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�	�ة أ���ر ��	  ��� ا����
  

  )2ا����� (
  

�ي ا���	 ���  
  

 � �وردت إ��  :�� ا�%
  

��ا��*�) ا��('�'   >com.hotmail@2019dalxa<  
  

�-�  :ر)��� �0ء .
  

 1. ��ا�%=م '��2; ور:�� ا9 ا�آ�7ر ��� '��ا16 �256ك '�4 دورك ا��2
��>�? � ا@:�د		أ � -�A ا�� � �� 0���	0 �>'   


� ��   ،ا���
 C أ� أن أودآE  : ا��1 ���2; '�ا@:�د	� �I<7ص F�G آ

   ،	70Eجو ،'�%4 و،ا��%�? ا��0ل و، '=��ت ا�%�'�
 ��Gأو �   ،'Mاب ا����:�د	
��Gو  �   ،ا��0;ا:�د	
 ��Gو�   ،ا��دN أ:�د	

  
  ، وأ�2Oآ;

  
�� .اوP0اآ; ا9 �
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Rا���0  
  

���7
 � أآ�V هNM ا@���ر و��<� � � � -� ا� ��ST ا�����4 �' � W��' ��:  
  

Z 	<? � -� )7ى ��� .�د �X�C  ا��0لأ:�د	�   ) أ
 ا9 �� '�� إ�4 100 .1 100�'F�](ا��7ح أ �� : آ�� 	�

  

 
 

  :Z:_ أن آ� �� .1 ا���I ه7 أن
  

�� 4ا��0ل أ'7ر '� F ا � ،  
F�
]�  !، '�4 �� ��ف ا���I.7ن!و�; 	�د ذآ� ��� )

  

�  Z F	 ?>� 1O �-ء 'Mاب ا����أ:�د	�   ) ب�� �� c%�� 
�� :ا@�7اح ا����
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6��، ه 1�� P6ول '�%4أ:�د	�   ) ت�X ا�%=م F�ا��	e ا���اع '�

�-� ��� '� ا��)7ل  . ?>	 Zو ،����  ،�f�7 .1 ا��%

ا�Pراد	�5�� ، � ��jة ا��-�دي ا�i ـ����� آ���Eر   ) ث

�-'��I	 1ا�� ،E5 ا���-� �	�����ة    و	�

�  : و"!  و��آ�و������ .'�4 ا��=ف ��5ر�-;ا�5
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�-� 1Oء ا��0; أ:�د	�   ) ج. ?>	 ;�. 
  

  .ا������� و.��� 	��I� 1	S أ���ر 
      

  16�V ا�F07 ا�
  

نلَ مدب هيند لُوهلُ لَا ،فَاقْتقْبةَ اُهللا يبوت دبع كَفَر دعب هلَامإِس 
  
ة ا��5��ي :ا��وا	� ا�� %7�� إ�4 ا�<���1) 2�
�و	� �� :�  

  

�و	�روا	� ) 12.� �� ;�2:�' ،F�ة : أ��
�و	� �� :�،  

2�;روا	� ) 1.12.: �� P-� �' ،F�2�;: أ�: ،  

  ،�-P '� ،:��د �� )���روا	� ) 1.1.12.

  ،:��د، '� :�X7ة �� أ�Oسروا	� ) 2.1.1.1.1

  ،:�X7ة، '�  �� ���داودروا	� ) 2.1.1.1.1.1
  

 :فقال) 419/1013/ 19 ("املعجم الكبري: " يفالطرباينأخرجها 

 ، }مجهول الحالوهو ) 12. ط (املروروذي أبو الفوارس {د بنِ صالحٍداود بن محمحدثَنا   )3

 231: ت (البصريمر ، أبو عا عون بن اشر بن حريث بن الربيع�� {حوثَرةُ بن أَشرسثنا حد
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 א	����א	����א	����א	������ د	 �ر، أ�7 )��� ا�PIاز  {�� )�����د���د���د���د�ثنا حد  ، }مجهول الحالوهو ) هـ

���وه7)  هـ167 هـ ـ 90(������������������و�	����������������������، ������������������������������������������������و�	���א	������������و�	���א	������������و�	���א	������#�"! ل�#�"! ل�#�"! ل�#�"! ل��א	�

  : و�
�د��F ا�
��	� ه1،}1)4 م خت( א	�&%$א	�&%$א	�&%$א	�&%$

 
  0 =15030 + س 257 ـ 2س = )167 ـ س)(90 ـ س(

  
ع يمٍنكنِ حزِ بهأبو ، بن معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشري بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة  {ب

�F وهو) 6. ط)  ( هـ143: ت ( البصريعبد امللك القشريي. )��I� F]
vو ;-A
� F�Xو 

وإ�>% �3 ا,>;%":%ت  ا,8'70أ5�ل  �3 �!2 �1و ,  &0/ً%ا,+�%ري  )'%&%$ ��wون،

حكيم بن معاوية بن حيدة بن معاوية بن  {أَبِيهعن   }2ال حيتج بهو ،})A 4@(�<!2 و)'%&%$ 
، عن })4خت  (وقصدوهو ) 3. ط ( البصري القشرييقشري بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة

، أبو حكيم البصري  معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشري بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة{ جده
  .}اخلرب{....: قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: ، قَالَ })4خت  (صحايبوهو ) ؟: ت(

  

����'�('�('�('�(WWWW� �� �� �� �
  

وأ�2�  حوثَرةُ بن أَشرس: السند باختالق، واملتهم املتبادر السند مظلم

  :إ'�دة آ���� ��F��0 آ�����1

  

سرأَش نةُ بثَروشر بن حريث بن الربيع�� {حهـ231: ت (البصري، أبو عامر  عون بن ا  (

                                                
1

ل    � �
س �� �
�� و: �� ا������ ا�� ���� :[ Fj���Eة��!  
�� أ��� ا�x� . �#$ ل ا��

ت و�����! آ.-� ا�,��+ ور�(
 ��ث :  �' ا�&

� ا�� �2	����!�9 �
رع ��! ،  .(
ن �� 6,(� �� أ�� 0-�! ،  �� $4ا3ت  :  و�
ل �#�2ب �� 0-�
 B&�ابا�A@ح ، و�� �#< روا��= ار>; :
6�DE �� ���.= اB&�اب 0�����! : ، و6�ة  ، DE-� F�-G 'H  م��6 ، DE.��,� ���6 ، DE�'��ر  ، و�X�C ا�� �16 ، إ3  � 0-2خ ��J� =KL ا�,��+  

  �� أ�1 '��ر
2
 !�#0 =-� DHOP  .ا��ازي DP
�� اU ا�,
آD �-=، و�
ل أ���O� T-0  2 ���.= ، وS�,� 3 �=: و�
ل أ�2 �  : 
)Kوإ ، =.��� V)آ
ن �6 ا�.�
ت ، 6(� �

0
ذة 3 
EKX Y�� F�< �  =-9 روا��=  � أ�-,A�6 ا� Y�$9 أ-,Aا� �� 
E� V�
�6.  
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    ، } هلا السندركبياملتون و يسرق: لألخباروضاع 
  

 روا	�) 2.2.1.1.1.1�
  ،:�X7ة ، '� أ�1 )
  

  :فقال) 57( يف جزء من حديثه عمر بن إبراهيم الكتاين: أبو حفصجها أخر
  

 البصري حسن بن علي بن زكريا بن صاحل بن عاصم بن زفر بن العالء بن أسلم،  {أَبو سعيد حدثَنا )4

حوثَرةُ بن أَشرس الْعبدي  نا،  حدث}األخبار يضع  متروكوهو)  هـ319  ـــهـ211(

رٍأبامع محاد بن سلمة ناحدث، ونز بن حكيم ، ع، نع  أَبِيه

نع ، هدقَالَج ، : ولُ اللَّهسقَالَ ر:   
  

نلَ مدب هيند لُوهفَاقْت  
  

� ا�F07 ا���V  
  

ِإن اللَّه كارالَى تَبتَعُل لَا وقْبةَ يبتَو دبع كَفَر دعب هلَامِإس 

  


�و	�روا	� ) 2.1� �� ;�2:F�ة: ، '� أ��
�و	� �� :�،  

2�;، '�أ�P� 1'�روا	� ) 2.2.1:  ،  

  ،P� 1'�أ� '� ،:��د �� )���روا	� ) 12.2.1.
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  : فقال]19515 [-)19569("املسند: " يفاإلمام أمحدأخرجها 

 حتاشاه، ثقة وهو )  هـ207: ت ( بغداد، نزيلاخلراساينمظفر بن مدرك  {أبو كَاملٍ حدثَنَا) 5

َأبو  ، حدثَنَاحماد عن ،})ت س(  الصحيح يف يا له شيئاًفلم يرو  الشيخان

�� ��������������������، ثقة وهو ، )الطبقة الرابعة  (البصريأبو قزعة الباهلي ، سويد بن حجري{ قَزعةَ����א	�����א	�����א	��� א	�

قَاَل النَّبِي : ، قَاَلَأبِيه ، عنحكيمِ بنِ معاوِيةَ عن ،})4م (  א	�&%$א	�&%$א	�&%$א	�&%$ .1 ������و��	���%+ً�������و��	���%+ً�������و��	���%+ً�������و��	���%+ً�

  .}الخبر{....: 
  

����'�('�('�('�(WWWW� �� �� �� �
 يعتد ، والفي الصحيحاإلخراج لهم  البخاري تحاشا السند مسلسل برجال

  .بالتالي بهذا الخبر
  

  معاوية بن حيدةالحكم العام على الرواية المنسوبة إلى 
  يصح منها شيءوال  ن الوضاعي من اختراعروايات

  
  

3 (��� :�ا��وا	� ا�� %7�� إ�4 ا�<��� �z�5 أم ا��T�'  

  
��روا	� ) 13.�Pا� ���5، '� '�وة T�'،  

  ،'�وة، '� �-�� '�G; ��روا	� ) 1.13.

  ،'�G; '� ، ا@'�}روا	� ) 1.1.1.3
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-126 (א	�01�23א	�01�23א	�01�23א	�01�23�� ه��م �� �6.| ا�����ي، �Z7ه; أ�7 ��2  {/�.�א	�زאق/�.�א	�زאق/�.�א	�زאق/�.�א	�زאقأخرجها 

�6�5،وه7 ) هـ211���،5��6���،5��6���،5��6���، }3 )ع ( �>%;�>%;�>%;�>%; و.�F �:���9:���9:���9:��9 .<�ر /���7�#�08/���7�#�08/���7�#�08/���7�#�08 

  :و�
�د��F ا�ُ
ُ��	�  ه1
 

  0 =26586 + س 337 ـ 2س = )211 ـ س)(126 ـ س(
  

  : فقال]18563 [-)17948( "المصنف: "في

 184: ت (المدني، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سمعان بن أبي يحيى { اَألسلَميعنِ )5

 ا@'�}�� �-�ان ا@)ي ا��2ه� ،1�Z7ه;، أ�7 ��� { سلَيمان  عن، }متروك الحديثوهو ) هـ

�6�5وه7 )  هـ145 -  هـ 59(ا�1.72 ���5��6���5��6���5��6��� �2� ،e�	����FFFFععععEEEE{1ه  �	��ُ
  :، و�
�د��F ا�ُ

 
  0 =8555 + س 204 ـ 2س = )145 ـ س)(59 ـ س(

نع  ////�@�A!��@�A!��@�A!��@�A!�} ئ�H<,ا �I" ��د اL�Mي ��Kه2 أ"OP,أ"3 ا Q" �َ,َLَTْ"َ Qِ"ْ# B	א�# B	א�# B	א�# B	ت (�א :

L��ون�L��ون�L��ون�L��ون� �א	�&%&�Jא	�&%&�Jא	�&%&�Jא	�&%&J وY1LZ  �53"و�Iم"و�Iم"و�Iم"و�Iم,  و 4אEFGאEFGאEFGא��CD��CD��CD��CDEFG !.وق!.وق!.وق!.وقوه� )  هـ128
                                                

3
 =K

د ا[�; �� ز6�
ل أ�(� �� :
�9 ا�(A�ي. ر�; إ�-= �
�-(� وB��� إ�-= أآ� :;��� �� �)�X �H� :�  �6 
.��� �Jأ� �ا��زاق؟ رأ�� أ� �


ل� :3 .��a6�ل أ�2 زر ! ا�
�� ا��زاق أ�� �6 ��� ���.=: و�  .!).-b ل ا�� أ��

ل أ�(�: $(#� �,-' �� 6#-� و�-; �=: و�� : �� Uا �-�إن  

ل�� V-a�H� =.��� ا��: 26$' ��د ��6�= أ�c#B c و��� $(#� �6   dذ� �� 'HGي 3 إ�= إ3 ه2 أfا� Uا��زاق وا ��
ف 6
 $(#� آ
ن  #Bزاق أ

Uا �-�  �6 .�h
J�
آ-�: �
ل ا��
ن �� ا�.�
ت و�
ل. �-= jK� �(� آ��  �= �F�bi، آ��  �= أ�
د�+ 6�آ
ن k&l� �)6 إذا ��ث �6 : ذآ�F ا�� �
=-� V-aP 'H  =jm�. ��fEا�� ��fEP)6 :278/611 .( ��
ظ �fHهm,آ�ة ا�fP)1 :364/357.( ا ���; آ
ن  �� �� �)�X �H� +��� rm,� زاق��

D#K ل
� �)#6.}ta6د Tر�
P)  36: 169({.  ا��زاق ��#� +��,�
�; ��2ل إذا اcH�b ا:,
ب #6(� ���; �� إ$,
ق �
ل $(#� أ�(� �� ���
} ta6د Tر�
P36: 169{. DP

ن ا�(#(�ي �
ل  �� ا��زاق أ�:�
ل  �� ا���(� �� أ�� �-m$ 2أو أ� d-ا��زاق أ�� إ� ��� إ��  $��w ا��  �  


 2�Pل ��  �� ا��زاق �
ل)� �H� ا��زاق أ�� إ�� ��
��	���������	���������	���������	�������� :��H �(&�ف �� 6
زن أ�� إ�-d أو  �� ا��زاق �
ل  �����
��و�����
��و�����
��و�����ا��ح {. �و
�� اwJ� Uل  � ���+ : �
ل ا�X�م. })39: 6(وا��#��;   

ر " $(#� أ��
ر >�
ل. هfا �
};، و�-z �6 هfا �0ء: ��
ل" .ا�� D� : �6ث �=  � و�,�

�H� ا��زاق؟ ��  :=�2�
ل.����� أ�(� �� 0� :�)  
�=، . ه34ء $(#2ا �#�6�H� ��H� ن
���د��������������.و�������������آ������وא� ����د���������������و!��������وא� ����د���������������و!��������وא� ����د���������������و!��������وא� �، آ
ن �و!��

�)  
6�#� 
E��H�. �H�) ��
ح.  �� ا��زاق راو�! ا[$@م، وه2 :�وق �� JmK=: )ا�fه,Aا� �� =� Sٌ�,6 =.��و� .�Oو� ����"#$
���,�����+*�(ذא�'&%د��"#$
���,�����+*�(ذא�'&%د��"#$
���,�����+*�(ذא�'&%د��"#$
,�����+*�(ذא�'&%د�

�ً��%.��ً/�/0�ً��%.��ً/�/0�ً��%.��ً/�/0�ً��%.��ً/�/0KKKK �2ًا � 
ر�T ا[$@م �fHه��  {.�� إذا �[�د �15ء 'P4: 138
-�} !H6
aا� D-���� ،{ .ا��زاق ��أآ�c ' 1 : و�
ل ا�� #6-�، �
ل ��  
	Vً� وا:ًا �� ��� آ��ب: .C��. :ف�: Zو ،Z.}  ��
ر�T ا[$@م �fHهP4: 139!H6
aا� D-���� ،

ء : �
ل زه-� �� ��بو .} {�-#�: 
�6�� 
)�

 
)H� ،z�

س >�
، و�,-' �� 6#-� �-� ا�ً.��� ���a و !J)l� =��,� ;b�� ،=�K
��� ;��� �� �)�X 3إ ��X =,�m� Dب و�
��� ا��زاق ا�  tHGأ

د أ�(� إ�'  : b�ج �
ل �= �,-'#� ،
ً.��� �a  !-K
)� �� Fw&l� =-� �j�� ،d��� 
6 �Kا��زاق أر ���� ا��زاق �wراF 26اVB ا�bw� ،w&l�ج  


ب و�
ل�
ل �,-' �9�m ا�� 

ح �-� و$H(= إ�' أ�(� و�
ل: أ:�2= �2>�ه
 آ(�m6 fb2ا، وأHbاد : =)H$أ !�$ �-K
)� f�6
 د� =�Hb� G-�ي 6 �-�هfا ا�
��� �6 
ً.��� �H  2اHb�P 3; و�أ D� 
6
K! اH  U' أ2�2�P 3 DOKن 6w� DO-لإ�
أ�K أ6-� اdJmK 'H  U و G + : ،DE-H-�ي، �D أوw6 إ�' أ�(� و�

3ً2� F��
26ا  �w� .�h
J��� ا��زاق ا�� ه(
م : و�
ل أ�2  �� ا���(� ا� 4�5&���%23����*,�������	��6�*,%23���&4�5����*,�������	��6�*,%23���&4�5����*,�������	��6�*,%23���&4�5����*,����
��7د���، و�6 آ��  �= �bi�ة ��ث ,*���6	�������
��7د�������
��7د�������
��7د�������
8���,8���,8���,8���,KKKK}  ت
-�2�

150/ 6ا�2ا�� �-�} !H6
aا� D-���� ،{. ي ا���ري ��ل
��� ��� ��� : " ا�� ��� � ه �� ��
� �� � �! �ا�'& �� ا�%$#�ن 

��� ��� �P� ^<� Q  [+\ ا,>%];Q0ا0/'.ط و+��* ذ�)  �1$��6 �5
ه� �4ن �
 23$� و  1�+& Q" L<Zوأ 
إ�<�ق  $�� �4> ا;:�م �8 أ��
��ي 
  "  وروى �� ا����Eنب ا�C��H$� و��E$G�$'Aخ أ�� E8اC� وا���DاC� ��� 63/� إ�> ��وA�B@� �� ا�
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�� �� ا�
7ام �� �7	� ا@)ي، أ�7 '� ا9{ /�وM/�وM/�وM/�وM  عن ،})ع ( �����������������Pا� ��01 .N01א.N01א.N01א.Nא 

���وه7) و)*4 ا@���ع(�������������FFFFععععEEEE{،نع  �<O�/�<O�/�<O�/�<O�/ }�� �zأم ا�� ،�	 אN.%1�אN.%1�אN.%1�א%1.N� � C أ�1 ��2 ا�<

  : اَل قَ، َأن النَّبِي })ع(!&��%��!&��%��!&��%��!&��%��وه1 )  هـ58: ت(

  

 فَاقْتُلُوه دينه عن ارتَد منِ

����'�('�('�('�(WWWW� �� �� �� �
  . الحديثالمتروك األسلميآفة الخبر 

  

  ،'� �-O �' ،�5T�� cO7:روا	� ) 3.2

  ،'��5T   عن، ا��%� ا��<�يروا	� ) 3.3

  ، ا��%�'� ، )5 (أ�1 ��2 ا�-1�Mروا	� ) 3.3.1

1 ، '� '� ا��:�� ا��0Pجروا	� ) 3.3.1.1�M-5(ا�(،  

  ،ا��0Pج، '� �7)4 �� أ	7بروا	� ) 3.3.1.1.1 

روا	� ) 3.3.1.1.1.1��� �� ;�
6 �' ،4(7�،  
  
  

  : فقال]9230 [- )9463("ا��
W; ا@و)�: " .1 ا�*��ا16أ��0-�

 النصيبِينِي موسى بن أَيوب، حدثَنا }جمهول احلالوهو ) 12. ط( {الصورِي نعيم بن محمدحدثَنا 

 ��������������������.   مناكريقد يروي ، لكن صدوقوهو ) 10. ط ( األنطاكيو حامتأبو عمران وأب{

                                                                                                                                                   
��ى ��3 $#�   4Oت ا�
��
�2ا�: )321 / 6 (-ا�&: !�� D:
	FV وآ
ن  : 1. E*Iا� ��Vآ�ن آ F6أ Zإ.  

ل  5)Oا� ��fEP -) 13 / 478 :(�h
J� .7ء ا��[_)��O� D �-= إ3 :  و�
ل أ�m#< 2� ا�#�-�H. �26ة�� ���.=:  و�
ل ا�� b�اش .�-w� =� zس: �
ل ا�

����� : و�
ل ا��ار�&O Fj]:.  
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، } )د س(ومل يرو له من بني الستة سوى أبو داود والنسائي   א	�&%$א	�&%$א	�&%$א	�&%$ .1 ������و����	���%+ً�������و����	���%+ً�������و����	���%+ً�������و����	���%+ً� א	>%��نא	>%��نא	>%��نא	>%��ن

أَبِي بكْرٍ  عن ، }6ضعيف وهو )8. ط(املوصلي  {نِ أَبو مسعود الزجاجرحمنِ بن الْحسعبد الحدثَنا 

يذَلحتاشاه، متروك احلديثوهو )  هـ167: ت(، البصري سلمى بن عبد اهللا بن سلمى  {الْه 
  :عنِ، })ق(ومل يرو له سوى ابن ماجة ) 5 (اخلمسة

  

6EEEE���� ِنس110 هـ ـ  21 (البصرييسار بالتحتانية واملهملة األنصاري موالهم، : بن أيب احلسن{الْح 

 :، ومعادلته الزمنية هي})ع  (يدلسو يرسل كثريافقيه ثقة وهو ) هـ

 
  0 =2310 + س 131 ـ 2س = )110 ـ س)(21 ـ س(

 

7( وPQR�S R6�@9S��@�STR��PQR�S R6�@9S��@�STR��PQR�S R6�@9S��@�STR��PQR�S R6�@9S��@�STR�� } L:O,ا � �א	����Mא	����Mא	����Mא	��� ،M�1a\0000א	.L>�א	.L>�א	.L>�א	.L>� اK&:�ي آ0P; ، أ"� `+L ا,�Q<Z، و[L [0\ أ"

  ،}U%2VU%2VU%2VU%2V7وه� )  هـ100: ت(

 نةَعشائعقَالَت ، :ولُ اللَّهسقَالَ ر :  

نلَ مدب يند اللَّه لُوهفَاقْت   
  :الطرباينوقال 

  

 نيثُ عدذَا الْحى هورةَال يشائعإِال بِه  ،ادنذَا اِإلس  

بِه دفَرت وبأَي نى بوسم 
  

                                                
6

ر وه2 أدرى �= )  �� Uا ��  �� �),6 =��H� =�  .���O ���.= ، وS�,� 3 �=:  و�
ل أ�2 �
DP ا��ازي.  �-


ن �� 7�
د �� ): 361 : 1 (-" ا�(�و�-�: "  �
ل �-= ا�� ���2
ت  
دل  H�)ت ا�
�6�2Aر �� آ
ن 6(� ��وى  � ا�.�
ت ا�(#�@ت و � ا�3
;h
! �= �J�ق  -��= �2E ا�fى ��2ل �-= ا��� : !&��l� =�
ع E0� د�� ��� * *�E0

 . �(� ��6w ا���اء �#�ك ��� �� } Uا��  �� �),6 { ،�-��� ا�

'm�
A)أ�2 داود ا� 
�
ل: ���� ;-)0 �� ���
 ا����� ،D�

ن �� $)-H$ : زى

لذآ�  �� ا��  2ن ���+ �Ea� ��و�= �� ا�(��� : N7ا ��آ�-O إن
N7ا ��آ�-O إن.  
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����'�('�('�('�(WWWW� �� �� �� �
  .مظلمالسند 

  عائشة على ما نسب إلى الحكم العام
  عائشة  إلىقتل المرتدين في ال يصح شيء


�ذ �� ��0: ا��وا	� ا�� %7�� إ�4 ا�<���1) 4�  
  

�ذ �� ��0، '� أ�1 ��دة	� روا) 14.�،  

 �� ه=لروا	� ) 1.14.�  ،أ�1 ��دة '� ،:�
��16أ	7بروا	� ) 1.1.14.�I%ا�  �' ،��: ،  

 روا	�) 1.14..1.1Oرا �� ��
  ،أ	7ب ، '��
 ا���ز�اِقروا	� ) 4.1.1.1.1.1 ُ�ْ'َ    �' ، ��
� .  

  
  : فقال]21509 [-)21450(" املسند " يفاإلمام أمحدأخرجها 

  

 ا@زدي ا��ا16، أ�7 '�وة ��  {�82L�82L�82L�82L ، أخربنا   ����عبد الرزاقِ حدثَنا )8Oرا ��

�'وه7) هـ154 هـ ـ 96( א	98%א	98%א	98%א	98%�1a\ ، �א	�����א	�����א	�����א	����أ�1 '��و����'�����'�����'����و�
�د��F ، .}8)ع (�

  :ا�ُ
ُ��	�  ه1
  

  0 =14784 + س 250 ـ 2س = )541 ـ س)(96 ـ س(
   

                                                
8


ل ا�� 6 �!�
�h. ��!: #-� وا�#�H و�#�2ب �� 0-J�
�m= إ3  � ا��ه�ي وا�� : �
ل ا�� 26w6 !�� .�-#6ن: و�
ل ا�l� �--�ث 6#(�  � ا�#�ا�إذا �
6
 أه; ا��2O! وأه; ا��A�ة �@w� D-��J6 
)E�
ووس �Lن ���.=  { .DP

�-Y وه2 :
�9 ا�,��+6
 ��ث 6#: و�
ل أ�2 �Gأ =-m� ة�A��
� �) . �H�

�� ا��زاق: �
ل 6,(� �� أ�
ن ا���lH .وه2 أول �6 :�c �� ا�-(�  �  :�-��-� أو �(
ن $$ V�$ �-� 

 6#(�ا 6�J�

ل  {.>)Oا� ��fEP18: 
56{d�fآ �jKوا ، ::P ��fEا�� ��fE)10 :218 .( �#$ ت ا��
��: ، ص��1611
ت ا�#�H ا���>(! ). 255: 8(ا��ح وا��#��; ). 6 :546(}


ظ . 435m,آ�ة ا�fP)1 :190/184.(  
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نعابد وهو فقيه ) هـ131 هـ ـ 66 (البصريبن أيب متيمة، كيسان السختيائي، أبو بكر {أيوب  ع

 :، ومعادلته الزمنية هي})ع ( ثقة ثبت
 

  0 =8646 + س 197 ـ 2س = )131 ـ س)(66 ـ س(
  

نل عWI�9��.%ل�WI�9��.%ل�WI�9��.%ل�WI�9��.%2.و��	2.و��א	2.و��א	2.و��א	ة{ �א��، أ�7 6<� ا�
وي ة ا�� )7	 �� ه���:و	��ل، �� ه�

�� (א	����א	����א	����א	����
��وه7 ) و)*4 ا����������  ،}9)ع (

نةَأَيب عدرهـ 21 ( الكويف، ابن أيب موسى األشعريعامر بن عبد اهللا بن قيس بن حضار القاضي {  ب 
 :ومعادلته الزمنية هي ،})ع (ثقةوهو )  هـ104ــ 

 
  0 =2184 + س 251 ـ 2س = )041 ـ س)(21 ـ س(

  
��، �1a\ א	8%]א	8%]א	8%]א	L+` [8% اc0] Q" d اM&:�ي { XRY ZLXRY ZLXRY ZLXRY ZL"��0"��0"��0"��0لَى قَدم ع: قَالَ B	א�� B	א�� B	א�� B	هـ44 هـ ـ.  ق19 (א  (

 3"%'5 ��� ه1 10) ع(وه �Pا� Fد���
 :و�
  

   0 = 836 ـ س 25 ـ 2س = )44 ـ س)(19 ـ س(
  

)  هـ18: ت ( الشام نزيلاملدينبن عمرو بن أوس األنصاري اخلزرجي أبو عبد الرمحن  {معاذ بن جبل
  بِالْيمنِ، فَإِذَا رجلٌ عنده،  ،})ع(يب وهو صحا

  ما هذَا؟ : قَالَــ 
  أَحسبه شهرينِ، : رجلٌ كَانَ يهوديا فَأَسلَم، ثُم تهود، ونحن نرِيده علَى الْإِسلَامِ، منذُ قَالَ: قَالَــ 
   .رِبوا عنقَهواللَّه لَا أَقْعد حتى تض: فَقَالَــ 

                                                
9 �� =�)<�P �� �
ل ا�� ��" :P��fEا�� ��fE")  3 /45 :(ن

F)6,(� ( آ
ن ا�� $-���):�,-' �� $#-� (�
ل ا��&B�� 3 . DP

ل ا�� أ�� �� 


ن وآ
ن �� ا�,��+KX= � أ�-= &HJا� ;)  �� ;bل ا��  د

�h ��!: 6#-���! و�J�6�=: و�
ل أ�2 ه@ل ا��ا$��. وا� DH ة أ�A��
 و�
ل .  6
 آ
ن �

�K (ا��  �ي<�
��  H' ا�#�اق. ��J6-(!وأ�
د�.= اhX(!�= ا�
د�+ آ.-�ة و�� ��ث  �= ): أ�2 أ�(� ا�b !�3ت �� و

ل ا�� $#� 6� . .�H�)  ا��

�
ن �� : و�
ل ا�� $#�: ):����Fآ
ن ��! وذآ�F ا�� �J6 �� ار��
م ��  
6� :  و�
ل أ�2 �
V)J� D� . DP �6 أ�� ذر:ا�.�
ت و�
ل ا�aه tH� D�

 أ��ا)E�
ظ � 3�2Hbن �-m,وه2 :وا� F�-Gو �د �� ز�
)� 9:Xا.����ي أ�
 ر�
 ! ا�#�وي: و�
ل ا�� ا�(��  tH� D� . +د�
 وو��= ا�#�H و�� أ�

�� �H�ار�&�� t��{ �6 وه-�J�6 ا� !E�Eل ا��

�2ن J� �)6(#2ن ا�,�J : � ا��  2ن  � ا�� $-��� و�� آ
ن أر�#! �A��2ن � �6��DE و3 �
��6�= وداود �� أ�� ه TJ�  .وأ�2 ا�#
�-! و�(-� �� ه@ل و�f� Dآ� ا��ا�V و�� �#< ا�

  
10

 �� =�)<�P �
�!ا: " �
ل ا�� �,A6#��! ا� �� !�
:]") 2 /165
-�} !H6
aا� D-���� ، : 
����: 2ي�
ل ا��H�!�-�$و c-K وأر�#-� وه2 ا�� V-; أر��و �-��$26' 6
ت $�! ا� 
 . أن أ�

�H�) �
�K أ�D-#K 2 وF�-G: )ا�� �.�

Xول >�م ا�� K(-� وF�-G و��.!�
ش �@�
 و$�-�: و�
ل أ�O� 2� �� أ�� 0- .  
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  :قَضى اللَّه ورسولُه: فَضرِبت عنقُه، فَقَالَ
  

  فَاقْتلُوه دينه بدلَ من " :قَالَ أَو ،" فَاقْتلُوه دينِه عن رجع من أَنَّ
  

����'�('�('�('�(WWWW� �� �� �� �
��Iا� F� ا���ز�اِق �[�د ُ�ْ'َ   F�7. ��' و ، F� آ� �[�د

��  .راو '�� .C( 1. F�7 ����ت �����

�7�� ا� �� �� Xى در�0 و
�� Zا���ز�اِق و   إ�4    َ'ْ�ُ


�ذ� P0�: 3 % .  
  

���X71 ا�. ��6  .وه1 در�0 ��
  


�ذوZ 	<? هMا ا���I إ�4�  
  

F�  :ا�6-4 و��
  

)�V��Vا����� ا�(  
  
  أ�1 ه�	�ة: � %7�� إ�4 ا�<���1ا��وا	� ا�) 5
  
 


