ربم،رب لر((ر.رر ولهرر-
(1) ،مر حم ربفرالحاأفرارج يراحمهرهللار:ر-

 

ب لراسنىلري اب،رانأمودربم،رب لر ر أدارلدهر:ربد، رالند،سرر)رص، ر ،مر ،ئار ،ر منير ومرالنبير
رلهارلده، ر     ةرياودرا م،الرا ىوسرانب  رلاث، رص م،ربمثرالنبيرر بارل ريبمثرالنبير

ك، ر فران عر فربارطبىةر ناعري اب،رصيرحأهري اب،رصير بأ  هر ا   أً،ربإنى هر  رج د، راألهدار
االم أ  رصاورنناعرللأارحىأ ر ح مارل ى ،ءرص،ب رن يراألللرح ديراندارهللارنداراجداراسندىلر

رارالح راا ىمعرلهارالب،طفرص ، راسنىلرصيراب  ائهري اب،رباذارالممنير.رابر رل م،ا رانىرله
انددأمودري ابدد،ر مندد، روهللاران ددعرل راألهددواءرالمالدد ةرح ردد رصأالدداربادد،ربرأدد ر ددفرالندد،سررا ولددهر

راابىدديرلهددارالحدد رالددذيفرهددعرن دديرشدد امةراسنددىلري بدد،ءرصدديرالندد،سرالددعرحاددمعرةلددير ددومرالنبددير
اندبمأفرص  ددةرب ادد،رصديرالندد،ارةررااحد  رصىأددار ددفرهديرالن،جأددةر د،مر دد،رل دد،رح  د ارل  دديرن ديرثددى ر
 د ااربد،لمم افراا ادوارن ديرالمن د رح ديرةلاراليدالرشدح،ر ط،ند،راهدولررن أهرالصح،بيرابىولهر

  بم،راد أ،ر ؤث  راإنىد،لربدارليراليرب لهدهرلراإلاراليدالرل د اررريد رلدمربدهرصم أدمرب ،صدةر  ادمر
رعرله،لرالمب رالمب رصأافربىب رن يرالىم ر(.راإه،كرانوا اعرص، رصأا

لددذلمراادرالحدد يثربأل دد،ظر  نونددةر:ر))رة راسنددىلربدد لري ابدد،ر((ر))رة رالدد يفربدد اري ابدد،ر((ر))رة ر
راسهم، رب اري اب،ر((راهذاراخ ىفرحنوعرالأ راخ ىفرحال،د.رر

فرهمد حو رةلار:ر))رصطوبيرل غ ب،ءر أاره،رانومرهللارا فرالغ ب،ءر ،مر:رالذير ولهر -
رصا رالن،سر((ر.ر

نددفرصدد ،ترهددؤرءرالغ بدد،ءرصطددوبيرلاددعراهنأ دد،رلاددعرصاددعرل دد،سرصدد،لحو ر  أددارصدديرره بدد رالنبددير
 د،سرندوءربرأدد ر دفرهممددأاعرلكرد ر مددفرهطدأماعراهدؤرءرررهمدد،اا رصديرديددفرهللارارره  د ا رلهددار

ر(ر2)ا فرص ،ترهؤرءر ،مراآلج يراحمهرهللار:رالىب ةربذ بربم،ر ،مر

 دددفرصددد ،ترالغ بددد،ءرلهالددد،رال دددير مدددالرباددد،رلهدددارالحددد رل ره دددو رالغ،لدددبرن ددديرالنددد،سرصددديرجمأدددعرر
ل واهعر رار ؤاخ، راسخوا راصحبةراألصح،لرا ىد،اا رالىأد ا راصد ةراألاحد،لرانأد،د رالمد ا ر

                                                 

 (ر.9الغ ب،ءرلراآلج يرلرب  عر)(1)

 (ر.11المم ار  اهرلرب  عر)ر(2)
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اشددداودرالىنددد،ئارا ددد،رهىددد يرن دددأاعر دددفرالممددد،ئبرا ددد،رهاددد ا ربدددهر دددفراألصددد احرب،لددد  أ،راالم ددد،ج  ر
حبةراالبغالةراالمؤازا راالمى ، راالمى،لاةراارج م،عرصيرالورئعرالشب، رلاذ راأل دواراالمم،  ةراالم

صد، رجمأدعرللدمرهىد يربأددناعرن ديرخدىفرال  د،لراالادنةرلغ بددةرالىادارن دأاعرالد ااسرالم دعرصددأاعر
صددإلارلاادرالمددؤ فرالم، ددارالددذيرصىاددهرهللارندداراجددارصدديرررالدد يفرابمدد  رنأددولر  اددهراصدد  رلددهر دد،ر

ن أددهرااز ددهر م صددةربدد،ل مأأاربددأفرالحدد راالب،طددارابددأفرالحاددفراالىبددأ رابددأفرالالدد،اراالندد،صعرالندد،سر
ان عر ،رلهر م،رن أهرةلرللالر  اهرالممارب،لح ربأفريا ا دير دفر  ىادارالحد ربدارالغ،لدبرن دأاعر
ةحب،عرالاولررريب،لو ر ،ر ىور فرديناعرالارن مالرلاعرد أ،هعرصإلار ظ اارةلدير دفره د،ل اعرن دير

 اى اعرثىارللمرن أاعرصمى و راخ،ل و راط بوارلهرالمأولرصأه هربهر  الى ا راإخوا هربهر  رى و رط
ا م،  و ربهريأ راايبأفرصير م،   دهرالهدارالادواءرن ديريأد ر دذهبرالحد ر  د،ل و رصمد،اري ابد،ر
رصدديردينددهرل ادد،درديددفرلكردد رال  دد ر.ري ابدد،رصددير م،   ددهرل ردد  رصادد،در مدد،ه رلكردد رال  دد ري ابدد،رصددي
 ؤاخ،حددهراصددحب هرل ردد  رصادد،دراصددحبةرالندد،سرا ؤاخدد،حاعري ابدد،رصدديرجمأددعرل ددوارالدد  أ،رااآلخدد  ررر
هى رن يرللمر ا،ن اره  حربهرارر ؤا ا،رها فرةلأدهرصمردارهدذاري ابد،ر اد وح رأل دهرصد،ل ربدأفر
صا،اران،لعربدأفرجاد،مرح دأعربدأفرند ا،ءرهمدب رحااند،ربرأد ريمدةر  أدارص حدهربأ دهر ادىو ربرأد ر

رءرب،لغ ابرالذيرررهم فراررهأ  ربهراح رها وح ربهر فرررهم صهر.رالب ،
ص ددورح دد،ه  رصدديرال  ددواتريب دديربح  ددةراادد فرباصدد  راد ونددهرحاددأاربمبدد  رص ددورالي ددهرال ددالرررحم صددهر
لظننالرا هرث  ير  رلصأبربمحبوبهرالأ ربم،ريننالراإ م،رهورخ،ئارن يردينهرل رهم،لربهررر

رعرلهردينهر  رجمارالسر ،لهردينهره ،فرن أهرال ا ا (ر.ريب،ليربذه،لرد أ، رةلارن 
ر(1)ر))رصطوبيرل غ ب،ءر((ر ،مرالاأوطيراحمهرهللار:

)رصطوبيرُصْمَ ير فرالطأبر.را أار من، رص حرا   رنأفران اارلاعرايبطةرا أارداالرال أ را أار
رالىنةرا أارشى  رصأا،رل غ ب،ءر(.ر

ل ح يثرنن رابفر ،جهر فراااهةرنب هللاربفر امودراضيررا  راادرح اأ رالغ ابرصيراااهةرلخ لر
هللارننهر:))رة راسنىلرب اري اب،رانأمودري ابد،رصطدوبيرل غ بد،ءر د،مر:ر أدارا دفرالغ بد،ءرلر د،مر:ر

رالنااعر فرالىب،ئار((ر.ر ،مرالنوايراحمهرهللار:ر ،مرالا اير:ر
ر(.رر(2))رلاادربذلمرالما،ج افرالذيفرهى اارلاط، اعرةليرهللا

ر
ر

                                                 

ر(ر.145ب  عر)ر1/164ال يب،ررن ير ا عر(1)
ر.ر2/177صحأ ر ا عرب  حرالنواير(2)
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ا ،مرالمن،ايراحمهرهللاراهوره  حرح يثر))راددترل ديرلىأدالرلخدوا ير((ررر)ر د،لوار:رهد،راندومرهللار
الاددن،رةخوا دددمر دد،مر:رب ددديرا ددد عرلصددح،بيراإخدددوا يرالدددذيفرا نددواربددديرالدددعري ا دديرلم دددهرلاادرل رينىدددار

اهدعرلصح،بهر فرن عرالأىأفرةليرنأفرالأىأفرصأ اهعرهوراهعر مدهرصد، ر  دالر:ربأداري منديراؤاد اعر
حأن ذرصيرن عرهللاررراجودرلاعرصيرال ،اررص،لىوالر:رة رن عراأل بأ،ءرالما م ر فرن عرهللاران مدهر
رره   ارب،خ ىفرالنابرالا ، أةرص ذارن عرل بأ،ئهرح،لةرال ى يراال  ارصاعرلم،رَخ ىوارن أهر دفر

 دو رب دهربأ دهرال طاأ راال ى درنفراألد د،سرصد،اتر د اءاترال دو رح ى ديرصديرند ائ هعراصد،ارال
جددوه  رااحدد  راهددعر  آحددهرالممددىولةرال دديرح ى دديرصأادد،رالحىدد،ئ راالدد  ،ئ رل ددفرللددمررره ددو رةررصددير
 ى،لرالىمعراا ارال ى يراال غ افراابم،رب، رللمرصيرا ار فرلمحةرثعربم ه،ري جعرالمب رلوطنهر

لعره فرللمرالح،مرااا ى رصير  با راا جعرةليرشاودرح    هرالح ،لرخاةربم للر فر  ا  رص م،ر
يأددد ر اددد م رحمنددديرل ريددد اهعراؤادددةرب ددداراإدااكرصددديرللدددمراآل را دددفري أ دددارللدددمربمددد فرا دددهررر
حمدد،اضربددأفرلارابددأفرخبدد :ر))رحى دديرلدديرن ددعر دد،ربددأفرالم دد اراالمغدد لر((راخبدد ))رزااددالرلددير
األاضر((رلبددد  ربمددد رالمددد،اصأفرا ددد ردمرةثبددد،تراسخدددو رلادددؤرءرن ددديرن دددور ددد حب اعرال ادددعرحددد،زاار

صالدأ ةراألالأدةراهدعرالغ بد،ءرالدذيفرلشد،ارةلدأاعرب بد ربد لررالأ ةراألخ ااةربم،رحد،زرالممدط يرص
اسنىلري اب،رانأمودري اب،رصطوبيرل غ ب،ءراهعرال   د،ءرالدذيفرلشد،ارةلدأاعربىولدهراحدعرهللارخ  د،ئير

نددو راهدعرالى،بالددو رن دديرديددناعرنندد رال د فربىدد،ب رن دديرالىمدد راهددعرالندااعر ددفرالىب،ئدداراهددعرالمؤ 
ر(.ررر(1)ب،لغأبراليريأ رللمر م،رررهما رن يرال طفران   اجهر فراألح،ديث

:ر))راالذير  ايربأ  رلأح،ز راسهم، رةليرالم ينةربم،رهحدوزرالادأاراالدذير  اديربأد  رر ولهرر-
رلأأاز راسنىلرةلير ،ربأفرالماى يفربم،رحأازرالحأةرةليرجح ه،ر((ر.ر

لبيرالى،ندعربأد  رلأدأاز راسندىلربدأفرهدذيفرالمادى يفربمد،رحدأازررااادرب  ظرآخ ر:ر))راالذير   
رالحأةرصيرحى ه،ر((ر.ر

ل راسهم، رنأنح،زرةليرالم يندةرثدعرندأى معربدأفرهدذيفرالمادى يفرلير ادى ر  دةرره ب رالنبير
راالم ينةر ،مرالاأوطيراحمهرهللار:ر

عرااى مدعربدأفرالمادى يفرلير)رهأازرباما راااءر  اوا رثعرزايراح ديرضدعرالد اءراص حاد،رليريدنظ
ر(.رررررررر(2) اى ر  ةراالم ينة

ر:ر))رلأح،ز راسهم، رةليرالم ينةر((راصيراااهةر))رة راسهم، رلأأازرةليرالم ينةر((ر.ررا ولهر

                                                 

ر(ر.9617ب  عر)ر6/361صأ رالى ي ر(1)
ر(ر.146ب  عر)ر1/165ال يب،ررن ير ا عر(2)
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 ،مرالنوايراحمهرهللار:ر)ر ،مرالى،ضدير:ر مند، ر:رة راسهمد، رلاررالخد اربادذ رالمد ةرأل دهرصديرلامر
خ ورةهم، هراص رةنى هرصيرالم ينةرلحير ا،ج ار  وطن،رال ،ر   دو ،رةلديراسنىلرب، ربار فر

ا  م م،ر نهرا  ى ب،رثعربم رهذارصيرز فرال   ،ءربذلمراألخذرنأ  رالم مر دناعرراؤاةرانومرهللار
اار   اءربىمادوارالمدح،بةرصأاد،رثدعر دفربمد هعر دفرالم مد،ءرالدذيفربد، وارند ررالو دالرالئمدةرالاد لر

لمن    ربا،رنناعراب، ربار ناعرث،بالراسهم، ر ن  حرالم اربهري حارةلأا،رثدعربمد رألخذرالانفرا
للددمرصدديربددارا ددالراالدديرز ، ندد،رلاادد،ا ر بدد  رال دد افراال بدد كربآثدد،ا را  دد،ه  راآثدد،ارا  دد،ه  راآثدد،ار

ر(.ر(1)المح،بةرصىرهأحأا،رةرر ؤ ف
ةرةليرجح ه،رلرالأمى فرال يفر دفرااادرب  ظرآخ ر:ر))رة رال يفرلأأازرةليرالحى،زربم،رحأازرالحأ

رالحى،زر مىاراراااةر فرالسرالىبار((ر.ر
ر(2) ،مرالمب،اب وايراحمهرهللار:ر

ب ددد  رلالدددهرانددد و رالامدددا راباددد رالددد اءرا ددد رحالدددعربمددد ه،رزايرر–)ر ولدددهر:ر))رة رالددد يفرلأدددأازر((ر
اح يربفرال أفرنفربمالاعرص  رال اءرا ،مرة رال اد رهدورالمدوالراح ديرلبدورالحادفربدفرند ارر

را من، رينالعرااى معر.رر–ضعرال اءر
 )) إلى الحجاز (( 

الراصمد الربدأفراهورانعر  ةراالم ينةراحوالأام،رصيرالبىدرانمأالرحى،اًارأل اد،رحىداتررلير نمد
ربىدر ى راالغوار.ر

اصدديرحدد يثربددفرنمدد رنندد ر اددد عرل راسنددىلربدد اري ابدد،رانددأمودري ابددد،ربمدد،ربدد اراهددورهددأازربدددأفر
رالماى يفربم،رحأازرالحأةرصيرحى ه،ر.ر

 دد،مرالىدد،اارراالمدد ادرة رلهدداراسهمدد، ره دد ا ربإهمدد، اعرةلدديرالم ينددةرا ،هددةربادد،رن أددهرلارأل ادد،راطنددهر
راهذارةخب،ارنفرآخ رالا ، رحأفرهىاراسنىلر.رالذيريا را ويربا،ر

ر))ربم،رحأازرالحأةرةليرجح ه،ر((ر
ربالعرالىأعران و رالح،ءرالمام ةرليرثىبا،ر.ر

ر))رالأمى فر((ر
جددوالر اددعر حددذافرليروهللارلأم مددمفرنطددارن دديرلأددأازرلارن دديرل را ممولادد،رليرلأ حمددفر

 ددد،ربمظددأعرشدد صهرا ااددد رص ،  ددهرا ددفرثدددعراانالددعراا  ىددئر))رالدد يفر((رلبددد ز راحىددهراسضددم،ارةنى

                                                 

ر.ر2/177صحأ ر ا عرب  حرالنواير(1)
ر(ر.2630ب  عر)ر7/319حح ةرارحوليرب  حرج، عرال   ذيرلرالمب،اب واير(2)
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ضددون الرلدااترال أكأدد رااحدديرب،لىاددعرالمىدد ارهىدد،مرنىددارالونددارلير:را  نددعرب،لىبدد،مرالمددواليرهمىددار
رنىوررليرلأم نمفرب،لحى،زراا  ذ ر نهرحمن،را  ىأر.ر

ر))ر مىاراراااةر فرالسرالىبار((ر
مددارالىب دديراالممىددار مدد اربممندديراأل رددير ددفرالمر–بالددعرالامددا راح ادد راح دد رالأدد،ءرر–اراااددةر

المىارااىوزرل ره و رانعر  ، ر.رب،ح ،لراراااةر فرالسرالىب،مرحمدن،ردا رااندارأل اد،را د ار
ر فرالذب رن يرال م فر فرالىب،مرالون  .ر

االممنددديرل رالددد يفرصددديرآخددد رالا ددد، رننددد ريادددوارال ددد فراانددد أىءرال  ددد  راالظ مدددةرن ددديربدددىدرلهدددار
رى،زربم،رب ار نهر(.رراسنىلرهمودرةليرالح

ر
 خاتمةال

 يمكن أن نلخص أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث : 
الح يثرث،بالرصحأ راسندن،دراا ربد، رهند،كربمد رالطد ارضدمأ ةرال دفرالحد يثرجد،ءر -1

رلهال،ر فرط ارصحأحةرلراهور فراألح،ديثرالم اوا ر.رالعريب غرح رال واح ر.رر
هددذارالحدد يثرلصددارجدد، عرلأل دد ربدد،لمم افراالنادديرنددفرالمن دد رااصددارجدد، عرألصددومر -2

 ال يفر.رر

 كم،رل رهذارالح يثرش، ارلمم، يرال   أاراال   افر م،ر.ر -3

هحددثرالحدد يثرةلدديرل رالالددمارالح،صددارصدديرآخدد رالا دد، رلارالغ بددةرالح،صدد ةرهددورداصددعر -4
لط،ندةرررب،لمممدأةربمد،رحمدار ويرل رب،ترن يرهذارال يفرص،لما راال  ا ةرة مد،رح دو رب،

ل غ بددد،ءرصددديرب اهدددةرالددد نو رابأدددارلنددداهعرهللاربمددد رللدددمربأ  رددد،لاعرا الدددأاعرصددديرالط،ندددةر
 اان م، اعربحباراباعر.ر

ل راسهمددد، رندددأنح،زرةلددديرالم يندددةرثدددعرهى مدددعربدددأفرهدددذيفرالمادددى يفرليرره بددد رالنبدددير -5
  اى ر  ةراالم ينةربم،ر ،مرالم م،ءر.ر

ةراهدعرالدذيفرهمدد حو ر د،رلصاد  رالند،سرارره  د ا رلهدارالىب ددةر منديرالغ بدربدأفرالنبدير -6
 بذ بر.ر

 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى اله وصحبه وسلم
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 المراجع  المصادر و

 اسكم،مرصيرلب ر فرلهراااهةرصير ان راس ،لراحم ر فرال ج،مر. -1

رwww.almeshkat.netالمم ار:ر و عرشب ةر   ، راسنى أةر
حد،ااقربغدد ادرلار  ينددةرالاددىلرلرالحد،صظراحمدد ربددفرن دديرلرلبدورب دد رال طأددبرالبغدد اديرلرر -2

 بأ اتر.رر–داارال  برالم مأةر

ال ،ااقرال بأ رلر حم ربفرةنم،نأاربفرةب اهأعرلبورنب هللارالب ،ايرلرححىأ رالادأ ره،شدعر -3
 الن ايرلرداارال   ر.ر

حح ددةراألحددوليرب دد حرجدد، عرال   ددذيرلرلل دد،لرلبدديرالم ددير حمدد رنبدد رالدد حمفربددفرنبدد ر -4
ال حأعرالمب،اب وايرلراش فرن ير  اجمةرلصولهراحمحأحهر:رنب رالوه،لرنب رال طأار

 بأ اتر.رر–.رداارال   ر

حمىأددددارالمن مددددةربااائدددد راجدددد،مراألئمددددةراألابمددددةرلراحمدددد ربددددفرن دددديربددددفر حمدددد ربددددفرحىدددد ر -5
 بأ اتر.رر–الماىى ير.رححىأ ر:رد.رةك الرهللارة  ادرالح رلرداارالب ،ئ ر

حى اددبرال اددذيبرلرل ،حمددةرالح دد،ظرلراحمدد ربددفرن دديربددفرحىدد رالماددىى يرلرحىىددهران دد ر -6
 المغ صةر.ربأ اتر.رن أهرا  لرلهر:رنب رالوه،لرنب رال طأار.رداار

حاذيبرال اذيبرلرلل ،لرالح،صظرالحىةرشأقراسنىلرشا،لرال يفرلبيرال الاراحمد ربدفر -7
 الان ر.رر–ن يربفرحى رالماىى يرلرحأ ارآب،در

الىددد، عرالمدددحأ راهدددورندددنفرال   دددذيرلرالحددد،صظر حمددد ربدددفرنأاددديرلبدددورنأاددديرال   دددذير -8
 بأ اتر.رر–ءرال  ا رالم بيرالا ميرلرححىأ راحم ر حم رش،ك راآخ ا رلرداارةحأ،

الدد يب،ررن ددير ادد عرلرالحدد،صظرنبدد رالدد حمفربددفرلبدديرب دد رالاددأوطيرلرحىىددهرلصدد هران دد ر -9
 ن أهر:رلبورةنح،ارالحوانيراألث يرلرداارابفرن ، ر.ر

الاه رال بأ رلرلبورب  راحمد ربدفرالحادأفربدفرن ديربدفرنبد هللارالبأاىديرلرححىأد رند،  ر -10
 صأةر.ربأ اتر.راحم رحأ ارلر ؤناةرال  برالرى،

ندددؤارترالحددد،كعرالنأاددد،بوايرل ددد اار طنددديرلرن ددديربدددفرنمددد رلبدددورلحادددفرالددد اار طندددير -11
 ال ا،ضر.رر–البغ اديرلرححىأ ر:رد.ر وص ربفرنب هللاربفرنب رالى،دارلر   بةرالمم،افر

ننفرابفر ،جهرلرالح،صظر حم ربفرياا رلبورنب هللارالىااانيرلرححىأ :ر حم رصدؤادرنبد ر -12
 بأ اتر.رر–ال   رالب، يرلرداار

ندددأ رلندددىلرالندددبىءرلرشدددم رالددد يفرلبدددورنبددد هللار حمددد ربدددفراحمددد رالدددذهبيرلرححىأددد ر:ر -13
  ىمونةر حىىأفربإش افرشمأبرارا ،ؤاطر.ر ؤناةرال ن،لةر.ر

شمبراسهمد، رلرلبدورب د راحمد ربدفرالحادأفرالبأاىديرلرححىأد ر:ر حمد رالادمأ ربادأو ير -14
 بأ اتر.رر–زي ومرلرداارال  برالم مأةر
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حأ ر ادد عرلرالحدد،صظر ادد عربددفرالحىدد،ررلبددورالحاددأفرالى ددأ يرالنأادد،بوايلرححىأدد ر:رصدد -15
 بأ اتر.رر– حم رصؤادرنب رالب، يرلرداارةحأ،ءرال  ا رالم بير

صحأ ر ا عرب د حرالندوايرلرلبدورزب اد،رهحأديربدفرشد فربدفر د يرالندوايرلرداارلحأد،ءر -16
 ال  ا رالم بير.ربأ اتر.ر

 يرلرححىأددددد ربددددد ارالبددددد ارلرداارال   ددددد،ءرل   ددددد،لرالغ بددددد،ءرلر حمددددد ربدددددفرالحادددددأفرارجددددد -17
 ال واالر.رر–اسنى ير

ر–المغأ رلرنب رال ؤافرالمن،ايرلرالم  بةرال ى،ااةرال ب لررعصأ رالى ي رش حرالى،  -18
  م ر.ر

 اددن رلبدديرهم دديرلراحمدد ربددفرن دديربددفرالمرندديرلرلبددورهم دديرالموصدد يرال مأمدديلرححىأدد ر -19
 د   ر.رر–حاأفرن أعرلن رلرداارالمأ و رل   ا ر

 ان راس ،لراحم ر)رالمونونةرالح يرأةر(ر.رالم  فرالم،لرن يرةص اارهذ رالمونونةر -20
الددد ب وارنبددد هللاربدددفرنبددد رالمحادددفرال  بددديرلرالم ددد فرن ددديرححىأددد رهدددذارالمادددن رال دددأقر

 بأ اتر.رر–ال ن،لةرر ؤناةشمأبرارا ،ؤاطرلر

 اددن رالبددااارلر)رالبحدد رالاخدد،ار(رلرلبددورب دد راحمدد ربددفرنمدد اربددفرنبدد رال دد،ل رالبددااارلر -21
 ححىأ ر:رد.ر ح وظرال حمفرزافرهللارلر ؤناةرن ولرالى ا ر.ر

 ان رال ا،لرلر حم ربفرنى ةربفرجم  رلبورنب هللارالىال،نيرلرححىأ :رحمد يربدفر -22
 بأ اتر.رر–نب رالمىأ رالا  يرلر ؤناةرال ن،لةر

ارصدديراألح،ديددثرااآلثدد،ارلرابدد رب دد رنبدد هللاربددفر حمدد ربددفرلبدديرشددأبةرال ددوصيرلرالممددن -23
 ححىأ ربم،مريونارالحوترلر   بةرال ش رلرال ا،ضر.ر

الممىعراألانطرلرلبدورالى،ندعرند أم، ربدفراحمد رالطب ا ديرلرححىأد ر:رطد،ااربدفرندوضر -24
 ه  ر.رررررررررررررالى،ر–هللاربفر حم رانب رالمحافربفرةب اهأعرالحاأنيرلرداارررالح  أفر

الممىعرالمغأ رلرن أم، ربفراحم ربفرليدولرلرلبدورالى،ندعرالطب ا ديرلرححىأد ر:ر حمد ر -25
 نم، ر.رر–ش وار حمودرالح،ررل  ا رلرالم  براسنى ير

الممىعرال بأ رلرن أم، ربفراحم ربفرليولرلرلبورالى،نعرالطب ا يرلرححىأ :رحم يربفر -26
 الموصار.رر–االح عررنب رالمىأ رالا  يرلر   بةرالم ول

 أداا رارن دد امرصددير ىدد رال جدد،مرلرشددم رالد يفر حمدد ربددفراحمدد رالددذهبيرلرححىأدد رن ددير -27
ربأ اتر.ررر–بفر حم رالبى،ايرلرداارالمم صةر

 


