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Introduction:

In the name of of Allah the Merciful

Praise be to Allah, we praise Him and seek 

His help and forgiveness, and we seek ref-

uge in Allah from the evils of ourselves 

and our evils, from Allah guides not mis-

leading him, and not mislead Hadi, and 

I bear witness that there is no god but 

Allah alone with no partner and I bear 

witness that Muhammad is His slave and 

Messenger                                   .{O you who 

believe, fear Allah He should be feared 

and die not unless you are Muslims}, {O 

people, fear your Lord who created you 

from a single soul and creating them her 

husband and transmit them many men 

and women and fear Allah who asks by 

the wombs God you were an observer}, {O 

ye who believe, fear Allah and say sound 

fit you your deeds and forgive you your 

sins and obey God and His Messenger has 

won a great victory}.

After

Believe the speech is the Book of Allah, 

and the best guidance is the guidance of 

Prophet Muhammad is the messenger 

of God, evil things Mahdthatha, each an 

innovation and every innovation is mis-

guidance, and every misguidance in the 

fire.

The Allah exalted and blessed His names 

has sent Prophet Muhammad - peace be 

upon him - a mercy to all of them out of 

the darkness into the light, and the dis-

belief and polytheism to faith and mon-

otheism answered him and believed in 

him folk shone the light of faith in their 

hearts, Vanglt by the darkness of polythe-

ism, Vobesroa right, who invited them 

mechanism.

What the Prophet - peace be upon still him 

- knows his companions, God bless them 

the Koran and wisdom, and praise good 

work until this debt has become the great-

est what is in their hearts, as Allah says: 

{that is sent to the illiterate messenger re-

citing to them His signs and purifies them 

and teaches them the Book and Wisdom 

although they had been before in mani-

fest error until he became the Prophet - 

peace be upon him dearer to them than 

their parents and their children and their 

money and even themselves, Vasroh in 

his call and endured with him for the sake 

of God, as far as can be borne by human 

beings in order to faith, so the Lord›s gen-
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eration who believed the Prophet - God›s 

peace be upon him - and him up and help 

him, and they honored his companions-

May Allah be pleased with them all-who 

Verily, God, honor, accompanied by Na-

bih stay legitimized.

The keenness of the Prophet Muham-

mad, peace be upon him on the Report 

of Muslims enacted by the noble and dear 

to his companions, God bless them keep-

ing talking and communicated, he put the 

receive and update curriculum, and laid 

down, including scientific validation base 

that walked on them, and they have tak-

en an approach in the novel after it was 

Sahaba keen to attend the boards of the 

Prophet Muhammad him, was not able to 

hear all the talk of the Prophet Muham-

mad, peacebe upon him, and so he lived 

with companions messenger, peace be 

upon him,watching his actions in acts of 

worship

It is known that the companions may Al-

lah be pleased with them-they are not 

in the level of one of the science, but 

they vary their degrees between the aug-

mented and the eyeballs and the average 

depending on the circumstances of each 

and every one of them, as he was of them 

nomadic and urban, and interrupted for 

worship, was the most note Ospgahm Is-

lam that four Kalkhalafa Abdullah bin 

Masood, Carefree bin Nayyar Balawi, or 

most of them inherent to the Prophet 

peace be upon him, such as Abu Huraira, 

or most of them written as a slave of Al-

lah ibn ‹Amr ibn al-Aas and may Allah be 

pleased with them all.

The aim of the research is the definition 

Balsahabi Hani Abu Burda bin Nayyar 

Balawi Bmroyate in the Sunnah, and 

studied analytical study in some detail so 

as to identify for those willing and stu-

dents standing companions, God bless 

them and their role in the transfer of the 

Prophet peace be upon him.

The research is divided into two sections

First topic definition Balsahabi Carefree 

bin Nayyar Balawi, his birth, his name, 

his nickname, and the statement of his 

conquests and his defense of the Messen-

ger of Allah, peace be upon him and his 

death .oualembges second Mruyat com-

panion Carefree bin Nayyar may Allah 

be pleased with him in a year and all the 

talk is studied on revenues talk then dis-
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charged and the study of men Sindh and 

sentence him, and then release the overall 

meaning of the interview, said the mod-

ern jurisprudence and a conclusion and a 

list of sources

❊ ❊ ❊

املبحث األول

أضواء على حياة الصحابي 

 هانئ بن نيار البلوي

أوالً: إسمه	 

ه��اين بن نيار بن عمرو بن عبي��د بن كالب بن غنم 

ب��ن هبرية ب��ن ذهل بن ه��اين بن بىل ب��ن عمرو بن 

ح��ران بن الحاف ب��ن قضاعه املدين وقيل اس��مه 

الح��ارث وقيل مالك بن هبرية ب��ن عبيد،  أو األول 

وهو األصح وهو حليف بن الحارثة بن الحارث بن 

الخ��زرج من األنصار وهو خ برء بن عزب مل تعرف 

س��نة وفاته وقد شهد املش��اهد كلها مع رسول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص وال عقب له. )1(

)1( سرية ابن هشام : السرية النبويه البن هشام . تأليف عبد 

امللك بن هشام بن ايوب الحمريي، املعافري، ابو محمد، 

جامل الدين املتوىف س��نة )213ه� (تحقيق رشكة الطباعة 

الفنية ج339/2، جوامع الس��رية النبوي��ه، تأليف ابو محمد 

بن ع��ي بن احمد بن س��عد بن ح��زم االندل��ي القرطبي 

الظاه��ري املت��وىف س��نة )456ه���(. دار الكت��ب العلمية 

ب��ريوت، 97/1.الدرر يف اختصار املغازي والس��ري تأليف 

النمري الحافظ يوسف بن الرب، تحقيق : شوقي ضيف، دار 

املعارف القاهرة، ط2)1403ه�(، 118/1. عيون االثر يف 

فنون املغازي والش��امئل والس��ري تالي��ف محمد بن احمد 

بن محمد بن س��يد الناس اليعم��ري الربعي ابو الفتوح فتح 

الدين املتوىف )734ه���( دار القلم – بريوت ط1 1993م 

-1414 ه�، 194/1 . تهذي��ب الكامل ج72/33. الجرح 

والتعديل 413/9 س��ري كالم النبالء 35/2، االستيعاب يف 
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ثانياً:كنيته:	 
أبو برده وكان يعرف بكنيته أكرث من اسمه . )1(

ثالثاً: )غزواته( ودفاعه عن النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص :	 

لق��د كان أليب  بردة مكانه عظيمه يف اإلس��الم وقد 

تجس��د ذلك م��ن خالل وقوفه إىل جانب الرس��ول 

ملسو هيلع هللا ىلص يف جمي��ع غزواته ومل يتخل��ف عن واحدة منذ 

آن دخل يف الس��الم فكان م��ن املهاجرين األوائل 

وذكرت كتب الس��ري والرجال أن أبو بردة ريض الله 

معرفه االصحاب 96/4.

)1( الس��رية النبوي��ه الب��ن هش��ام، تأليف عب��د امللك بن 

هش��ام بن اي��وب الحم��ريي املعاريف، اب��و محمد، جامل 

الدي��ن املتويف)213ه���(، تحقيق مصطفى الف��ا وابراهيح 

االبياري، مطبعه مصطفى البابي الحلبي مرص ط2 1375 

ه� - 1955م، ج687/1 . جامع الس��رية النبوية، تأليف ابو 

محمد عي بن احمد بن س��عيد بن حزم االندلي القرطبي 

الضاهري تويف سنه )456ه�( دار الكتب العلمية – بريوت  

97/1 . الدرر يف اختصار املغازي والس��ري تاليف النمري 

الحافظ يوسف بن الرب . تحقيق شوقي ضيف،  دار املعرف 

مرص القاهرة، ط2 1403 ه���، ج1/ 285. الروض االنف 

يف رشح الس��رية النبوي��ة تاليف: اب��و القاس��م الرحمن بن 

عبدالله بن حمد الس��هيي ت)518 ه���( دار احياء الرتاث 

العريب بريوت- ط1 1412 ه� . ج266/5 . عيون االثر يف 

فنون املغازي والشامئل والس��ري .تأليف:محمد بن محمد 

بن محمد بن احمد، بن س��يد الناس . اليعمري الربعي، ابو 

الفتح، فتح الدين املتوىف س��نه )734ه�( . تعليق : ابراهيم 

محمد رمضان، دار القلم - بريوت ط1)1993م( ج321/1 

. الس��ري النبويه عىل ضوء القران والسنه . تأليف محمد بن 

محمد بن سوليم ابو شهبه املتوىف )1403ه�(. دار القلم – 

دمش��ق، ط2 )1427ه�( ج538/1. الرسول القائد، تاليف 

محمود ش��فيق خطاب، املتوىف )1419ه�( . دار الفكر – 

بريوت، ط السادسة 1922ه�  صفحه )134(

عنه قد شهد املشاهد كلها بدرا واحد . وكانت معه 

راية بني الحارثة يوم الفتح وقد ش��هد أبو بردة العقبة 

الثانية وبايع رس��ول الله ملسو هيلع هللا ىلص وكان من ضمن الثالثة 

والس��بعون رجال وامرأت��ان . وقد غنم أب��و بردة بن 

ني��ار بفرس قد غنمه��ا يوم ب��در،  وكان قد وقع يف 

س��همه زمعه بن األسود. وكذلك قد أصاب أبو برده 

أس��ريا من املرشكني يقال له معبد بن رهب من بني 

س��عد ابن ليث، فلقيه عمر بن الخطاب )ريض الله 

 عن��ه( وكان عمرو يحض عىل قتل األرسى ثم أخذه 

أب��و بردة فقطع عنقه . ومن مواقفه ريض الله عنه هو 

دفاعه عن رس��ول الله ملسو هيلع هللا ىلص وذلك عندما كان رس��ول 

الله ملسو هيلع هللا ىلص جالس��اً تحت الشجرة فجاء رجل سل سيفه 

وه��و ينادي رس��ول الله ملسو هيلع هللا ىلصمن مينع��ك من إين أن 

أقتلك فقال رس��ول الله ملسو هيلع هللا ىلص لله ف��أىت أبو بردة يريد 
قتل الرجل فمنعه رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. )2

)2( املغ��ازي: تألي��ف محمد ب��ن عمر بن واقد الس��همي 

االس��لمي بالوالء املدين، ابو عبدالله الواقدي تويف س��نة 

)207ه�( تحقيق:مارسدان جونس، دار االعظمي – بريوت 

ط3 – 1989م ) 1309ه��� (، 103/1،  105/1. الكن��ى 

واالسامء للدواليب تأليف ابو برش محمد بن احمد بن حامد 

بن س��عيد بن مس��لم االنصاري الدواليب ال��رازي املتوىف 

)310ه�( تحقيق : ابو قتيبه نظر محمد الفاريب، دار بن حزم 

–بريوت – لبن��ان ط1، ) 1421ه� ( )2000م (، ج47/1. 

معرف��ه الصحابة . تألي��ف : ابو نعيم احمد ب��ن عبدالله بن 

احمد  بن أسحاق بن موىس بن مهران االصفهاين املتوىف 

)430ه���( . تحقيق : عادل بن يوس��ف الفرازي  دار الوطن 

الري��اض ط1 1998م – 1419ه�، ج2746/5، مش��يخة 

النح��ال، البغدادي صائن الدين محم��د بن االنجب تاليف 

: محم��د بن االنجب ب��ن ايب عيد الله  أبو الحس��ن صائن 
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رابعاً: وفاته :	 

انتقل الصحايب الجلي��ل أبو بردة إىل الرفيق األعىل 

يف خالفة معاوية بن أيب س��فيان ريض لله عنه. وقد 

شهد مع عي )ريض الله عنه( حروبه كلها . وكانت 
وفاته سنة)45ه�( باملدينة . )1(

الدين النعال البغدادي تويف )659ه�( تحقيق : بش��ار عواد  

ط1 1993م . ج100/1، امتع��اع االس��امع مب��ا للنبي من 

االح��وال واالموال والحفدة واملتاع . تاليف: احمد بن عبد 

القادر ابو العباس  الحسيني العبيدي، تقى الدين املقريزي 

تويف )854ه� ( تحقيق: محم��د عبد الحميد النمي، دار 

الكتب العلمية بريوت ط1999/1م – )1420ه�(.ج11/2 

.)14/14(

)1( الثقات : تأليف محمد حيان بن معاذ بن معبد التميمي، 

ابو حاتم، الدارمي البستي  املتوىف )354ه�( دار املعارف 

- 1972 ج/432/3. الهن��د، ط1393/1ه���  العثامني��ة- 

مش��اهري علامء االمص��ار واالع��الم فقهاء االقط��ار تأليف 

: محم��د بن حبان ب��ن احمد ب��ن حبان بن مع��اذ بن معبد  

التميمي، ابو حاتم، الدارمي، البس��تي، 354ه�، دار الوفاء 

للطباع��ه والنرش  -املنص��ور، ط1 1411 – 1991م /49.

فتح الباب يف الكن��ى وااللقاب، تاليف ابو عبد الله محمد 

بن اس��حاق بن محمد بن يحيى بن من��ده العبدي املتوىف 

)395ه���(، تحقيق : ابو عبد قتيبة نظ��ر محمد الفاريايب  - 

مكتب��ة الكوثر – الرياض . ط1 1417ه� - 1996م / 162 

رجال صحيح مس��لم . تأليف احم��د بن عي بن محمد بن 

ابراهي��م، ابو بك��ر ابن منجويه املت��وىف 428 ه�، تحقيق : 

عبدالل��ه البيش��ي، دار املعرفه – ب��ريوت ط1 )1407ه�( 

ج326/2.

 وسيله االس��الم بالنبي عليه الصالة والسالم . تأليف احمد 

بن حس��ني بن عي بن الخطيب، ابو العباس القنطيني، ابو 

قنف��ذ املتوىف)810 ه�( تحقيق : س��لامن العبد دار العرب 

االسالمي بريوت – لبنان ط1  19841-1404 90/1.

املبحث الثاني

مرويات الصحابي هانئ بن نيار 

ة
َّ
ريض اهلل عنه يف السن

 

الحديث االول 	 

حدثن��ا وكيع حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع عن 

الجه��م بن ايب الجه��م، عن ايب نيار قال س��معت 

رس��ول الله ملسو هيلع هللا ىلص يقول )ال تذه��ب الدنيا حتى تكون 

للكع  بن الكع .)2( وحديث الذي يرويه اإلمام احمد 

رجاله رجال الصحيح من حديث أبو هريرة .

رجال السند :	 

1- وكي��ع بن الج��راح بن مليح بن ع��دي  بن فرس 

بن جمجمة بن س��فيان بن عمرو ب��ن الحارث، من 

الطبقة التاس��عة روي عن ابان بن صمعة، وإبراهيم 

بن إس��امعيل بن جم��ع، وأيب الربيع املس��معان،  

روى عن��ه إبراهيم بن س��عيد ألجواهري واحمد بن 

حنبل والجارود بن معاذ وغريهم. تويف سنة 196ه� 

من الطبقة التاس��عة قال اإلمام احمد ما رأيت أوعى 

)2( مس��نداالمام احمد كتاب مس��ند املكيني باب حديث 

ايب ب��ردة ب��ن ني��ار رق��م 15271 – )15869( ج466/3  

مصنف ابن ايب شيبه، باب ما ذكر فيه عثامن رقم 37740/

ج529/7 املطال��ب العاليه بزوئد املس��انيد الثامنية، باب 

االرشاط وعالمات الس��اعه رقم 4500 ج389/18، الزهد 

الب��ن عاص��م، باب ماذك��ر ان النبي ملسو هيلع هللا ىلص ق��ال رقم 197/ج 

99/1، معرف��ه الصحاب��ه اليب نعيم، باب ه��اين بن نيار بن 

عمرو بن عبيد بن عمرو رقم 6546، ج2747/5.
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للعلم م��ن وكيع وضابطا كان حافظ��ا حافظاً  وقال 

ه��و الثبت يف الع��راق، وقال يحيى ب��ن معني ثبت  

 وق��ال محمد بن س��عد ثق��ة، وق��ال ألعجي كويف 
ثقة عابد.)1(

2- الولي��د ب��ن عبدالله بن جمي��ع الزهري الكويف 

وال��د ثاب��ت بن الوليد ب��ن عبدالله ب��ن جميع وقد 

ينس��ب اىل جده صدوق حس��ن . الزهري الكويف 

.امل��ي م��ن الطبقة الخامس��ة روي ع��ن إبراهيم 

ألنخع��ي عن أيب الطفيل عامر بن أيب واثله الليثي، 

وعبد الرحمن بن خ��الد األنصاري وعكرمة مويل 

ابن عباس، وروي عنه أش��عث بن عفاف الكويف. 

وحف��ص بن غياث: وزيد ب��ن الحباب  قال اإلمام 

احم��د ليس به بأس وقال يحيى بن معني ثقة وقال 
أب��و زرع��ه الب��اس ب��ه . )2(

3- جهم بن عبد الرحمن بن موهب . موىل الحارث 

بن حاط��ب القريش روى عن عبد الله بن جعفر بن 

أيب طالب، عمر ب��ن الخطاب، هاين بن نيار، روى 

عن��ه عبدالله بن عمر بن حف��ص بن عاصم، محمد 

بن إس��حاق والوليد بن عبدالله بن جميع . وقال أبو 

حاتم متساهل يف التوثيق وقال الذهبي معتدل)3(.

)1( طبقات ابن س��عد 394/6،  رجال صحيح مسلم البن 

منجويه الورقه 187، تاريخ بغداد 466/13 ميزان االعتدال 

40 الرتجمه 9356،  والتقريب والرتجمه7414

)2( تاري��خ البخ��اري الكب��ري 8/الرتجم��ة 2511، الجرح 

والتعدي��ل 9/الرتجم��ة 34 او التقري��ب 582/1 الرتجمة، 

743 .تهذيب التهذيب 138/11 تهذيب الكامل 35/31 .

)3( التاريخ الكبري للبخاري :محمد بن إسامعيل بن إبراهيم 

ب��ن املغرية البخ��اري أبو عب��د الله املت��وىف 256 ه� دار 

املعارف العثامنية، حيدر أباد، ج269/2 الجرح والتعديل، 

درجه الحديث : إسناده حسن

غريب الحديث 	 
للكع / عند العرب هو األحمق،  العبد أو اللئيم )4(

املعنى اإلجاميل للحديث	 

يف ه��ذا الحديث يبني النبي عليه الصالة والس��الم 

ان من عالمات الس��اعة التي تك��ون يف أخر الزمان 

والتي يك��ون فيها األحمق هو الس��يد عىل الناس . 

ويب��ني ايظ��اً ان الدنيا التذهب حت��ى يصري نعيمها 

والوجاهة للكع ابن الكع إي اللئيم أحمق ابن ألئيم 

أحمق . لو تأملنا حديث رس��ول الله ملسو هيلع هللا ىلص لوجدنا إن 

يف أخر الزمان يوش��ك إن يغلب ع��ىل الدنيا للكع 

اب��ن اللكع، وهذا االخت��الف يف تأويله عند العرب 

إن العبد أو اللئيم )5(.

تألي��ف أب��و محمد عب��د الرحمن بن محمد ب��ن إدريس بن 

املنذر التميمي ألحنظي الرازي ابن حاتم املتوىف 307ه� 

دار إحي��اء ال��رتاث العريب بريوت – الطبع��ة األوىل 1952 

ج2/ 521،  الثق��ات تألي��ف محمد بن حي��ان بن احمد بن 

حيان بن معاذ بن معبد التميمي ابو قاس��م الدرامي ألبستي 

)354ه���(دار املعارف العثامنية حي��در أباد الطبعة األوىل 

113/4/1973.لسان امليزان /142/2

)4( ينظ��ر تهذيب اللغة 205/1، غريب الحديث للخطايب 

103/3، الفائ��ق يف غريب الحديث 329/3، فيض القدير 

رشح الجام��ع الصغ��ري للمكتب��ة التجاري��ة الك��ربى مرص 

ط1)1356(

)5( التيسري رشح الجامع الصغري تأليف: زين الدين محمود 

املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني عي بن زين العابدين 

املهداوي املناوي القاهري املتوىف 1031 ه� مكتبة األيام 

الشافعي –الرياض ط492/2/3.
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الحديث الثاين	 

حدثن��ا حجاج حدثنا رشيك عن عبد الله بن عيىس 

عن جميع بن عمري ومل يشك عن خاله أيب بردة بن 

ني��ار قال انطلقت مع النب��يملسو هيلع هللا ىلص إىل البقيع املصىل  

فادخل يده يف طعام ثم أخرجها فإذا هو مغش��وش 
إي مختلف فقال ))ليس منا من غشنا (()1(

رجال السند :	 

1- حجاج ب��ن محمد املصييص أبو محمد األعور 

موىل س��ليامن بن مجالد موىل أيب جعفر املنصور 

ترمذي األصل سكن بغداد ثم تحول إىل املصيصه 

توف 206ه�، من الطبقة التاسعة روي عن إرسائيل 

بن يونس، ورشي��ك بن عبدالله، والليث بن س��عد 

وغريهم وروى عنهم إبراهيم بن الحسن أملقسمي، 

احمد ب��ن إبراهي��م ألدورقي والحس��ن ب��ن الربيع 

وغريهم قال النس��ايئ وعي املدين ثقة قال اإلمام 
احمد شيت )2(

2- رشي��ك ب��ن عبدالل��ه بن حارث  ب��ن رشيك بن 

عبدالله ألنخعي ألكوفيي والقايض أدرك زمان عمر 

بن عبدالعزيز تويف س��نة 177ه�  يكنى أبو عبدالله 

م��ن الطبق��ة الثامنة روى ع��ن إبراهيم ب��ن مهاجر، 

)1( مسند اإلمام احمد كتاب مسند املكيني – باب حديث 

أيب ب��ردة بن ني��ار رقم 15833 انفرد به اإلم��ام احمد ورقم 

16075، سنن ابن ماجه، باب النهي عن الغش رقم 2224 

ج 749/2.

)2( التاري��خ البخ��اري الكب��ري 380/2  الرتجم��ة 2840، 

الكنى لإلم��ام مس��لم 739/2 والجرح التعدي��ل 518/2، 

تاري��خ بغداد 142/9 س��ري عوام النب��الء 153/8   تهذيب 

التهذيب 124/1، الكاشف 313/1، النجوم الزهراء 5/2 .

وأش��عث بن س��وار، وجابر الجعفي وغريهم روى 

عنه إس��حاق بن عيىس، واألسود بن عامر وبرش بن 

الولي��د الكندي وغريهم قال يحيى بن معني ثقة قال 

النس��ايئ  الباس به، وقال ألعجي ثقة وكان حس��ن 
الحديث )3(

3- عبدالل��ه ب��ن عيىس ب��ن عبد الرحم��ن بن ليىل 

األنص��اري أب��و محمد الك��ويف اب��ن آيض محمد 

بن عب��د الرحمن بن أيب ليىل م��ات 130ه�  وقال 

ألعج��ي ثقة قال ابن حج��ر ثقة وق��ال الذهبي ثقة 

وق��ال يحيى بن معني ثقة، وقال النس��ايئ ثقة ثبت، 

ذك��ره ابن حي��ان يف الثقات روى ع��ن أمية بن هند 

امل��دين وزيد بن عي بن الحس��ني وس��عيد جبري، 

وعام��ر الثقفي روى عنه إرسائي��ل بن يونس وخالد 
بن نافع األشعري، وشعبه بن الحاج )4(

4- جميع بن عمري بن عفاف  التميمي  أبو األس��ود 

الكويف من بني تيم الله بن ثعلبه، روى عن عبدالله 

بن عمر بن الخطاب، وأيب بردة، وعائشة أم املؤمنني 

روى عنه حرملة الضبي، وحكيم بن جبري، وسليامن 

األعمش والصلت بن به��رام وغريهم قال أبو حاتم 

محله الصدق صالح الحديث، وذكره ابن حبان يف 

)3( تهذي��ب الك��امل 475/2، الج��رح والتعديل 365/4 

الرتجمة الكاشف  تهذيب التهذيب 332/3 ميزان االعتدال 

270/2 والتقريب 266/10.

)4( الج��رح والتعدي��ل 5/ الرتجمة 583، معج��م البلدان 

489/2، الكاش��ف 583/1 املفتي البن حجر 1/الرتجمة 

التقري��ب   ،353  ،352/5 التهذي��ب   تهذي��ب   .  3293

417/1 ذكر أس��امء التابعني ومن بعده��م 197/1، رجال 

مسلم 376/1. 
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كتاب املجروحني )1(

الحكم عىل اإلسناد 	 

إس��ناده ضعي��ف لح��ال ال��راوي جميع ب��ن عمري 

ضعي��ف الحديث،  ولكن الحدي��ث من طريق أيب 

هريرة ريض الله عنه صحيح عىل رشط الشيخني.

املعنى اإلجاميل للحديث	 

يف ه��ذا الحديث نهى رس��ول ملسو هيلع هللا ىلص نهى رس��ول الله 

ملسو هيلع هللا ىلص ع��ن الغش وبني انه ليس م��ن هدي النبوة ذلك 

وردة كلم��ة الغ��ش هن��ا يف الحدي��ث ومعناها ضد 

النصح م��ن الغش إي ليس من خلقنا وس��نتنا فعل 

هذا.فعىل صاحب الطعام إن ال يخفي الردى أسفل 

الطع��ام الجيد ويخفيه عن أعني املش��رتين، حينام 

دخل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص السوق رأى طعاما مبتال داخله 

فأمره إن يجعله إم��ام الناس لي ينظره فقال ما هذا 

يا صاح��ب الطعام أفال جعلة ف��وق الطعام يك يراه 

الناس أما تعلم انه من غشنا فليس منا.)2( 

)1( التاري��خ الكب��ري 242/2، الثق��ات للعج��ي 242/1، 

الجرح والتعديل 532/2 املؤتلف  واملختلف  للدار قطني 

448/1، تهذيب الكامل 124/5، الكاشف  296/1.

)2( أح��كام اإلحكام رشح عمدة اإلحكام، تأليف ابن دقيق 

العي��د تق��ي الدين أبو الفت��ح محمد بن عي ب��ن وهب بن 

مطيع لقش��ريي املت��وىف )702( هجري��ة تحقيق مصطفى 

ش��يخ مصفى، مؤسس��ة الرس��الة، ط1، 2005 م 502/1،  

امل��ع يف أس��باب ورود الحديث، تأليف عب��د الرحمن بن 

أيب بكر، جالل الدين الس��يوطي، املتوىف )931(هجرية، 

دار الفك��ر لطباع��ة والن��رش، ط 1، 1996 م، 55/1، رشح 

مس��ند أبو حنيفة تأليف عي بن سلطان محمد، أبو الحسن 

ن��ور الدين املال الهروي الق��اري املتوىف )1014 هجرية(

تحقيق خليل محيي الدين ،دار الكتب العلمية بريوت ،ط1  

فقه الحديث 	 

إن حكم بي��ع مع وجود عيب، ومت��ى تم لعقد وقد 

كان املش��رتي عاملا بالبيع فأن العق��د يكون الزما 

وال خي��ار له ألنه ريض به، أما إذ مل يكن املش��رتي 

عامل به ث��م علمه بعد العقد فأن العقد يقع صحيحا 

لك��ن ال يكون الزم��ا وله الخيار ب��ني إن يرد املبيع  

ويأخذ الثمن الذي دفعه إىل البائع وبني إن ميس��كه 

ويأخذ م��ن البائع من الثمن بقدر م��ا يقابل النقص 

الحاصل بسبب العيب.)3(.

الحديث الثالث	 

اخربنا هناد بن الرسي عن أيب الحوص عن س��امك 

عن القاس��م بن عبد الرحمن عن أبي��ه عن أيب برده 

وهو ابن نيار قال :قال رس��ول الله ملسو هيلع هللا ىلص ))ارشبوا يف 

الظروف والتسكرو (()4(.

رجال السند:	 

1- هناد بن الرسي  بن مصعب بن أيب بكر بن ش��رب 

بن أيب صعفوق بن عمرو بن زرارة بن عدس بن زيد 

التميم��ي الدرامي أبو الرسي الك��ويف ومن الطبقة 

الع��ارشة تويف 243 ه� روى عن أس��باط بن محمد 

1985 م 236/1 .فيض القدير 387/5 

)3( فقه السنة، تأليف سيد سابق املتوىف )1420 هجرية(، 

دار الكتاب العريب بريوت، ط3، 1977 م، 113/3 .

)4( الس��نن الكربى باب ذكر اإلخبار إين اعتل بها من أباح 

ال��رشب رقم 5167 ج105/5، النس��ايئ الس��نن الصغرى 

رق��م5677 ج/319/8، مس��ند أيب داود الطيال��ي رق��م 

1466 ب��اب أبو ب��ردة ج710/5، رشح معاين اآلثار . باب 

االنتب��اذ 6يف الدباء والختم والنقري رقم 6541 يف الس��نن 

الكربى للبيهقي باب  ما يتيح به من رخص يف املسكر رقم 

17408 ج517/8 معجم ألصحابه البن قانع ج204/3 .
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القريش، وس��فيان بن عيين��ة، و رشيك بن عبدالله، 

وحف��ص بن غي��اث وغريه��م روى عن��ه البخاري 

ومس��لم  وأبو داود والرتمذي والنس��ايئ وابن ماجه  

قال عن��ه الذهبي ه��و الحافظ الزاه��د وقال راهب 

الكوف��ة .وق��ال ابن حجر ثق��ة وقال اإلم��ام احمد 

يكتب حديثه وقال النسايئ كوين ثقة، وقال الذهبي 
الحافظ الزاهد ذكره ابن حبان يف الثقات . )1(

2- أيب الحوص اسمه حكيم بن عمري بن االحوص 

العن��ي، ويقال الهم��داين أبو االحوص الش��امي 

ألحميص ووال��د االحوص بن حكي��م تويف 179 

ه� من الطبقة الوس��طى م��ن التابعني روي عن تبيع 

الحمريي،  وثوبان موىل رس��ول الله ملسو هيلع هللا ىلص وجابر بن 

عبد الله وغريهم روى عنه ابنه االحوص وارطاه ابن 

املنذر، ومعاوديه بن صالح الحرضمي وغريهم قال 

أبو حاتم الباس ب��ه، ذكر بن حبان يف الثقات وقال 
الذهبي صدوق وقال ابن حجر صدوق يهم )2(

3- س��امك بن حرب بن اوس بن خال��د بن نزار بن 

معاوية بن حارثة بن ربيعه بن عامر بن ذهل بن ثعلبه 

الذهي البكري أب��و املغرية الكويف، تويف 123ه� 

روى ع��ن أخيه إبراهيم بن ح��رب، وانس بن مالك 

ونعيم ب��ن طرفه، وعكرمة موىل اب��ن عباس وجمع 

كثري ورى عنه إبراهيم بن طهامن، وزهري بن معاوية 

)1( تهذي��ب الك��امل 311/3، تاريخ التج��اري الكبري 8/

الرتجمة 2889، الكنى لإلمام مسلم الورقة 50 .

)2( تهذي��ب الكامل ج199/7، مش��اهري عل��امء األمصار 

184/1، التاري��خ الكبري للبخ��اري، 16/3 . الكنى لإلمام 

مس��لم الورق��ة 7، تاريخ الط��ربي 33/4،  تقريب التهذيب 

177/1

وحامد بن س��لمه، ورشي��ك بن عبد الل��ه القايض 

وجميع بن كثري، قال يحيى بن معني ثقة، قال اإلمام 

احمد،  صالح الحديث وقال النس��ايئ ليس به بأس 

ق��ال أيب حاتم ثقة وقال ابن حجر صدوق رواية عن 
عكرمة مضطربة )3(

4- القاس��م بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 

الهذيل املس��عودي أبو عب��د الرحمن الكويف مات 

س��نه 116ه���،  روى عن جابر بن س��مرة وحصني 

ب��ن قبيصه، وأبيه عبد الرحمن بن مس��عود وأيب ذو 

الغفار وأبو إسحاق لش��يباين، وقد ويل القضاء يف 

زم��ن عمر بن عبد العزيز وروى له الجامعة س��وى 

اإلمام مس��لم ذكره ابن س��عد يف الطبقة الثالثة وقال 

ثق��ة كثري الحدي��ث وقال يحيى بن مع��ني ثقة وقال 

محارب بن دثار صحبنا  القاس��م ب��ن عبد الرحمن 

اىل بي��ت املق��دس ففضلن��ا بثالث بك��رثة الصالة 
وطول الصمت وسخاء النفس )4(

5- عب��د الرحمن بن عب��د الله بن مس��عود الهذيل 

الك��ويف تويف 79ه��� روى عن األش��عث بن قيس 

وأبي��ه عبد الله بن مس��عود، وعي ب��ن أيب طالب، 

ومرسوق بن األجدع وأيب بردة، وروى عنه الحس��ن 

)3( تهذيب الكامل ج/115/12، طبقات ابن سعد 232/6، 

تاريخ /بغداد / 214/9 س��ري إعالم النب��الء 245/5، ميزان 

االعتدال 2/الرتجم��ة 3548، التقريب 332/1، ش��ذرات 

النهي 161/1 

)4( تهذي��ب الك��امل 379/32،  الج��رح والتعدي��ل 7/

الرتجمه647،  ثقات ابن حبان 303/5، س��ري إعالم النبالء 

195/5، تهذيب الكامل 321/8-322 ميزان االعتدال 3/

الرتجمة 68/8،  والتقريب 118/2، والعلل ومعرفة الرجال 

.15/2
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بن س��عد، وس��امك بن حرب، ومحمد بن ذاكوان، 

وأبو إس��حاق ألس��بعي قال يعقوب ش��يبه ثقة قليل 

الحديث، ق��ال يحيى بن معني ثقة وق��ال ابو حاتم 
صالح وقال ابن حجر ثقة )1(

6- أب��و ب��ردة بن ني��ار البلوي، حلي��ف األنصار، له 

صحبه واس��مه هاين بن نيار بن عم��رو بن عبيد بن 

كالب ب��ن غن��م بن هبرية بن ذهل ب��ن هاين بن بي 

ب��ن عمرو ب��ن حلوان بن الحاف ب��ن قضاء املدين 

وقيل اس��مه الحارث  وقيل مالك بن هبرية بن عبيد 

واألول هو األصح وهو حليف الحارثة بن الحارث 

اب��ن الخزرج من األنصار وهو خال الرباء بن عازب 

، ش��هد أبو بردة غ��زوة بدر واحد  واملش��اهد كلها 

مع رس��ول الله ملسو هيلع هللا ىلص وكان يركب عىل فرسه يف غزوة 

بدر م��ع النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص تويف س��نة )41ه�( روى 

عن النبي محم��دملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنه ابن اخته الرباء بن 

عازب وبش��ري بن يس��ار، وجابر بن عبد الله،  وعبد 
الرحمن عبد الله بن مسعود.)2(

الحكم عىل الحديث/ الحديث حسن 	 

غريب الحديث :	 

الظ��روف /جمع ظرف وه��و الوعاء وهو ما كان من 

خش��ب أو يقطني مجوف  و الظروف تعني األواين 

)1( تاريخ البخ��اري الكبري / الرتجمة 979، رجال صحيح 

مسلم البن منجويه الورقة 102  ميزان االعتدال 2/الرتجمة 

4902، تهذي��ب الك��امل 215/6-216 ش��ذرات الذهب 

87/1، التقريب 488/1.

)2( تهذي��ب الكامل ج72/33، الج��رح والتعديل 413/9 

س��ري إعالم النبالء 35/2، االستيعاب يف معرفه األصحاب 

96/4

وما تجعل فيها من األشياء واحده  ظرف املعنى)3(

املعنى اإلجاميل للحديث:

يف هذا الحديث يبني إن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمر بالرشب 

يف كل الظروف الن العلة يف التحريم ليس الظروف 

وإمنا هو املسكر والنبيذ الذي يوضع يف الظروف. 

وذل��ك هو إن الظروف التح��ل والتحرم ولكن كل 

مسكر حرام)4(.

فقه الحديث :	 

اعلم إن هذه الظروف كانت مختصة يف الخمر فإذا 

حرمت الخمر حرم النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص اس��تعامل هذه 

الظروف إما الن اس��تعاملها تش��بيها برشب الخمر، 

وإما الن ه��ذه الظروف فيها  اثر الخمر فلام مضت 

مدة أباح النبي ملسو هيلع هللا ىلص اس��تعامل ه��ذه الظروف وذلك 
الن اثر الخمر قد زال عنها .5

)3( مش��ارق  األنوار عىل صح��اح اآلثار، تأليف عياض بن 

موىس بن عياض بن عمرو  اليحصبي الس��بتي أبو الفاضل 

املتوىف 544ه�، دار املكتبة العتيقة ودار الرتاث 328/1، 

مخت��ار الصحاح 85/1، غريب الحديث أبو عبيد  القاس��م  

ب��ن عبد الله اله��روي البغدادي املت��وىف 224 ه� تحقيق: 

محم��د عب��د املعيد خ��ان، دار املع��رف العثامني��ة الطبقة 

األوىل 1964 / 182/2 

)4( ينظ��ر أك��امل املعل��م رشح صحي��ح مس��لم للقايض 

عياض تأليف العالمة أبو الفضل عياض اليحصبي 544ه� 

.239/6

عم��دة الرعاية بتحش��ية رشح الوقاية: تألي��ف اإلمام محمد 

عبد الح��ي اللكنوي 1304ه� تحقيق صالح محمد،  مركز 

العلامء العلمي للدراسات وتنقيه املعلومات ألطبعه االوىل 

ج130/10.

)5( وينظر البناي��ة ورشح الهدايه تأليف  أبو محمد محمود 

ب��ن احمد بن م��وىس بن حميدين بن الفيت��ايب الحنفي بدر 
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الحديث الرابع	 

حدثنا  اس��ود بن عامر، قال حدثنا رشيك عن وائل 

عن جميع بن عمري عن خاله قال 

سئل النبي ملسو هيلع هللا ىلص :عن فضل، الكسب فقال بيع مربور 
وعمل الرجل بيده )1(

رجال السند :	 

1- اس��ود بن عامر ش��اذان أبو عبد الرحمن الشامي 

نزيل بغداد من الطبقة التاسعة تويف )205ه�( روى 

الدي��ن العيني ت��وىف 855ه��� دار الكت��ب العلمية بريوت 

الطبع��ة األوىل 2000م – 290 ينظر كتاب الحاوي الكبري 

امل��ارودي، تأليف أبو الحس��ن عي بن محم��د بن حبيب 

البرصي البغدادي اشتهر باملارودي املتوىف 450 ه� - دار 

املفكرين، 1320 /830، مس��ائل اإلم��ام احمد بن حنبل 

وإس��حاق بن راهويه، تأليف إس��حاق بن منصور بن بهرام، 

أب��و يعقوب املروزي  املتوىف 251ه� النارش عادة البحث 

العلمي، ألجامعه االسالميه يف املدينة املنورة – السعودية 

الطبقة األوىل )2002م( 4069/8 .

)1( املستدرك عىل الصحيحني:أبو عبد الله الحاكم محمد 

ب��ن عبدالل��ه بن محمد بن محمد ب��ن حمدويه  بن نعيم بن 

الحكم الضبي الطمها ين النيس��ابوري، املتوىف )504ه�( 

تحقي��ق مصطفى عبد القادر عطا دار الكتب العلمية بريوت 

1990م باب ذا ما حديث إس��امعيل بن جعفر بن أيب كثري 

رقم 2158/ج12/2 اإلمام احمد يف املسند  رقم 15836 

ب��اب حديث أيب ب��ردة ج75/25، املعجم الكبري للطرباين 

باب  ما س��نده أبو برده بن نيار رقم 520/ج197/22 شعب 

اإلمي��ان ب��اب الت��وكل بالله عزوج��ل والتس��ليم ألمره رقم 

1172 ج435/2 معج��م ألصحابه الب��ن قانع باب أبو برده 

بن نيار اسمه هاين بن نيار 204/205/3 طبقات املحدثني 

باب جعفر محمد بن س��ليامن ابن حبيب ج/134/2 معرفه 

ألصحاب��ه أليب نعيم باب أبو بردة خال جميع  بن عمري رقم 

6705

إرسائي��ل ب��ن يونس وجري��ر حازم وعص��ام ابن بن 

طليق  وهشام بن حس��ان وأيب بكرين عباس، روى 

عن��ه أبو ث��ور إبراهيم ب��ن خالد واحم��د واحمد بن 

حنبل والفضل  بن س��هيل وغريهم قال اإلمام حمد 

ثقة فقال فقال عي الس��يد يف ثقة، ويحي بن معني 
الباس به . )2(

2-  رشيك سبق ترجمته

3- وائل بن داود التميمي : أبو بكر الكويف والد بكر 

بن وائل  روى عن إبراهيم ألنخعي وجميع بن عمري 

وعمرو بن دينار، ومس��لم بن يسار وغريهم، وروى 

عن��ه ابنة بك��ر بن وائل، وس��فيان الث��وري، ويحيى 

بن  س��عيد القط��ان ، وغريهم قال الزه��ري ثقة قال 

أيب حات��م صالح الحديث ذكره ابن حبان يف كتاب 
الثقات وقال الذهبي صدوق وقال العجي ثقة . )3(

4- سبق درسته

5- خاله: هاين بن نيار سيف ترجمته .

الحكم عىل السند:

إس��ناده ضعيف في��ه جميع بن عم��ري التميمي وهو 

ضعيف  الحديث.

املعنى اإلجاميل للحديث :	 

يف ه��ذا الحدي��ث يبني رس��ول الل��ه ملسو هيلع هللا ىلص إن أفضل 

اإلع��امل الت��ي يتح��ىل بها املس��لم من الكس��ب 

الحالل الذي ألغش فيه وال خيانة وهو الذي يكون 

)2( الجرح والتعديل 294/1،  طبقات ابن س��عد 336/7، 

تهذيب الكامل 227/3 تهذيب التهذيب  342/10.

)3( الج��رح والتعدي��ل  كت��اب املجروح��ني الب��ن حبان 

226/1 الكام��ل الب��ن عدي 515/4، الكاش��ف 347/2، 

تاريخ اإلسالم 387/8 ميزان االعتدال 331/4.
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مقبوال يف الرشع . بحيث ال يكون فاسدا وقد خص 

رس��ول  الله ملسو هيلع هللا ىلص عمل الرجل بيده، وذكر هنا الرجل 

ألنه املحرتف غالبا ال إلخراج غرية واليد هنا ذكرها 

لكونها أك��رث مزاولة العمل به��ا  . وكذلك من قبيل 

قولهم رأيت بعيني وأخذت بيدي واىل جانب ذلك 

وهو تحقيق العمل وتقديره والتكس��ب بالعمل سنة 

األنبي��اء منهم نبي الل��ه داود كان يعمل الزرد فيبيعه 
بقوته وكان زكريا نجاراً.)1(

وعندما سئل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص اي الكسب أفضل فقال 

عم��ل الرج��ل بيده ويأخ��ذ من عم��وم الحديث إن 

االكتس��اب خري من التوكل، عىل انه الينا فيه بل هو 

عينه لك��ن بقيد كام يفهم ذلك حده الذي قيل فيه : 

وانه أفضل حدوده . أنه مبارشة ألس��باب مع ش��هود 

مس��ببها .فقد كان العلامء يعملون فقد كان للجنيد 

سيد ألطائفه الوصوفيه دكان يف البزازين . و كذلك 

كان إبراهيم بن ادم رحمه الله يكرث الكس��ب وينفق 
منه رضورته ويتصدق بباقيه)2(

)1( التسري برشح الجامع الصغري 187/1 فيض القديررشح 

الجام��ع الصغ��ري 547/1 دلي��ل الفالح��ني لط��رق رياض 

الصالح��ني : تأليف محمد بن ع��ي بن محمد بن عالن بن 

إبراهيم البكري ألصدقي الشافعي املتوىف )1057ه�( دار 

املعرف��ة للطباعة ب��ريوت لبن��ان . ط4)2004م(.526/4.

منار القاري رشح مخترص صحيح البخاري، . تأليف حمزة 

محمد قاسم، مكتبة دار البيان - دمشق سنة النرش 1990م، 

.327/3

)2( دلي��ل الفالح��ني لط��رق الري��اض الصالح��ني، تأليف 

: محم��د ع��ي ب��ن محم��د ع��الن ب��ن إبراهي��م ألك��ربي 

ألصدقي الش��افعي )1057(ه� .دار املعرف��ة بريوت لبنان 

ط4)2004م( 526/4.

فقه الحديث:	 

هنا يف الحديث س��يتدل إن أفضل الكسب وأحسنه 

ك��ام ذكره رس��ول الل��ه ملسو هيلع هللا ىلص  يف عمل الرج��ل بيده 

ويش��مل ألصناعه والزراعة كونه ج��رى باليد غالباً. 
والبيع املربور هو عمل التجارة )3(

الحديث الخامس	 

حدثنا عبدالله بن يوسف حدثنا الليث حدثني  يزيد 

ب��ن أيب حبيب عن بك��ر بن عبد الرحم��ن بن جابر 

بن عبدالل��ه، عن أيب  بردة ريض الله عنه قال : كان 

النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص يقول ))اليجلد فوق عرشة جلدات 
إال يف حِد من حدود الله (( )4(

رجال السند :	 

1- عبد الله بن يوس��ف التني أبو محمد الكالعي 

املرصي أصله دمشقي نزل تنس تويف سنة 218ه�  

يف مرص من الطبقة التاس��عة يكنى أبو محمد روى 

ع��ن محمد بن مهاج��ر بن دينار، وكلث��وم بن زياد، 

وهيثم بن جميل وغريهم وروى عنه احمد بن عمري، 

ومحمد بن الجنيد، ومالك بن عبدالله بن يوس��ف، 

والبخ��اري . قال يحيى بن مع��ني .،  ثبت، قال أيب 

)3( إعان��ة الطالبني ع��ىل حل ألفاظ فت��ح املغيث أبو بكر 

)املشهور بالبكري( بن محمد شطا الدمياطي ت )1302(

ه��� . دار الفكر للطباعة والن��رش، ط1 1997م )1418ه�( 

.6/3

)4( البخ��اري، كتاب الحدود، باب كم التعزير واألدب رقم 

6848، مسلم كتاب الحدود باب قدرة  اسواط التعزيز رقم 

1708، الرتمذي كتاب الحدود رقم 1383، أبو داود كتاب 

الحدود رق��م 4491، ابن ماجه كتاب الحدود رقم 3591، 

احمد مسند املكيني رقم 15272، الدرامي كتاب الحدود 

رقم 2211.



»الصحايب هانئ بن نيار البلوي ومروياته يف السنَّة )دراسة وتحليل(«

د. عبد الوهاب قدوري أحمد  |      315

حاتم ثقة، وقال ألعجي ثقة وقال البخاري ثبت، )1(

2- ألي��ث  بن س��عد بن عب��دا لرحم��ن ألفهمي أبو 

الح��ارث امل��رصي موىل عب��د الرحمن ب��ن خالد 

بن مس��افر وقي��ل موىل اب��ن ثابت ب��ن ضاعن جد 

عب��د الرحمن بن خالد وأهل بيت��ه يقولون نحن من 

الفرس، واملش��هور انه فهمي وفهم من قيس عيالن 

ولد بقرية قش��ندة قرية عىل نحو أربعة فراس��خ من 

مرص م��ات 175هجري��ة . وروى ع��ن إبراهيم بن 

أيب علب��ه . وأي��وب بن موىس، والحس��ن بن ثوبان 

وغريه��م . وروى عنه احمد ب��ن عبدالله بن يونس، 

وحجاج  بن محمد، وداود بن منصور النسايئ، من 

الطبقة الخامسة من أهل مرص، قال احمد بن حنبل 

ثقة  ثبت، ق��ال يحيى بن معني والنس��ايئ ثقة، قال 
ألعجي ثقة  )2(

3- يزي��د بن أيب حبيب واس��مه س��ويد االزدي ابو 

الرجاء امل��رصي موىل رشيك ب��ن الطفيل االزدي 

حليف بن مالك بن حس��ل ب��ن عامر بن لؤي وقيل 

كان أبوه موىل امرأة لبني حس��ل تويف 128ه� وهو 

الفقيه املفتي يف مرص وكان ثقة فقيه يرس��ل،  يكنى 

أب��و رجاء، روى عن إبراهيم ب��ن عبدالله بن حنني، 

)1( تاري��خ البخ��اري الكب��ري 5/الرتجم��ة 764، والتاريخ 

الصغ��ري 338/2، تاريخ أب��و زرعه الدمش��قي 67، 202،  

الثقات البن حبان، 349/8، سري اإلعالم النبالء 357/10، 

ميزان التقري��ب 33/1 . تهذيب الكامل 333/16، تهذيب 

التهذيب 88086/6،  

)2(  الكام��ل يف التاري��خ 194/5،  س��ري إع��الم النب��الء 

144/8، الكاشف 151/2،  الرتجمة 4191.تذكرة الحافظ 

224/1،  تهذي��ب التهذي��ب 382/12، التقريب 138/2، 

تهذيب الكامل 255/24،  وشذرات الذهب 339/1.

وبك��ري بن عم��رو، وجعفر ب��ن ربيع��ه وحفص بن 

الوليد، وصال��ح بن الح��ارث، وروى عنهم حرملة 

بن عمران، وس��عيد بن أيوب وليث بن سعد . ذكره 

ابن حيان يف الثقات، قال محمد بن س��عد ثقة كثري 
الحديث  .  )3(

4- بكري ب��ن عبدالله بن االش��ج القريش موىل بني 

مخزوم، ويقال موىل املس��ور ب��ن مخرمه الزهري. 

ويقال موىل شج ابو عبد الله نزل مرص تويف 122ه� 

م��ن الطبف��ه الخامس��ة روى عن عمرو بن ش��عيب 

بن محم��د، عمران بن نافع، كريب بن أيب مس��لم، 

محم��د بن عجالن وغريهم .  روى عنهم محمد بن 

قدامه وجعفر بن ربيع��ه، وزيد بن حبيب وغريهم . 

ق��ال اإلمام احمد صالح ثق��ة، وقال يحيى بن معني 

وأبو حاتم ثقة، وقال العجل ثقة مدين وقال النسايئ 
ثقة ثبت.  )4(

5- سليامن بن يسار الهاليل أبو أيوب ويقال أبو عبد 

الرحمن ويق��ال أبو عبد الله امل��دين موىل ميمونة 

زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص، اخو عطاء بن يس��ار وقال محمد بن 

س��عد إن سليامن نفس��ه كان مكاتبا الم سلمه تويف 

107ه���  وكان من فقهاء املدينة م��ن الطبقة الثالثة 

)3( طبق��ات بن س��عد 513/7، تاريخ البخ��اري الكبري 8/

الرتجمة 3226/3،  الكنى لإلمام مسلم الورقة 36، الجرح 

والتعديل 9/الرتجمة 1122،  تاريخ اإلسالم 184/5، سري 

إعالم النبالء، 6/ 31، تهذيب التهذيب 318/11،  التقريب 

7701، تهذيب الكامل 103/32.

)4( العلل احمد 352/1 تاريخ البخاري الكبري 113/1/2، 

الج��رح والتعدي��ل أليب حاتم 404/1،  403، س��ري إعالم 

النب��الء 170/6،  تاريخ اإلس��الم 48/5، تهذيب التهذيب 

.242/4
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.،  روى ع��ن جابر بن عبد الله، وحس��ان بن ثابت، 

وحم��زة بن عم��رو االكي وزيد ب��ن ثابت وغريهم 

روى عنه اس��أمه بن زيد اليث��ي، وخالد بن عمران، 

وزيد بن اس��لم، وقال يحيى ب��ن معني ثقه وقال ابو 

زرعه ثقه مأمون  وقال النسايئ كان احد أالمئه وقال 
محمد بن سعد كان ثقة عاملا ً. )1(

6- عب��د الرحمن بن جاب��ر بن عبدالل��ه األنصاري 

السلمي األنصاري أبو عتيق املدين اخو محمد بن 

جابر األنصاري، يكن��ى أبو عتيق، من الطبقة الثالثة 

روى ع��ن أبيه جابر بن عبد الله وحزم بن أيب كعب 

وأيب ب��ردة روي عن��ه وحرا بن عث��امن، وطالب بن 

حبيب، وعبد الله بن محمد بن عقيل، قال ألعجي  
والنسايئ ثقة )2(

7- أبو بردة  سيق ترجمته .

الحكم عىل السند :	 

إس��ناده متص��ل، رجاله ثقات ع��ىل رشط البخاري 

حديث صحيح  لوروده يف صحيح البخاري 

املعنى اإلجاميل للحديث .:	 

اختل��ف أقوال عل��امء يف مقدار التعزير ويش��به إن 

يكون الس��بب يف اختالف مقادي��ره عندهم ما رواه 

عن اختالف مقادي��ر الجنايات واإلجرام فزودوا يف 

األدب ونقصو منه عىل حس��اب ذلك، وكان اإلمام 

احم��د يقول للرج��ال إن يرضب عىل ت��رك الصالة 

واملعصي��ة ف��ال يرضب ف��وق عرش جل��دات وكان 

)1( الج��رح والتعدي��ل 4/ الرتجم��ة 643، وثقات العجل 

الورقة 22،  وتهذيب الكامل 100/12. 

)2( تهذي��ب التهذيب 153/6 التقري��ب 475/1، تهذيب 

الكامل 27/17 . 

الش��عبي  يق��ول التعزير ما بني س��وط  إىل ثالثني، 

والتعزي��ز هنا يف هذا الحدي��ث إن اليتجاوز العرش 

جلدات، ونقل عن س��يدا عمر ب��ن الخطاب ريض 

الله عنه يف عدم التجاوز عىل حدود الله فقال ظهور 

املس��لمني حمى الله اليحل ألح��د إن يجرحها إال 

يف حد  وكان يقيد من نفسه ولحد هو ماورد فيه من 

الشارع عن عدد من الجلد او برضب مخصوص أو 
عقوبة مخصوصة )3(

فقه الحديث: 	 

ذه��ب العل��امء إىل أقوال يف ح��د التعزي��ر األول  

اليزاد عىل ع��رش إال يف حد وهو قول اإلمام احمد 

وإس��حاق  والثاين يحتم��ل إال يتجاوز التعزير عىل 

ع��رشة اس��واط  ويحتمل ما س��وى  ذل��ك  ما روي 

عن الليث، والثال��ث إال يبلغ فوق عرشين، والرابع 

إال يبل��غ به أك��رث من ثالثني جل��دة، والخامس قال 

الش��افعي يف قول��ه  األخر ال يبلغ عرشين س��وطا، 

)3( مع��امل الس��نن رشح أيب داود، تأليف أبو س��ليامن بن 

محم��د ب��ن إبراهيم الخطاب ألبس��تي املت��وىف )388ه�( 

الطبقة العلمية حلب الطبقة األوىل 340/3/1932،  رشح 

صحيح البخ��اري البن بطال تأليف ابن بطال  ابو الحس��ن 

عي بن خلف بن عبد امللك  املتوىف سنه 449ه� تحقيق: 

أب��و متيم  يارس بن إبراهيم . مكتبه الرش��د، - الرياض طبقه 

الثانية 2003م 485/8/ التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين 

وألس��انيد تألي��ف أبو عمر يوس��ف بن عبد الل��ه بن محمد  

ب��ن عبد الرب بن عص��ام ألنمري القرطب��ي املتوىف 463ه� 

تحقي��ق: مصطفى بن احمد العلوي وزارة األوقاف املغرب 

سنه 1387ه� 229/5 . فتح الباري رشح صحيح البخاري، 

تألي��ف احمد بن ع��ي  بن حج��ر أبو الفضل العس��قالين  

الشافعي، دار املعرفة بريوت 1379ه�  177/12 .
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والسادس قال أبو حنيفة ومحمد إال يبلغ به األربعني 

س��وطا  بل ينقص منه سوطاً . وبه قال الشافعي  يف 

قول،  والس��ابع قال، ابن أيب ليىل وأبو يوسف أكرثه 

خمس وس��بعون س��وطاً، والثامن قول اإلمام مالك 

التعزي��ر،  رمب��ا كان أكرث من الح��د  إذا أدى اإلمام 

اجته��اده إىل ذلك روى عنه مثل ذلك أبو يوس��ف 

وأيب ثور، وقال أهل الظاهر ال يتجاوز تس��عه واقل، 

وذهب الطحاوي ال يج��وز اعتبار التعزير بالحدود 

ألنه��م مل يختلف��وا يف إن التعزير موكل إىل اجتهاد 
اإلمام فيخفف تارة ويشدد أخرى . )1(

ما يستفاد من الحديث :	 

ه��ذا الحديث ورد بصيغة الحرص التي ميثلها النفي 

واالستثناء وهذا من ابلغ صيغ الحرص  فهو نص يف 

مح��ل النزاع ع��ىل انه ال عقوبة ف��وق عرش جلدات  

إال في��ام ورد فيه من الش��ارع عقوبة  مقدرة كالخمر 

والق��ذف ونحوه��ام  لقول��ه ملسو هيلع هللا ىلص ))إال يف ح��د من 

حدود الله  مامل يرد فيه من الشارع عقوبة مقدرة فأن 

)1( الهداي��ه يف رشح بداي��ة املبت��دى : تأليف عي بن ايب 

بك��ر بن عبد الجليل الفر غيناي . أبو الحس��ن برهان الدين 

)593(ه���  تحقي��ق بن محمد ط��الل يوس��ف � دار أحياء 

الرتاث العريب، لبن��ان 360/2. املعترص يف املخترص من 

مش��كل اآلثار، تأليف يوس��ف بن موىس  الحنفي  املتوىف  

803 ه���  علم الكتاب بريوت 135/2، عمدة القارئ رشح 

صحيح البخاري 23/24، مخترص اختالف العلامء، تأليف 

أبو جعفر احمد بن محمد بن سالمه بن عبد امللك املرصي 

املعروف بالطحاوي املتوىف 321ه� تحقيق عبد الله نذير 

دار البش��ائر، بريوت ط1417/2،  305/3  املحىل باألثر، 

تأليف ابو محمد عي بن حمد بن سعيد بن حزم األندلي، 

تويف456ه�، دار الفكر بريوت/237/10. 

العقوبة تكون فيه تعزير اليتجاوز العرشة (()2(.

الحديث السادس	 

اخربين زكري��ا بن يحيى قال : حدثنا أبو كريب قال 

حدثنا أبو اسأمه عن سعيد بن سعيد . عن سعيد بن 

عم��ري بن عقبه بن نيار عن عمه أيب بردة بن نيار قال 

قال: رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ))من صىل عي من أمتي صالة 

مخلص��اً من قلبه، صىل الل��ه عليه به عرش صلوات 

ورفعه به��ا عرش درجات، وكتب له عرش حس��نات 

ومحي عنه عرش سيئات(()3(.

)2( الح��دود والتعزي��رات  عن��د ابن القي��م، تأليف بكر بن 

عبدالله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثامن  بن 

يحي��ى بن غيهب بن محمد املتوىف 1429ه� دار العاصمة 

للنرش )ط2( 1415ه�،  474/1، وجوب تحكيم الرس��ول 

ملسو هيلع هللا ىلصيف كل يشء من أحوالنا تأليف عي بن نايف الش��حود، 

إع��داد أبو حمزة الش��امي 337/3،  الحاوي الكبري يف فقه 

مذهب اإلمام الش��افعي وهو رشح مخترص املدين، تأليف 

أبو الحس��ن عي ب��ن محمد بن محمد ب��ن حبيب البرصي 

البغدادي . املاوردي 450ه��� تحقيق عي محمد معوض 

دار  الكت��ب العلمية بريوت لبانت ط1 1999م.439/13،  

روضه الطالبني وعمدة املفتني تأليف أبو زكريا محي الدين 

بن رشف النووي  املتوىف )676ه�( تحقيق زهري الشاويش 

دار الكتب االسالمي بريوت  ط3 1991م.174/10.

)3( السنن الكربى  : تأليف أبو عبد الرحمن احمد بن شعيب 

بن عي الخراس��اين، النس��ايئ املتوىف 203ه��� تحقيق : 

حسن عبد املنعم شبي . مؤسسه الرسالة – بريوت، الطبعة 

األوىل  2001م، ب��اب ثواب الصالة عىل النبي  ملسو هيلع هللا ىلص 31/9 

رق��م )9810(، عمل اليوم تأليف أبو عبد الرحمن احمد بن 

ش��عيب بن عي الخراساين  النسايئ )303( تحقيق فاروق 

حامد مؤسس��ه الرس��الة بريوت،  ط2 1406ه� باب ثواب 

الصالة ع��ىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 166/1. رق��م 94، املعجم الكبري 

للطرباين تأليف سليامن بن احمد بن أيوب بن مطري الخمي 
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رجال السند:	 

1- زكريا بن يحيى بن  إياس بن س��لمه  بن حنضلة  

بن قرة الس��جزي أبو عبد الرحمن املعروف بحياط 

الس��نة سكن دمشق املتوىف 287ه� يكنى  أبو عبد 

الرحمن روى إبراهيم بن إسحاق إبراهيم بن يعقوب 

الجوزج��اين ومجاهد ب��ن موىس وغريه��م، روى 

عن��ه النس��ايئ، وأبو بكر احمد ب��ن إبراهيم ومحمد 

ب��ن املنذر  ويحيى بن محمد ب��ن صاعد البغدادي  

وغريهم، قال النسايئ ثقة وقال عبد الغني بن سعيد 
حافظ ثقة )1( 

2- أب��و كريب اس��مه محم��د بن الع��الء بن كريب 

الحمداين الك��ويف تويف 248 هجري��ة من الطبقة 

العارشة روى عن إبراهيم بن إس��امعيل اليش��كري 

واألس��ود ب��ن عام��ر  وش��اذان وحفص ب��ن غياث 

وقبيص��ه بن لي��ث ورى عنه��م إبراهيم ب��ن  معقل 

ألنسفي والجامعة وجعفر بن محمد الفريايب . قال 

أيب حاتم صدوق  قال النس��ايئ الباس به وقال  يف 
موضع اخر ثقه  ذكره ابن حبان يف كتاب الثقات )2(

3- أبو اس��أمه حامد بن أس��امة بن زي��د القريش أبو 

أسامة الكويف موىل بني هاشم وقال منهم هو موىل 

الشامي، أبو القاسم الطرباين املتوىف 360 هجرية، تحقيق 

حمدي عبد املجيد الس��لفي، مكتبة ابن تيمية  – القاهرة – 

ط2 باب ما أسنده أبو بردة بن نيار 195/22، رقم 513.

)1( ش��ذرات الذهب 196/2،  الكاش��ف 324/1 تهذيب 

238/1،  تذكرة الحافظ  650/2.

)2( تاري��خ البخ��اري الكب��ري 644/1، الج��رح والتعدي��ل 

8/الرتجم��ة 239، الكام��ل يف التاري��خ 120/7 التقري��ب 

197/2،  تهذيب التهذيب 9 /386-385 . 

زي��د بن عي  وقيل موىل الحس��ن بن س��عد موىل 

الحسني بن عي مات  210ه� من الطبقة التاسعة، 

روي ع��ن االجلح بن عبد الل��ه الكندي واالحوص 

بن حكيم وزكريا بن أيب زائدة، وسفيان بن الثوري، 

روى عن��ه إبراهيم بن س��عيد الجوهري، واحمد بن 

املن��ذر، والحس��ن بن ع��ي الحل��واين و زكريا بن 

يحي��ى البلخي ق��ال احمد بن حنبل ثق��ة وقال ايظا 
كان ثبتاً. )3(

4- س��عيد بن س��عيد التغلبي أبو صباح الكويف من 

الطبقة السادسة روى عن سعيد  بن عمري االنصاري 

وعكرم��ه موىل ب��ن العباس وأيب الش��عثاء الكندي 

روى عنه أبو اس��امه ح��امد و وكيع بن الجراح ذكره 
ابن حبان يف الثقات . )4(

5- س��عيد بن عمري بن نيار ويقال سعيد بن عمري بن 

عقبه بن ني��ار األنصاري الح��اريث املدين ابن اخي 

ايب ب��رده بن ني��ار، روى جده المه ال��رباء بن عازب، 

وعبد الل��ه بن عمر بن الخطاب، و ابيه عمري بن نيار  

وأيب س��عيد ألخ��دري روى عنه جعفر ب��ن عبد الله  

بن الحكم األنص��اري،  ووائل بن داود وأبو الصباح  
سعيد بن سعيد الثعلبي . )5( 

)3( الكنى لإلمام مس��لم 8،  ثقات ابن ألعجي الورقة 12،  

الجرح والتعديل 3/الرتجمة 600 . مشاهري علامء األمصار 

الرتجم��ة 1379، تهذي��ب التهذي��ب 172/1،  الكاش��ف 

.250/1

)4( ش��ذرات الذه��ب 2/2  الجرح والتعدي��ل 4/الرتجمة 

102، وثق��ات اب��ن حبان 1/الورق��ة 108. تهذيب الكامل 

.464/10

)5( ثق��ات ابن حبان 288/4، الكام��ل البن عدي 53/2، 

تهذي��ب التهذي��ب 26/2،  إك��امل مغلط��اي 92/2، نهاية 



»الصحايب هانئ بن نيار البلوي ومروياته يف السنَّة )دراسة وتحليل(«

د. عبد الوهاب قدوري أحمد  |      319

الحكم عىل السند :	 

الحدي��ث ضعيف الح��ال الراوي س��عيد بن عمري 

األنصاري مقبول الحديث اما رجال الس��ند الباقني 

ثقات  وذا تبع عن طريق أخر يصل إىل درجة الحسن  

وقد صحح الحديث ابن حبان وقال صحيح . 

املعنى اإلجاميل للحديث	 

ان م��ام ينبغي لطالب الخري وراجيا الثواب وصحبه 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص واإلكثار من الصالة عليه فأنها نور وبرهان 

له يوم القيامة ويحىض بالس��عادة عند حوض النبي 

علي��ه الصالة والس��الم، وان االس��تكثار من الصالة 

علي��ه تك��ون فاتح��ة لكل خ��ري يف الدني��ا واآلخرة 

وكذلك جع��ل الصالة عليه فاتحة ل��كل دعاء أالن 

الص��الة عليه فاتحة ال أبواب الس��امء، وقد ورد يف 

الصحيح��ني وثبت ان م��ن صىل ع��ىل النبي عليه 

الصالة والس��الم ص��الة واحدة صىل الل��ه عليه بها 

عرش صل��وات فينبغي النظر إىل ه��ذا األمر العظيم 

والج��زاء الكريم مل��ن يصىل عىل رس��ول الله فإذا 

صىل العبد صالة واحدة صىل عليه الخالق سبحانه 

عرش مرات فهذا ثواب ال يعادله ثواب وجزاء واجر 

ال مياثله أجر، والصالة من الله فهو دليل عىل الرضا 

واملغفرة واملحبة من الرب للعبد .وهناك يف القران 

من اآليات ما تحث عىل الصالة عىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 

كام يف س��ورة األحزاب، وقد ورت أحاديث ترش��د 

الناس والعباد عىل الصالة عىل رسول الله وخاصة 

ي��وم الجمعة.وقد اجمع العلامء عىل فرض وجوب 

لسول 118، وتهذيب الكامل 25/11.

الصالة عىل رسول الله عليه الصالة والسالم)1(.

فع��ىل العب��اد املداومة ع��ىل الصالة عىل رس��ول 

 الل��ه ملسو هيلع هللا ىلص مل��ا له��ا م��ن االج��ر والث��واب يف الدنيا 

واالخرة

الحديث السابع	 

حدثنا يزي��د بن هارون قال اخربنا حامد بن س��لمه 

ع��ن عي بن زي��د عن ايب برده  قال م��ررت بالربذة  

ف��إذا فس��طاط، فقلت ملن ه��ذا فقي��ل ملحمد بن 

مسلمه فاستأذنت عليه فدخلت عليه فقلت رحمك 

الله ان��ك انك  من هذا األمر مب��كان، فلو خرجت 

إىل الناس فأمرت ونهيت فقال : ان رس��ول الله ملسو هيلع هللا ىلص 

انه ستكون فتنه  وفرقه واختالف فإذا كان ذلك فات 

بس��يفك احد فرضب به عرضه واكرس نبلك  واقطع 

واترك واجلس يف بيت��ك فقد وقعت وقعت  ما قال 
يل رسول  الله ملسو هيلع هللا ىلص )2(

)1( فت��ح الب��اري رشح صحي��ح البخ��اري الب��ن رج��ب،  

ج277/8،  والي��ة الل��ه والطري��ق  إليها، تألي��ف محمد بن 

ع��ي بن محمد ب��ن عبد الله لش��وكاين املت��وىف)1250(

هجري��ة تحقيق إبراهيم هالل، دار الكتب املرصية، القاهرة 

ص/3809 

)2( مس��ند اإلمام احمد باب باقي حديث محمد بن مسلمه 

 رق��م 16029 الفن لنعي��م بن هامم كتاب الف��ن . تأليف 

أبو عبد الله نعيم بن حامد بن معاوية  بن الحارث الخزاعي 

امل��روزي املت��وىف  228ه� تحقيق س��مري أم��ني الزهري 

مكتب��ة التوحي��د – القاهرة  ط1 )1412ه���(  باب العصمة 

من الفن وما يس��تحب فيه��ا من الكف رق��م 398-397، 

الس��نن الواردة يف الفن واغوائلها والس��اعة  واش��رتاطها، 

تأليف عثامن بن سعيد بن عثامن بن عمرو أبو عمرو الداين 

444ه��� تحقيق:رضا الله محمد إدري��س املباركفوري دار 
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رجال السند :	 

1- يزي��د بن ه��ارون بن زاذي ويقال ب��ن  زاذان بن 

ثابت الس��لمي أبو خالد الو اسطي وكان جده زاذان 

م��وىل عاصم امرأة عتبه بن فرقد مات 206ه� روى 

ع��ن إبان بن أيب  عي��اش، وإرسائيل بن يونس وبهز 

بن حكيم، وشعبة بن الحجاج وغريهم، وجمع كثري  

وروى عن��ه احم��د بن حنبل وإس��حاق ب��ن راهويه 

وغريه��م قال يحي��ى بن مع��ني ثقة وق��ال عي بن 

أملديني ثق��ة وقال ألعجي ثقة، ق��ال أبو حاتم ثقة  
وإمام  )1(

2- حامد بن س��لمه بن دينار البرصي أبو س��لمه بن 

أيب صخ��ر موىل ربيعه بن مالك بن حنضلة بن متيم 

ويق��ال موىل حمريي بن كرامه وهو ابن أخت حميد 

الطويل توىف 167ه� روى عن االزق بن قيس وانس 

بن سريين وبهز بن حكيم وخالد الحذاء  وروى عنه 

احمد بن إسحاق وابرش بن رسي وسليامن بن حرب 

وغريهم قال احمد بن حنبل اثبت الناس وقال يحيى 
بن معني ثقة )2(

العاصمة – رياض الطبعة األوىل 1416ه� . باب اإلمس��اك 

يف الفتنه رقم 116،  س��نن اب��ن ماجه باب التثبت يف الفتنه 

رق��م  3962، االبان��ه الك��ربى الب��ن بط��ه تألي��ف أبو عبد 

الل��ه عبي��د الله بن محم��د بن محمد بن حم��دان العكربي 

املع��روف با ابن بطه العكريب املتوىف 387هجرية  تحقيق 

:رضا معطي، وعثامن االثي��ويب، الدار الراية الرياض، ط1 

)1988م(، باب إعالم النبي ملسو هيلع هللا ىلص رقم 727.

)1( الثق��ات للعج��ي  ج2 / 368، س��ري إع��الم النب��الء 

ج385/9 . تهذيب الكامل ج261/32. 

)2( الجرح والتعديل أليب حاتم ج140/3، معاين  األخيار 

يف رشح رج��ال معاين اآلثار تأليف أب��و محمد محمود بن 

3- ع��ي بن زي��د بن جدعان وهو ع��ي بن زيد بن 

عبد الله بن أيب ملكيه واس��مه زهري بن  عبد الله بن 

جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن متيم بن مرة  

القرييش التميمي أبو الحس��ن البرصي، املكفوف 

مي األصل تويف 131ه� روى عن انس بن حكيم 

الضبي واوس بن خالد والحس��ن البرصي وس��عيد 

بن جبري وعروة بن الزبري روى عنه حامد بن س��لمه 

وزهري بن مرزوق وس��فيان الثوري ورشيك بن عبد 

الل��ه وغريهم، قال اإلمام احم��د ليس بالقوي وقال 

لي��س بال��يش وقال يحي��ى بن مع��ني ضعيف وقال 

ابو زرعه ليس بالق��وي وقال الرتمذي صدوق وقال 
النسايئ ضعيف . )3(

الحكم عىل اإلسناد 	 

ضعيف، فيه عي بن زيد، ضعيف الحديث.

املعنى اإلجاميل للحديث :	 

يف الحدي��ث الرشي��ف يبني النبي محم��د ملسو هيلع هللا ىلص أنها 

س��تكون فن تعصف به��ذه أالمه واخت��الف وفرقه 

احمد بن موىس بن احمد بن حس��ني االغيتايب الحنفي بدر 

الدين املت��وىف 855ه� تحقيق محمود حس��ن دار الكتب 

العلمية ب��ريوت،  ط1، 1427ه� -2006 م ج240/1 بغيه 

الوعاة يف طبقات اللغويني والنحويني  تأليف عبد الرحمن 

بن أيب بكر جالل الدين الس��يوطي املتوىف 911ه� تحقيق 

محم��د أبو الفض��ل إبراهي��م املكتبة العرصي��ة لبنان ط1،  

ج/548/1.

)3( املجرح��ني من املحدثني الضعف��اء املرتوكني تأليف 

محم��د بن حبان ب��ن حمد بن حبان بن مع��اذ بن عبد الدار 

مي ألبس��تي توىف 354 ه���  دار العريب حلب ط1 1396/

ج103/1، تهذيب الكامل ج/435/20،  تهذيب التهذيب 

ج322/7.
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بني املسلمني فنبه املس��لم عىل ا ن يكف يده عن 

القتال واالستس��الم فهو خري الن ه��ذه الفن تكون 

بني املس��لمني ال الكف��ار لحرمة االستس��الم لهم، 

وكذل��ك يبني النبي محم��دملسو هيلع هللا ىلص  إن الجالس يف بيته 

أفضل من الخوض والدخ��ول يف هذه الفن وقوله 

يف الحدي��ث ))فأت بس��يفك أو حداً(( بقمتني  بني 

معروف يريد كرس الس��يف بل ترك��ه واليد الخاطئة  

بالتوصي��ف ويحتم��ل عىل  بعد  االضاف��ه إي : يد 

نف��س خاطئة واملراد حتى يأتي��ك من يقتلك وقوله 
يأتيك من يقتلك أو منية يقصد به املوت . )1(

فقه الحديث:	 

كان رس��ول الله ملسو هيلع هللا ىلص يأم��ر أصحاب��ه إذا حدث هذا 

الزم��ان وكرثت في��ه الفن وهم قد أدرك��وه قال لهم 

كونوا حليسا من احالس بيوتكم إي معناه  إن يتخذ 

بيته كأنه ثوبه الذي يسرت به عورته فيالزمه ول أيفارقه 

إذا عمت الفن وكرثت وهذا موجود من كرثة الفن 

التي تعصف بهذه أالمه .2  .

)1( مرقاة املفاتيح رشح مش��كاة املصابيح تأليف عي بن 

سلطان أبو الحسن  نور الدين الهروي املتوىف 1014ه�  دار  

الفكر بريوت لبن��ان ط1،  1422ه� 2002م  ج3384/8.

التيس��ري رشح الجام��ع الصغ��ري تأليف زي��ن الدين محمد 

بن ت��اج العارفني بن عي زيد العابدي��ن الحداوي املناوي 

املت��وىف 1031ه�،  مكتبه الش��افعي الري��اض،  ط3 ج/2 

/58، حاشية ألسندي  عىل سنن  ابن ماجه تأليف محمد بن 

عبد الهادي التتوي دار أبو الحسن نور الدين ألسندي  توىف 

1138ه�، دار الجيل بريوت  دار الفكر، ط2، ج470/2 .

)2( املدخ��ل البن الحاج أبو عبد الله محمد بن محمد بن 

محم��د العبد ري الفايس املالي تويف 727ه� دار الرتاث 

301/1

الحديث الثامن	 

حدثنا حجاج وحج��ني قاال حدثنا إرسائيل عن أيب 

اسحاق عن الرباء عن خاله أيب بردة انه قال  يارسول 

الله إنا جعلنا ش��اة لحم لنا قال قال رس��ول الله ملسو هيلع هللا ىلص 

قب��ل الصالة  قلت نعم قال تلك ش��اة اللحم قال يا 

رس��ول الله إن عندنا عناقا جذعه هي أحب إيل من 
مسنة قال تجزئ عنه وال يجزئ عن احد بعده .)3(

رجال السند :	 

1- حجاج ب��ن محمد املصييص أبو محمد األعور 

موىل سليامن :سبق ترجمة ثقه ثبت. 

2- حج��ني بن املثنى الياممي ابو عمر نزيل بغداد، 

خراس��اين األصل، مات 205ه� من الطبقة التاسعة 

يكن��ى أبو عم��ر روى عن حب��ان بن ع��ي العنزي 

واللي��ث بن س��عد ومالك بن ان��س روى عنه احمد 

ب��ن حنبل  واحمد بن منيع البغوي، ومحمد بن نافع  

النيس��ابوري ويحي��ى بن معني  قال أب��و بكر الجار 

ودي ثقة، وق��ال يحي  بن معني واالمام احمد كتبنا 
حديثه  وقال محمد بن سعد ثقه . )4(

3- إرسائي��ل ب��ن يونس بن أيب إس��حاق الحمداين 

)3( اإلم��ام احم��د  كتاب أول مس��ند املدني��ني أجمعني، 

باب بقيه حديث أيب بردة بن نيار واس��مه هاين بن نيار رقم 

15888. النس��ايئ، كت��اب الضحاي��ا رق��م 4321 . مالك 

كت��اب الضحايا رقم 915 الدار م��ي كتاب األضاحي، رقم 

1881

)4( تاريخ البخاري الكبري 3/الرتجمة 453،  الكنى ملسلم  

الورقة 70، رجال البخاري للباجي،  الورقة 51، الكاش��ف 

209/1،  سري إعالم النبالء، 326/10،  



»الصحايب هانئ بن نيار البلوي ومروياته يف السنَّة )دراسة وتحليل(«

322      |  د. عبد الوهاب قدوري أحمد

الس��بيعي أبو يوس��ف الكويف اخو عيىس بن يونس 

م��ات س��نة 160ه� م��ن الطبقة الس��ابعة  روى عن 

إبراهي��م مهاج��ر وادم بن ع��ي وحجاج ب��ن دينار 

وزي��د بن جبري  وروى عنه احم��د بن خالد الوهبي  

واألسود بن عامر بن  شاذان وحامد بن وأقد و وكيع 

بن الجراح  قال اإلمام احمد كان ش��يخنا ثقة، وقال 

يحيى معني ثبت ثقة وقال العجي كويف ثقة، وقال 

أب��و حاتم ثقة  صدوق  وقال يعقوب بن ش��يبه  ثقة 

صدوق وقال النسايئ البس به  )1(.

4- أيب اسحاق اسمه عمرو عبد الله بن عبيد ويقال 

عم��ري بن عبد الله بن عي ويقال عمرو بن عبد الله 

أيب شعرية هو اسمه ذو  يحمد الحمداين أبو إسحاق 

السبعي الكويف والس��بيع هو ابن صعب بن معاوية 

ب��ن كثري ب��ن مالك  بن جثم بن حاش��د بن جثم بن 

خيوان  بن نوف بن حمدان وقال ا بن إس��حاق والد 

يف الس��نتني بقينه من خالفة عثامن )ريض الله عنه( 

ت��ويف 126ه� من الطبقة الثالثة روى عن األرقم بن 

رشحبيل واس��امه بن زيد وانس ب��ن مالك وحارث 

بن م��رضب والربيع ب��ن الرباء وس��عيد جبري  روى 

عنه إبان بن تغلب وإس��امعيل بن حامد، وجرير بن 

ح��ازم وزهري بن معاوية وقال أبو إس��حاق ثقة وقال 

يحيى بن معني ثقة وكذلك قال النس��ايئ ثقة، وقال 

ألعج��ي كويف تابعي ثقة س��مع مثانية وثالثني من 
أصحاب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلصقال أبو حاتم ثقة . )2(

)1( الكامل الب��ن عدي 220/2، الج��روح والتعديل البن 

أيب  حات��م 331/1/1’ الثقات البن حبان الورقة 4’ تهذيب 

الكامل 515/2، 

)2( طبقات ابن س��عد، 313/6،  ثقات ألعجي الورقة 42، 

5- ال��رباء  عازب بن الحارث ب��ن عدي بن مجدعه 

بن حارثة بن الحرث بن الخزرج بن عمرو بن مالك  

ب��ن األوس األنصاري الح��اريث األويس أبو عامر 

صاحب رس��ول الل��ه ملسو هيلع هللا ىلص وابن صاحب��ه وأمه حبيبة 

بنت أيب حبيبة ب��ن الحباب بن انس بن زيد  من بن 

مال��ك بن النجار، أمه ام خالد بنت ثابت بن س��نان 

بن عبيد بن ثعلبه نزل الكوفه ومات بها زمن مصعب 

بن عمري مات  سنه 71ه�  روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 

وعن بالل بن رباح، وحس��ان بن ثابت، وروى عنه  

إي��اد بن لقي��ط، و خيثمه بن عب��د الرحمن وزيد بن 
وهب وغريهم .  )3(

الحكم عىل سناد الحديث	 

الحديث صحيح جميع رجاله ثقات 

املعنى االجامىل للحديث 	 

يف هذا الحديث  يبني النبي ملسو هيلع هللا ىلص انها   ليست أضحية 

ب��ل ه��و لحم يقدم��ه الهل��ه     وقد عجل ب��ه  وقد 

استشكلت اإلضافة يف قوله شاة لحم، والذي يظهر 

أن أبا بردة ملا اعتقد أن شاته شاة أضحية أوقع - ملسو هيلع هللا ىلص 

- يف الج��واب قوله ش��اة لحم موقع قوله ش��اة غري 

أضحي��ة .  والجذعة يف ه��ذه الرواية أنها من املعز 

ثقات ابن حب��ان، 177/5،  الكاش��ف 2/الرتجمة 4248. 

تذك��رة الحفاظ 114/1،  تهذي��ب التهذيب، 63/8. معاين 

اإلخب��ار يف رشح أس��امي معاين اآلثار أب��و محمد محمود 

بن احمد ب��ن موىس بن احمد بن حس��ني الفيتايب الحنفي  

بدر الدين العيني  املتوىف 855ه�.، تحقيق : محمد حسن 

محمد حسني إسامعيل، دار الكتب العلمية بريوت – لبنان، 

ط6، 398/2.

)3( أسد الغابة  171/1-172،  الكاشف  151/1،  الثقات 

البن حبان 126/3. تهذيب الكامل 35/4.
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، ف��إن عندنا عناق��ا  والعناق بفت��ح العني وتخفيف 

الن��ون األنثى من ولد املعز عند أهل اللغة، والعناق 

هي التي استحقت أن تحمل وأنها تطلق عىل الذكر 

واألنث��ى  وذكر النبي عليه الصالة والس��الم انها  ال 

تصل��ح لغ��ريك فقال  أاذبحه��ا ؟ قال : نع��م، ثم ال 

تجزي ع��ن أحد بعدك من املس��لمني  وخص أيب 

بردة بإجزاء الجذع من املعز يف األضحية)1(.   

فقه الحديث	 

إختلف الفقه��اء يف أول وقت ذب��ح األضحية عىل 

ثالثة أقوال:

القول األول: يدخل وقت ذبح األضحية بعد طلوع 

ش��مس اليوم العارش من ذي الحج��ة، وبعد دخول 

وقت صالة الضحى، وُميض زمان من الوقت يس��ع 

صالة ركعتني وخطبت��ني خفيفتني، ال فرق يف ذلك 

ب��ني أهل الح��رض والب��وادي. وهذا قول الش��افعية 

والحنابل��ة، وب��ه قال اب��ن املن��ذر وداود الظاهري 

والط��ربي، وي��رى الحنابل��ة أيضاً أن يك��ون الذبح 
 بع��د صالة اإلم��ام وخطبته خروجاً م��ن الخالف)2(

)1( فتح الب��اري رشح صحيح البخاري، أحمد بن عي بن 

حجر العس��قالين دارالريان للرتاث سنة النرش: 1407ه� / 

1986م

)2( الح��اوي الكب��ري يف فقه مذهب اإلمام الش��افعي وهو 

رشح مخترص املزين ملؤلف: أبو الحس��ن عي بن محمد 

بن محمد بن حبيب البرصي البغدادي، الش��هري باملاوردي 

 )املت��وىف: 450ه���( تحق��ق: ا ع��ي محم��د مع��وض – 

وع��ادل أحم��د عب��د دار الكت��ب العلمية، ب��ريوت – لبنان 

الطبع��ة: األوىل، 1419 ه� -1999م،  15/ 85،   كش��اف 

 القن��اع 3/ 9، مغن��ي املحت��اج 6/ 129، 452، املجموع

8/ 387املحىل 6/ 35.

الق��ول الثاين: يدخ��ل وقت ذب��ح األضحية بطلوع 

فج��ر يوم النحر يف حق م��ن ال تجب عليهم صالة 

العي��د من س��كان الب��وادي. وأم��ا أه��ل الحارضة 

فيدخ��ل وق��ت األضحي��ة يف حقه��م بع��د ص��الة 

العي��د، وأم��ا إن مل يصل��وا العي��د لع��ذر فيدخ��ل 
 وقته��ا مبيض وقت الص��الة، وهذا ق��ول الحنفية 3

القول الثالث: يدخل وقت ذبح األضحية بعد صالة 

اإلم��ام وخطبته وبعد ذبحه ألضحيته، فإن مل يذبح، 

اعترب زمن ذبحه، وهذا قول املالكية)4(.

الحديث التاسع	 

حدثنا حفص بن عمر ق��ال انا عبد الله بن بن رجاء 

ق��ال أنا حامد بن ش��عيب عن منصور عن الش��عبي 

عن أيب بردة بن نيار  قال : قال رس��ول الله ملسو هيلع هللا ىلص ))ان 

الله حابس الغريم عىل غرميه كأشد ما حبس يشٌء 

عىل يشء، فيقول :يارب، كيف أُعطيه وقد حرشتني 

حافي��ا عريانا. فمن اين؟ فيقول الله . س��أعطيهم ما 

أعط��وك من حس��ناتك فيطرح عىل حس��نات القوم 

فأن كانت إال أخذت من سيأت القوم فطرحت عىل 

سيئاتك)5(.

)3( الهداية 8/ 430، حاشية ابن عابدين 6/ 380، االختيار 

،19 /5

)4( الذخرية 4/ 149، الرشح الكبري 2/ 120.

)5( مجمع الزوائد ومنع الفوائد، باب القصاص354/10، 

رقم 18419املعجم األوس��ط للطرباين . تأليف س��ليامن 

ب��ن احمد بن أيوب بن مطري اللخمي الش��امي أبو القاس��م 

الطرباين املتوىف 360 ه�، تحقيق طارق بن عوض الله بن 

محمد، عبد املحس��ن بن إبراهيم الحس��يني، دار الحرمني 

القاهرة،  من اسمه حفص 36/4،  رقم الحديث 3524 .
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1- حف��ص بن عمر بن الصب��اح الرقي الجزري من  

كبار مش��يخة الط��رباين، اإلمام املح��دث الصادق 

ش��يخ الرقة ويلقب بس��نجة  ارتحل وسمع، ابأ نعيم  

وقبيصه بن عقبه  وعبد الله بن رجاء الفداين، فيض 

بن الفضل حدث عنه أبو عنوانه  االسفرايني  ويحيى 

بن صاعدة  والعباس ب��ن محمد الرافقي والطرباين  
تويف 280ه� ثقة )1(

2- عب��د الله ب��ن رجاء بن عم��رو نيار اب��ن املثنى 

الف��داين أبو عمر والبرصي مات 219ه� من الطبقة 

التاس��عه روى عن إس��حاق بن يزيد الكويف وجرير 

بن أي��وب البجي وح��رب بن ميم��ون األنصاري، 

روى عن��ه البخاري، و ابراهي��م بن حاتم، وعبد الله 

بن الصباح وغريهم قال يحيى بن معني كان ش��يخاً 

صدوق��ا ال بأس به، ق��ال عمرو بن ع��ي صدوق، 

وقال أبو حاتم ثقة، قال عي امليداين حس��ن اجمع 

عليه اهُل ألبرصه، وقال النس��ايئ ليس به بأس ذكره 
بن حبان يف كتاب الثقات. )2(

3- ح��امد بن ش��عيب الح��امين التميم��ي يكنى ابا 

ش��عيب كويف سكن البرصة تويف س��نة 170ه� من 

)1( ميزان االعتدال  يف معرفه الرجال، تأليف: شمس الدين 

اب��و عبد الله محمد بن احمد بن عث��امن بن قامياز الذهبي 

املت��وىف 748ه���، تحقي��ق :عي محم��د البج��اوي، دار 

املعرف��ة بريوت – لبنان الطبع��ة األوىل 1963م، 566/1، 

الرتجمة 2155،  سري إعالم النبالء 406/13.

)2( تاري��خ الدارم��ي 248، ثق��ات ألعج��ي 29، الج��رح 

والتعدي��ل  5/الرتجمة/255، الثقات الب��ن حبان241/8، 

س��ري اعالم النب��الء  376/10،  تهذيب  التهذيب 143/2،  

تذك��رة الحفظ 404،  تقري��ب التهذي��ب 414/1، تهذيب 

الكامل  495/14.

الطبقه الس��ابعة روى الشعبي وحكيم بن جبري وعن 

أيب الزب��ري  وإس��امعيل بن أمي��ه . وروى عنه يحيى 

ب��ن صالح وداود بن مهران الدباغ  واحمد بن يونس، 

وإس��امعيل بن عم��رو، وعبد األعىل ب��ن حامد قال 

يحيى  بن معني ضعيف، وقال النسايئ ضعيف، وقال 
أبو حاتم ليس بالقوي  وقال البخاري فيه نظر . )3( 

4- منص��ور ب��ن املعتم��ر بن عب��د الله ب��ن ربيعه، 

ويق��ال املنصور بن املعتمر ب��ن عتاب بن عبد الله 

ب��ن ربيعه ويقال بن فرق��د، أبو عتاب الكويف  توىف 

س��نه 234ه� من الطبقة الخامسة روى عن إبراهيم 

النخع��ي، ومتي��م بن س��لمه، والحس��ن البرصي ، 

وخالد بن سعد، وروى عنه ابان بن صالح وإبراهيم 

ب��ن طه��امن وزهري ب��ن معاوي��ة  وس��فيان الثوري   

وغريه��م  . قال يحي��ى بن معني ثب��ت . وقال عي 

املديني ثقة .قال أيب حاتم ثقة، قال ألعجي كويف 
ثقة  ثبت يف الحديث. )4(

)3(  الج��رح والتعديل، تأليف أبو محم��د عبد الرحمن بن 

محم��د بن ادريس بن املنذر التميمي الحنضي الرازي ابن 

أيب حاتم 227ه�  طبعه ومجل��س دائرة املعارف العثامنية 

الهن��د، دار  إحياء ال��رتاث العريب – ب��ريوت ط1،  1952 

142/3، الثقات البن  حبان 378/8،  املجرحني البن حبان 

251/1، الكام��ل يف ضعفاء الرجال 15/3،  فتح الباب يف 

الكنى واأللقاب، أبو عبد الله  محمد بن إسحاق  بن محمد 

ب��ن يحيى بن مندة  العيدي املت��وىف 395ه�، تحقيق : أبو 

قتيبه، نظر محمد الفارايب، رياض   ط1996/1م، 182/1، 

املغني يف الضعفاء، ش��مس الدين أبو عبد الله  محمد بن 

احمد بن عثامن قامياز الذهبي، 748ه�، تصنيف  الدكتور 

نور الدين عز 189/1. سري إعالم النبالء  457/11 . 

)4(  الكنى لإلمام مسلم، الورقة 85،  الثقات ألعجي/53، 



»الصحايب هانئ بن نيار البلوي ومروياته يف السنَّة )دراسة وتحليل(«

د. عبد الوهاب قدوري أحمد  |      325

5� الش��عبي : اس��مه عامر بن رشاحي��ل . وقال ابن 

عبد الله بن رشا حيل بن عبد ، الش��عبي   أبو عمرو 

الكويف ابن أخي قيس بن عبد بن شعب حران وامه  

من س��بي جلوالء ولد لس��ت سنتني من خالفه عمر 

ب��ن الخطاب )ريض الله عنه( مات )109ه�( وقيل 

)102ه���( من الطبق��ة الثالثة، روى عن اس��امه بن 

زيد واألش��عث بن قيس  وانس بن مالك والرباء بن 

عازب  وروى عنه إبراهيم بن مهاجر، وداود بن أيب 

هن��د، وعبد الله بن بردة وغريه��م وقد أدرك خمس 

مئه من أصحاب رسول اللهملسو هيلع هللا ىلص  فهم عي وطلحه و 
الزبري، وقال يحيى بن معني وأبو زرعه ثقة . )1(

الحكم عىل الس��ند :إس��ناد ضعيف  في��ه حامد بن 

شعيب الحامين وهو ضعيف الحديث. 

غريب الحديث:	 

الغريم، الذي عليه دين او الجاحد للدين . 

املعنى اإلجاميل 	 

يف هذا الحدي��ث يتني لنا من خالل أقول علامء إن 

الحدي��ث خاص بال��ذي عليه دي��ن او جاحد لدين 

في��ه دليل ألنه يجوز لصاح��ب الحق مالزمة الغريم 

واقتضاء الحق منه حتى وان وصل األمر حبس��ه يف 

 املس��جد الن األدل��ة كث��رية وردت بذلك كحديث 

أبو هريرة ريض الله عنه، وكذلك للقايض إن يصلح 

بني الخصمني وان الصلح جائز عند بعض العلامء، 

والصل��ح ينقس��م إىل قس��مني األول صلح حطيطة 

الجرح والتعديل 778/8، وتهذيب الكامل 546/28.

)1( رج��ال البخاري للباج��ي 139، تذكرة الحفاظ 79/1،  

س��ري إع��الم النب��الء 94/4،  غاي��ة النهاي��ة 35/1، تهذيب 

الكامل  28/14.

وصل��ح املعارض��ة وكذلك يج��وز كالواحد منهام 

يف العني والدين جمعا، فصلح الحطيطة:إن يدعي 

عليه الفا فيصالحه عىل بضها فجائز وجعل كأنه أبره 

عن الباقي وإذا ادعى عينا فصالح عىل نصفه، جعل 

كأن��ه وهب منه النصف الباقي، وصلح املعاوضة : 

إن يدعي عليه عينا فيقر فيصالحه عىل عني أخرى، 

او يدع��ي دينا فيصالحه عنه ع��ىل مال فيصح وهذا 

األمر هناك م��ن األحاديث تويده واردة عن رس��ول 

الله ملسو هيلع هللا ىلص الصلح جائز بني املسلمني إال صلحا حرم 

حال أو أحل حراما)2(.

❊ ❊ ❊

)2( ينظر رشح السنة، تأليف محي السنة أبو محمد الحسن 

بن مس��عود ب��ن محم��د الفراء البغ��وي الش��افعي املتوىف 

)516( تحقيق شعيب االرنؤوط، املكتب اإلسالمي دمشق 

ط2، 1983 م ج208/8-209، وينظ��ر رشح فت��ح الباري 

االبن رجب ج348/3 
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الخاتمة

بعد انجاز هذا البحث املوس��وم ب�)وبيان  دور هذه 

الشخصية املهمة يف اإلسالم( ويف ظله حاولنا من 

خاللها توضيح أعامل هذه الش��خصية ومساهامت 

التي نوجزها باآليت: الصحايب هانئ بن نيار البلوي 

ومروياته يف السنة دراسة وتحليل( بعون الله توصلنا 

إىل استنتاجات: 

- كشفت الدراسة إسهامات الصحايب  يف اإلحداث 

السياسية التي وقعت إذ شارك إىل جانب النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

يف غزوة بدر واحد والغزوات التي شارك بها رسول 

الله ملسو هيلع هللا ىلص .

- توصلت الدراس��ة إىل العالقة الوثيقة بني الرسول 

ملسو هيلع هللا ىلص وبينه، فكانت عالقة   محبة وطيدة مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص  

- أتس��مت الدراس��ة أن الصحايب  كان يدرك صحة 

الدعوة اإلس��المية وكان  لديه اعتقاداً أن هذا الدين 

ع��ىل ح��ق والدلي��ل موقف��ه االيجايب م��ن الدعوة 

اإلس��المية إذ أن النزعة والتعص��ب لقبيلته مل متنعه  

من الدخول يف اإلسالم.

- أتض��ح من الدراس��ة مش��اركاته يف الغزوات التي 

خاضها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بعد دخوله يف اإلسالم.

- أظهرت الدراس��ة ان الصحايب م��ن رواة الحديث  

روى أحاديث عن الرس��ول ملسو هيلع هللا ىلص وبهذا يكون قد قدم 

خدمة لإلسالم بحفظه لحديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

- م��ن خالل دراس��تي للبحث  تب��ني ان االحاديث 

التي رواها الصحايب هي )9( روايات. 

وختام��اً .. فه��ذا ما أفىض إليه جدن��ا واجتهادنا يف 

مجال هذه الدراس��ة. وآخر دعونا ان الحمد لله رب 

العاملني.

قائمة املصادر واملراجع

1- إحكام اإلحكام رشح عمدة اإلحكام، تأليف ابن 

دقيق العيد تق��ي الدين أبو الفتح محمد بن عي بن 

وهب بن مطيع القش��ريي املت��وىف )702( هجرية 

تحقيق مصطفى ش��يخ مصفى، مؤسس��ة الرس��الة، 

ط1،  2005 م.

2- إعانة الطالب��ني عىل حل ألفاظ فتح املغيث أبو 

بكر )املش��هور بالبكري( بن محمد شطا الدمياطي  

ت)1302(ه��� .دار الفك��ر للطباع��ة والنرش، ط1 

1997م )1418ه�(.

3- إك��امل املعل��م رشح صحيح مس��لم للقايض 

عي��اض تأليف العالمة أبو الفضل عياض اليحصبي 

544ه�.

4- امتعاع اإلس��امع مبا للنبي من األحوال واألموال 

والحف��دة واملتاع . تأليف: احمد بن عبد القادر ابو 

العباس  الحس��يني ألعبيدي، تق��ى الدين املقريزي 

ت��ويف )854ه� ( تحقيق: محم��د عبد الحميد، دار 

الكتب العلمية بريوت ط1999/1م.

5- بغي��ه الوع��اة يف طبق��ات اللغوي��ني والنحويني  

تألي��ف عب��د الرحم��ن ب��ن أيب بكر ج��الل الدين 

السيوطي املتوىف 911ه� تحقيق محمد أبو الفضل 

إبراهيم املكتبة العرصية لبنان ط1. 

6- البناي��ة ورشح الهداية تأليف  أبو محمد محمود 

بن احمد بن موىس بن حميدين بن الفيتايب الحنفي 
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بدر الدي��ن العيني توىف 855ه� دار الكتب العلمية 

بريوت الطبعة األوىل 2000م.

7- التاريخ الكبري للبخاري :محمد بن إسامعيل بن 

إبراهي��م بن املغرية البخاري أب��و عبد الله املتوىف 

256 ه� دار املعارف العثامنية، حيدر أباد.

8- التمهي��د مل��ا يف املوطأ من املعاين وألس��انيد 

تأليف أبو عمر يوس��ف بن عب��د الله بن محمد  بن 

عبد الرب بن عصام ألنمري القرطبي املتوىف 463ه� 

تحقي��ق : مصطفى بن احمد العلوي وزارة األوقاف 

املغرب سنه 1387ه�.

9- تهذيب الكامل يف أس��امء الرجال تأليف جامل 

الدي��ن أبو الحجاج يوس��ف املزي، تحقيق بش��ار 

عواد، مؤسسة الرسالة، 1403ه� – 1983م ط1. 

10- التيس��ري رشح الجام��ع الصغ��ري تألي��ف: زين 

الدين محمود املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني 

عي بن زي��ن العابدين املهداوي املناوي القاهري 

املتوىف 1031 ه� مكتبة األيام الشافعي –الرياض 

ط3.

11- الثق��ات تأليف محمد بن حي��ان بن احمد بن 

حيان بن معاذ بن معبد التميمي ابو قاس��م الدرامي 

ألبس��تي )354ه�( دار املعارف العثامنية حيدر أباد 

الطبعة األوىل 1973.

12- الجرح والتعديل، تأليف أبو محمد عبد الرحمن 

بن محمد بن إدريس ب��ن املنذر التميمي ألحنظي 

الرازي ابن حاتم املتوىف 307ه� دار إحياء الرتاث 

العريب بريوت – الطبعة األوىل 1952.

13- جوام��ع الس��رية النبويه، تأليف اب��و محمد بن 

عي بن احمد بن س��عد بن حزم االندلي القرطبي 

الظاهري املتوىف سنة )456ه�(.دار الكتب العلمية 

بريوت.

14- حاش��ية ألسندي  عىل س��نن  ابن ماجه تأليف 

محمد ب��ن عبد الهادي التتوي دار أبو الحس��ن نور 

الدين ألس��ندي  توىف 1138ه�، دار الجيل بريوت  

دار الفكر، ط2.

15- الحاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي 

وهو رشح مخترص املدين، تأليف أبو الحسن عي 

ب��ن محمد بن محمد بن حبيب البرصي البغدادي . 

املاوردي 450ه� تحقي��ق عي محمد معوض دار  

الكتب العلمية بريوت لبانت ط1 1999م.

16- الحدود والتعزيرات  عند ابن القيم، تأليف بكر 

ب��ن عبدالله أبو زيد بن محمد ب��ن عبد الله بن بكر 

ب��ن عثامن  بن يحيى ب��ن غيهب بن محمد املتوىف 

1429ه� دار العاصمة للنرش )ط2( 1415ه�، 

17- ال��درر يف اختص��ار املغازي والس��ري تأليف 

النم��ري الحافظ يوس��ف بن الرب، تحقيق : ش��وقي 

ضيف، دار املعارف القاهرة، ط2)1403ه�(. 

18- دلي��ل الفالح��ني لط��رق ري��اض الصالحني : 

تأليف محمد بن عي بن محمد بن عالن بن إبراهيم 

البكري ألصدقي الشافعي املتوىف )1057ه�( دار 

املعرفة للطباعة بريوت لبنان . ط4)2004م(.

19- رجال صحيح مس��لم . تألي��ف احمد بن عي 

ب��ن محمد بن ابراهيم، ابو بكر ابن منجويه املتوىف 

428 ه�، تحقيق : عبدالله البيش��ي، دار املعرفه – 

بريوت ط1 )1407ه�(.

20- الرس��ول القائد، تاليف محمود شفيق خطاب، 

املت��وىف )1419ه���( . دار الفك��ر – ب��ريوت، ط 



»الصحايب هانئ بن نيار البلوي ومروياته يف السنَّة )دراسة وتحليل(«

328      |  د. عبد الوهاب قدوري أحمد

السادسة 1922م.

21- الروض االنف يف رشح السرية النبوية تاليف: 

ابو القاس��م الرحمن بن عبدالله بن حمد الس��هيي 

ت)518 ه�( دار احياء الرتاث العريب بريوت-  ط1 

1412 ه�.

22- روضه الطالبني وعمدة املفتني تأليف أبو زكريا 

مح��ي الدين بن رشف الن��ووي  املتوىف )676ه�( 

تحقيق زهري الشاويش دار الكتب االسالمي بريوت  

ط3 1991م.

23- السنن الكربى  : تأليف أبو عبد الرحمن احمد 

بن ش��عيب بن عي الخراس��اين، النسايئ املتوىف 

203ه� تحقيق : حسن عبد املنعم شبي . مؤسسه 

الرسالة – بريوت، الطبعة األوىل  2001م.

24- الس��نن ال��واردة يف الفن واغوائلها والس��اعة  

واش��رتاطها، تأليف عثامن بن س��عيد بن عثامن بن 

عمرو أبو عم��رو الداين 444ه��� تحقيق:رضا الله 

محم��د إدريس املباركفوري دار العاصمة – رياض 

الطبعة األوىل 1416ه� .

25- س��رية ابن هشام : الس��رية النبويه البن هشام . 

تأليف عبد امللك بن هش��ام بن اي��وب الحمريي، 

املعاف��ري، ابو محمد، جامل الدين املتوىف س��نة 

)213ه� (تحقيق رشكة الطباعة الفنية.

26- السرية النبوية عىل ضوء القران والسنه . تأليف 

محمد ب��ن محمد ب��ن س��وليم ابو ش��هبه املتوىف 

)1403ه�(. دار القلم – دمشق، ط2 )1427ه�(.

27- رشح الس��نة، تألي��ف محي الس��نة أبو محمد 

الحسن بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي 

املتوىف )516( تحقيق ش��عيب االرنؤط، املكتب 

اإلسالمي دمشق ط2، 1983.

28- رشح صحيح البخ��اري البن بطال تأليف ابن 

بط��ال  ابو الحس��ن عي بن خلف ب��ن عبد امللك  

املتوىف س��نه 449ه��� تحقيق: أبو متي��م  يارس بن 

إبراهي��م . مكتب��ه الرش��د، -  الرياض طبق��ه الثانية 

2003م.

29- رشح مس��ند أبو حنيفة تأليف عي بن س��لطان 

محمد، أبو الحسن نور الدين املال الهروي القاري 

املتوىف )1014 هجرية(تحقيق خليل محيي الدين 

،دار الكتب العلمية بريوت ،ط1/ 1985 م.

30- عم��دة الرعاي��ة بتحش��ية رشح الوقاية: تأليف 

اإلم��ام محمد عبد الحي اللكنوي 1304ه� تحقيق 

ص��الح محمد،  مرك��ز العلامء العلمي للدراس��ات 

وتنقيه املعلومات ألطبعه االوىل.

31- عم��ل الي��وم تأليف أب��و عبد الرحم��ن احمد 

بن ش��عيب بن عي الخراس��اين  النس��ايئ )303( 

تحقيق فاروق حامد مؤسس��ه الرسالة بريوت،  ط2 

1406ه�.

32- عي��ون االث��ر يف فن��ون املغازي والش��امئل 

والس��ري تالي��ف محم��د بن احم��د ب��ن محمد بن 

س��يد الن��اس اليعم��ري الربعي اب��و الفت��وح فتح 

الدين املت��وىف )734ه�( دار القلم – بريوت ط1 

1993م - 1414 ه���.

33- غريب الحديث أبو عبيد  القاس��م  بن عبد الله 

الهروي البغدادي املتوىف 224 ه� تحقيق : محمد 

عب��د املعيد خ��ان، دار املع��رف العثامني��ة الطبقة 

األوىل 1964.

34- فت��ح الباب يف الكن��ى واأللقاب، أبو عبد الله  
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محمد بن إس��حاق  ب��ن محمد بن يحي��ى بن مندة  

العيدي املت��وىف 395ه�، تحقيق : أبو 43-  قتيبه، 

نظر محمد الفارايب، رياض   ط1996/1م.

35- فت��ح الب��اري رشح صحيح البخ��اري، تأليف 

احم��د ب��ن عي  بن حج��ر أبو الفضل العس��قالين  

الشافعي ’دار املعرفة بريوت 1379ه�.

36- الف��ن لنعي��م بن ه��امم كتاب الف��ن . تأليف 

أبو عبد الله نعيم ب��ن حامد بن معاوية  بن الحارث 

الخزاع��ي امل��روزي املت��وىف  228ه��� تحقي��ق 

س��مري أمني الزهري مكتبة التوحي��د – القاهرة  ط1 

1412ه�.

37- فقه الس��نة، تأليف سيد سابق املتوىف )1420 

هجرية(، دار الكتاب العريب بريوت، ط3، 1977

38- في��ض القدي��ر رشح الجامع الصغ��ري للمكتبة 

التجارية الكربى مرص ط1.

39- الكن��ى واالس��امء لل��دواليب تألي��ف ابو برش 

محم��د ب��ن احمد ب��ن حامد بن س��عيد بن مس��لم 

االنص��اري ال��دواليب ال��رازي املت��وىف )310ه�( 

تحقيق : ابو قتيبه نظ��ر محمد الفاريب، دار بن حزم 

–بريوت – لبنان ط1، 1421ه�.

40- اللم��ع يف أس��باب ورود الحدي��ث، تألي��ف 

عب��د الرحمن بن أيب بكر، جالل الدين الس��يوطي، 

املتوىف )931(هجري��ة، دار الفكر لطباعة والنرش، 

ط 1، 1996م.

41- املجرحني من املحدثني الضعفاء املرتوكني 

تألي��ف محمد بن حبان بن حم��د بن حبان بن معاذ 

بن عبد الدار مي ألبستي توىف 354 ه�  دار العريب 

حلب ط1 1396.

42- املحىل باألثر، تأليف ابو محمد عي بن حمد 

بن س��عيد بن ح��زم األندل��ي، تويف456ه�، دار 

الفكر بريوت.

43- مخت��رص اخت��الف العلامء، تألي��ف أبو جعفر 

احمد بن محمد بن سالمه بن عبد امللك املرصي 

املعروف بالطح��اوي املتوىف 321ه� تحقيق عبد 

الله نذير دار البشائر، بريوت ط2.

44- املدخ��ل البن الحاج أبو عب��د الله محمد بن 

محمد بن محمد العب��د ري الفايس املالي تويف 

727ه� دار الرتاث.

45- مرقاة املفاتيح رشح مش��كاة املصابيح تأليف 

ع��ي بن س��لطان أبو الحس��ن  نور الدي��ن الهروي 

املت��وىف 1014ه�  دار  الفكر ب��ريوت لبنان ط1،  

1422ه� 2002م.

46- مس��ائل اإلم��ام احمد بن حنبل وإس��حاق بن 

راهوي��ه، تأليف إس��حاق بن منصور ب��ن بهرام، أبو 

يعق��وب املروزي  املت��وىف 251ه� الن��ارش عادة 

البح��ث العلمي، ألجامع��ه االس��الميه يف املدينة 

املنورة – السعودية الطبقة األوىل )2002م(.

47- املس��تدرك ع��ىل الصحيحني:أب��و عب��د الله 

الحاكم محمد ب��ن عبدالله بن محمد بن محمد بن 

حمدوي��ه  بن نعيم ب��ن الحكم الضب��ي الطمها ين 

النيس��ابوري، املتوىف )504ه���( تحقيق مصطفى 

عبد القادر عطا دار الكتب العلمية بريوت 1990م

48- مش��ارق  األن��وار عىل صحاح اآلث��ار، تأليف 

عي��اض بن موىس بن عياض ب��ن عمرو  اليحصبي 

الس��بتي أبو الفاضل املت��وىف 544ه�، دار املكتبة 

العتيقة ودار الرتاث.
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49- مشاهري علامء االمصار واالعالم فقهاء االقطار 

تأليف : محمد بن حبان بن احمد بن حبان بن معاذ 

ب��ن معبد  التميم��ي، ابو حاتم، الدارمي، البس��تي، 

354ه���، دار الوف��اء للطباعه والن��رش  - املنصور، 

ط1 1411 – 1991م.

50- مشيخة النحال، البغدادي صائن الدين محمد 

بن االنجب تاليف : محمد بن االنجب بن ايب عيد 

الله  أبو الحسن صائن الدين النعال البغدادي تويف 

)659ه�( تحقيق : بشار عواد  ط1 1993م.

51- معامل السنن رشح أيب داود، تأليف أبو سليامن 

بن محم��د بن إبراهي��م الخطاب ألبس��تي املتوىف 

)388ه���( الطبق��ة العلمي��ة حلب الطبق��ة األوىل 

.1932

52- مع��اين اإلخبار يف رشح أس��امي معاين اآلثار 

أبو محمد محمود بن احمد بن موىس بن احمد بن 

حسني الفيتايب الحنفي  بدر الدين العيني  املتوىف 

855ه���.، تحقيق : محمد حس��ن محمد حس��ني 

إسامعيل، دار الكتب العلمية بريوت – لبنان، ط6، 

53- املعت��رص يف املخت��رص م��ن مش��كل اآلثار، 

تأليف يوس��ف بن م��وىس  الحنفي  املتوىف  803 

ه�  علم الكتاب بريوت.

54- املعجم األوس��ط للطرباين . تأليف س��ليامن 

ب��ن احمد ب��ن أيوب بن مطري اللخمي الش��امي أبو 

القاس��م الطرباين املتوىف 360 ه���، تحقيق طارق 

بن عوض الله بن محمد، عبد املحس��ن بن إبراهيم 

الحسيني، دار الحرمني القاهرة. 

55- املعج��م الكبري للطرباين تأليف س��ليامن بن 

احمد بن أيوب بن مطري الخمي الشامي، أبو القاسم 

الطرباين املتوىف 360 هجرية، تحقيق حمدي عبد 

املجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية  – ط2.

56- معرف��ة الصحابة .تأليف : اب��و نعيم احمد بن 

عبدالله بن احمد  بن أس��حاق بن موىس بن مهران 

االصفه��اين املتوىف )430ه�( . تحقيق : عادل بن 

يوس��ف الفرازي  دار الوطن الرياض ط1 1998م 

– 1419ه�.

57- معرف��ه الصحاب��ة واملغ��ازي: تألي��ف محمد 

ب��ن عم��ر ب��ن واق��د الس��همي االس��لمي بال��والء 

املدين، ابو عبدالله الواقدي تويف س��نة )207ه�( 

تحقيق:مارس��دان جون��س، دار االعظمي – بريوت 

ط3 – 1989م - 1309ه�.

58- املغني يف الضعفاء، شمس الدين أبو عبد الله  

محمد بن احمد بن عثامن قامياز الذهبي، 748ه�، 

59- منار القاري رشح مخترص صحيح البخاري، . 

تأليف حمزة محمد قاسم، مكتبة دار البيان -  دمشق 

سنة النرش 1990م.

60- مي��زان االعت��دال  يف معرفه الرج��ال، تأليف: 

شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد بن عثامن 

ب��ن قامياز الذهبي املت��وىف 748ه�، تحقيق :عي 

محمد البجاوي، دار املعرفة بريوت – لبنان الطبعة 

األوىل 1963م.

61- الهداي��ه يف رشح بداي��ة املبتدى : تأليف عي 

بن ايب بكر بن عبد الجليل الفر غيناي . أبو الحسن 

بره��ان الدي��ن )593(ه�  تحقيق ب��ن محمد طالل 

يوسف � دار أحياء الرتاث العريب، لبنان.

62- وج��وب تحكيم الرس��ول ملسو هيلع هللا ىلصيف كل يشء من 

أحوالن��ا تأليف ع��ي بن نايف الش��حود، إعداد أبو 
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حمزة الشامي.

63- وس��يله االس��الم بالنبي عليه الصالة والسالم. 

 تألي��ف احم��د بن حس��ني ب��ن عي ب��ن الخطيب، 

اب��و العباس القنطيني، اب��و قنفذ املتوىف)810 ه�( 

تحقيق : س��لامن العبد دار العرب االسالمي بريوت 

– لبنان ط1  1404- 19841.

64- والية الله والطريق  إليها، تأليف محمد بن عي 

ب��ن محمد بن عبد الله لش��وكاين املتوىف)1250(

هجرية تحقيق إبراهيم هالل، دار الكتب املرصية، 

القاهرة.

❊ ❊ ❊




