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ِٝل ١ََُ ايتَِّشِك  3 ََُكسِّ
 

 

 

 

 

 لِِٔكِحالتَّ َُ٘مسَِّكُم

إن الحؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا 

، ومـ يضؾؾ فال هادي لف، وأشفد أن ٓ فال مضؾ لفوسقئات أطؿالـا، مـ يفده اهلل 

إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف، وأشفد أن محؿًدا طبده ورسقلف، صىل اهلل طؾقف 

 فؿ واقتػك أثرهؿ إىل يقم الديـ.هنجطىل ار سوطىل آلف وصحابتف أمجعقـ، وطىل مـ 

 أما بعس:
اَمُفرمزّي يف غاية إمهقة، وهق  الؿحدث الػاصؾفنن كتاب  ٕبل محؿٍد الرَّ

، وإٓ فؼد  أطـل أول كتاب ُألِّػ يف فـ طؾؿ )مصطؾح الحديث( تللقًػا مستؼالا

تقعاب اسوجدت بعض فـقكف متػرقًة يف كتب أئؿة هذا الشلن، ومل يؼصد مملػف 

 (1)مادتف )ولؽـ هذا أمجع ما ُجؿع يف ذلؽ يف زماكف ثؿ تقسعقا بعد ذلؽ(.

، وجاء بعده أبق كعقؿ معرفة طؾقم الحديثفللػ الحاكؿ أبق طبد اهلل 

إصبفاين فعؿؾ طىل كتابف مستخرًجا، ثؿ جاء أبق بؽر الخطقب فصـػ 
                                                        

 ( ٓبـ حجر.1/186) الؿجؿع الؿمسسما بقـ الؼقسقـ مـ  (1)



ِٝل ١ََُ ايتَِّشِك  3 ََُكسِّ
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، ومـ يضؾؾ فال هادي لف، وأشفد أن ٓ فال مضؾ لفوسقئات أطؿالـا، مـ يفده اهلل 
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ِٝل ١ََُ ايتَِّشِك ََُكسِّ  4 
 

 

 

 

الؽػاية يف معرفة أصقل الروايةو ،السامعالجامع ٔداب الشقخ و ثؿ مجع ،

ا.(1)اإللؿاعالؼاضل طقاض كتابف   ، وَهُؾؿَّ َجرا

، مـفؿ الؿحدث الػاصؾمـ كتاب  ومل َتْخُؾ هذه الؿصـػات مـ الـؼؾ

ـ صريؼف، ومـفؿ مـ يذكر ذلؽ بدون سـد، كذلؽ مل ممـ يروي ذلؽ مسـًدا 

، وكذا مـ جاء هتؿؾ أققالف التل يف ثـايا كتابف: فؼد دوكقا الؽثقر مـفا يف كتبفؿ

 بعدهؿ مؿـ صـػ يف هذا الػـ إىل يقمـا هذا.

وقد اهتؿ العؾؿاء بف اهتؿاًما بالًغا مـ حقث الؼراءة والسؿاع: يظفر هذا 

جؾقاا مـ خالل مجالس السؿاع التل دوكت طىل كسخ أجزائف كؿا سقليت إيضاح 

 ارقف.يػ يؽاد هذا الؽتاب ٓ كانذلؽ يف مقضعف، بؾ إن مـ أئؿة الحديث مـ 

يف طؾقم  الؿحدث الػاصؾ بقـ الراوي والقاطل :"قال الذهبل 

ف.  ؾػلَّ كان ٓ يؽاد يػارق ُكؿَّ الحديث، وما أْحَسـَُف مـ كتاب، ققؾ: إن السِّ

 (2)."يعـل يف بعض طؿره

ان ـىل ذلؽ، وكـف تحؼقًؼا وتعؾقًؼا: فالحؿد هلل طـوقد يسر اهلل يل خدمت

 العؿؾ كالتايل:

مؼابؾة دققؼة، ومل ُأِشْر إىل فقارق  لؿخطقط بالؿطبقعقابؾت كسخ ا (1

 .الـسخ كثقًرا حتك ٓ يؽبر حجؿ الؽتاب وتؽثر بذلؽ الحقاشل
                                                        

(1) كزهة الـظر ف يسقر.48-46)ص  ( بتصرُّ

(2) سقر أطالم الـبالء (16/73.) 

ِٝل ١ََُ ايتَِّشِك  5 ََُكسِّ
 

 

 

 

 يف الؿطبقع. القاقعقـوالسؼط  أصؾحت التصحقػ (2

 قؿت بتخريج إحاديث وأثار. (3

 (1)طؾؼت طىل بعض الؿقاضع تتؿقًؿا لؾػائدة. (4

 وإحاديث وأثار. لمياتصـعت ففرًسا  (5

 صـعت ففرًسا لؾرجال الؿترجؿ لفؿ. (6

 صـعت ففرًسا لشققخ الؿصـػ الؿترجؿ لفؿ. (7

 ترمجت لؾؿصـػ. (8

 تؽؾؿت طـ مـفج الؿصـػ يف الؽتاب. (9

أما ترققؿ إحاديث وأثار وفؼرات الؽتاب والتراجؿ الخاصة التل  (13

أورد فقفا الؿصـػ أحاديث طـ رواة اتػؼت أسؿاؤهؿ وطصقرهؿ 

 حػظف اهلل ذا مـ طؿؾ الدكتقر محؿد طجاجوغقر ذلؽ: فنين استػدت ه

يف طؿؾف طىل الؽتاب: ٕن الؽتاب قد صبع وتـاولف أهؾ العؾؿ وصالبف 

والباحثقن: فلبؼقتف طىل حالف، وما فاتف جعؾت لف كجؿة، فنذا أراد 

 الباحث أن يحقؾ إلقف بنمؽاكف أن يؼقل: اكظره طؼقب إثر رقؿ كذا.

                                                        
وهق أن الؿصـػ قد يروي حديًثا بسـده، ومتـ ذلؽ الحديث يف الصحقحقـ أو  وهنا تنبيه: (1)

غقرمها، بقد أكف طـدهؿ مـ غقر الطريؼ التل ساقفا: لذلؽ فنين أخرج ذلؽ الحديث أو إثر مـ 
ج فقفا بذلؽ الس ج الؿصادر التل ُخرِّ ـد أو مـ يؾتؼل معفؿ فقف، ثؿ أزيد طىل ذلؽ وأذكر أكف قد خرِّ

متـف يف الصحقحقـ أو أحدمها أو غقرمها مـ غقر الطريؼ التل ساقفا الؿصـػ، وفعؾت هذا حتك 
 تؽتؿؾ الػائدة، وأحقاًكا قد ٓ أجد إثر طـد غقر الؿصـػ.



ِٝل ١ََُ ايتَِّشِك  5 ََُكسِّ
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ِٝل ١ََُ ايتَِّشِك ََُكسِّ  6 
 

 

 

 

 .ؿراجع وغقر ذلؽ مؿا سقؼػ طؾقف الؼارئصـعت ففرًسا لؼائؿة الؿصادر وال (11

ٓ أدَّطل الؽؿال لفذا العؿؾ: فؽؾُّ كتاب يرد طؾقف  ومع هذا كؾف فنين

مقضح أوهام الجؿع الـؼص إٓ كتاب اهلل طز وجؾ، وقد روى الخطقب يف 

 بسـده إىل إبراهقؿ بـ إسؿاطقؾ بـ يحقك الؿزين أكف قال:  (1)والتػريؼ

رًة َلُقِجد فقف خطل، أبك اهلل أن يؽقن كتاٌب لق طقرض كتاٌب سبعقـ م"

 ه.ا"صحقًحا غقر كتابف

 .ولؽـ حسبل أين أفرغت ما يف وسعل لخدمتف

ويجعؾف خالًصا لقجفف ، فلسلل اهلل أن يتؼبؾ ذلؽ مـل وأن يرزقـل اإلخالص

 .وأن يـػعـل بف يقم لؼائف إكف ويل ذلؽ والؼادر طؾقف، والحؿد هلل رب العالؿقـ، الؽريؿ

 بف راجل طػق ربف الؼديركت

 أبق مهام محؿد بـ طظ الصقمعل البقضاين

 القؿـل إصؾ الؿؽل مجاوًرا

 ببؾد اهلل الحرام مؽة زادها اهلل تشريًػا

 (ه11/4/1436وكان ذلؽ بؿـزيل الؽائـ بـ)محؾة العزيزية( يف )

 gmail.com333amAbohamm@الربيد االلكرتوين: 

 www.abouhamam.comاملوقع االلكرتوين: 

 5032337050الواتس: 
                                                        

(1) (1/6.) 

ِٜط ََٚتِكِس  7 ُؾِهْط 
 

 

 

 

 طِِٓسِكَتَّ ْطِكُؾ

ََ َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصطؿاًل بؼقل كبقـا  ََ َٓ  ـْ مَ  اللَ  ُر ؽُ ْش   : فنين أتؼدم (1)«اَس الـ   ُر ؽُ ْش  

 بالشؽر والتؼدير لؽؾٍّ مـ:

الشقخ الػاضؾ ماجد بـ سؾقؿان الرسل، والدكتقر فقاز بـ محؿد 

ؾفؿا بالبحث طـ مخطقصات الؽتاب وتصقيرها وإرسالفا  العقضل طىل تػضُّ

 إيل: فجزامها اهلل خقًرا.

قد استطاع بػضؾ اهلل ثؿ  -والحؼ يؼال–وأخقكا الشقخ ماجد الرسل 

صقـ يف طؾقم بجفقده ا لؿتقاصؾة أن يؼػ مساكًدا لجؿاطة مـ الباحثقـ الؿتخصِّ

الؼرآن والسـة لؿقاصؾة جفقدهؿ العؾؿقة لخدمة ديـفؿ مع متابعة وإشراف مـف 

طىل ذلؽ، متؿثاًل ذلؽؿ اإلشراف، وتؾؽؿ الؿتابعة يف أخالقف الـبقؾة وصدره 

 ة وصباطة وكشًرا:ؿام هذا العؿؾ كتابتوكذا أشؽر كؾ مـ ساطدين يف إ الرحب:

 فجزى اهلل الجؿقع خقًرا، وثبتـا وإياهؿ طىل الحؼ حتك كؾؼاه إكف لسؿقع الدطاء.

                                                        
 ، وهق حديث صحقح، وصححف شقخـاة ( وغقره، مـ حديث أبل هرير2/293رواه أمحد ) (1)

 (.1333( برقؿ )2/351) الجامع الصحقح مؿا لقس يف الصحقحقـيف كتابف الؿاتع  القادطل 



ِٜط ََٚتِكِس  7 ُؾِهْط 
 

 

 

 

 طِِٓسِكَتَّ ْطِكُؾ

ََ َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصطؿاًل بؼقل كبقـا  ََ َٓ  ـْ مَ  اللَ  ُر ؽُ ْش   : فنين أتؼدم (1)«اَس الـ   ُر ؽُ ْش  

 بالشؽر والتؼدير لؽؾٍّ مـ:

الشقخ الػاضؾ ماجد بـ سؾقؿان الرسل، والدكتقر فقاز بـ محؿد 

ؾفؿا بالبحث طـ مخطقصات الؽتاب وتصقيرها وإرسالفا  العقضل طىل تػضُّ

 إيل: فجزامها اهلل خقًرا.

قد استطاع بػضؾ اهلل ثؿ  -والحؼ يؼال–وأخقكا الشقخ ماجد الرسل 

صقـ يف طؾقم بجفقده ا لؿتقاصؾة أن يؼػ مساكًدا لجؿاطة مـ الباحثقـ الؿتخصِّ

الؼرآن والسـة لؿقاصؾة جفقدهؿ العؾؿقة لخدمة ديـفؿ مع متابعة وإشراف مـف 

طىل ذلؽ، متؿثاًل ذلؽؿ اإلشراف، وتؾؽؿ الؿتابعة يف أخالقف الـبقؾة وصدره 

 ة وصباطة وكشًرا:ؿام هذا العؿؾ كتابتوكذا أشؽر كؾ مـ ساطدين يف إ الرحب:

 فجزى اهلل الجؿقع خقًرا، وثبتـا وإياهؿ طىل الحؼ حتك كؾؼاه إكف لسؿقع الدطاء.

                                                        
 ، وهق حديث صحقح، وصححف شقخـاة ( وغقره، مـ حديث أبل هرير2/293رواه أمحد ) (1)

 (.1333( برقؿ )2/351) الجامع الصحقح مؿا لقس يف الصحقحقـيف كتابف الؿاتع  القادطل 



ِّف َُُص ١َُُ اِي  8 َتِطَد
 

 

 

 
 فيَِّصُناِل َُ٘نَدِطَت

 امس٘ ْٚػب٘;

ث العجؿ أبق محؿد الحسـ بـ طبد الرمحـ  هق اإلمام الحافظ البارع محدِّ

امُفرُمزي د الػارسل الرَّ  (2)الؼاضل. (1)ابـ خالَّ

 َٛيسٙ;

 طىل تاريخ وٓدتف يف شلٍء مـ مظان ترمجتف. مل أقػ

 ضسًت٘ يطًب احلسٜح;

اَمُفرُمزي فاضاًل مؽثًرا َولَِل الؼضاء ببالد الُخْقز قبؾ  ، ورحؾ(3)كان الرَّ

، ثؿ رجع إلقفا سـة مخس (4)التسعقـ ومائتقـ، وكتب طـ مجاطة مـ أهؾ ِشْقَراز

                                                        
بػتح الراء والؿقؿ بقـفؿا ألٌِػ، وضؿ الفاء، وسؽقن الراء إُخرى، وضؿ الؿقؿ، ويف آخرها الزاي،  (1)

( برقؿ 6/47) إكساباز مـ بالد خقزستان. هذه الـسبة إىل راَمُفرُمز، وهل إحدى كقر إهق
(1728.) 

(2) سقر أطالم الـبالء (16/73( ترمجة برقؿ )55.) 

  (2/434.)معجؿ البؾدانهل بالد خقزستان، يؼال لفا: الُخقز.  (3)

معجؿ ِشْقراُز: بالؽسر وآخره زاي: بؾد طظقؿ مشفقر معروف مذكقر وهق قصبة مـ بالد فارس.  (4)
  (3/383.)نالبؾدا

ِّف َُُص ١َُُ اِي  9 َتِطَد
 

 

 

 

أصحاب ، فؽتب ومجع وصـػ وساد (1)أو ست وأربعقـ وثالثؿائة

 (2)الحديث.

 َؿاخي٘;

امُفْرُمزيِّ كثقر مـ الؿشايخ سلذكر مـفؿ مجاطًة طىل  وٕبل محؿٍد الرَّ

حسب ترتقب روايتف طـفؿ يف الؽتاب، ذاكًرا رقؿ الحديث أو إثر الذي روى 

 طـف فقف، ومـ أراد معرفة شلٍء طـ ذلؽ الراوي فؾقرجع إلقف، وهؿ:

 [ 1محؿد بـ الحسقـ القادطل برقؿ.] 

 [ 2طبد اهلل بـ محؿد بـ زياد الشقباين برقؿ.] 

 [ 3طبد اهلل بـ أمحد بـ معدان برقؿ.] 

 [ 4محؿد بـ طبد اهلل الحضرمل الؿعروف بـ)ُمَطقَّـ( برقؿ.] 

 [ َؼطل برقؿ  [.7طؿر بـ أيقب السَّ

 [ 8مقسك بـ زكريا التُّْسَترّي برقؿ.] 

 [ 12الحسقـ بـ محؿد بـ طػقر برقؿ.] 

  ِ[.13ْرَيابل برقؿ ]جعػر بـ محؿد الػ 
                                                        

(1) إكساب (6/47( برقؿ )1728.) 

(2) سقر أطالم الـبالء (16/73( ترمجة برقؿ )55.) 



ِّف َُُص ١َُُ اِي  9 َتِطَد
 

 

 

 

أصحاب ، فؽتب ومجع وصـػ وساد (1)أو ست وأربعقـ وثالثؿائة

 (2)الحديث.

 َؿاخي٘;

امُفْرُمزيِّ كثقر مـ الؿشايخ سلذكر مـفؿ مجاطًة طىل  وٕبل محؿٍد الرَّ

حسب ترتقب روايتف طـفؿ يف الؽتاب، ذاكًرا رقؿ الحديث أو إثر الذي روى 

 طـف فقف، ومـ أراد معرفة شلٍء طـ ذلؽ الراوي فؾقرجع إلقف، وهؿ:

 [ 1محؿد بـ الحسقـ القادطل برقؿ.] 

 [ 2طبد اهلل بـ محؿد بـ زياد الشقباين برقؿ.] 

 [ 3طبد اهلل بـ أمحد بـ معدان برقؿ.] 

 [ 4محؿد بـ طبد اهلل الحضرمل الؿعروف بـ)ُمَطقَّـ( برقؿ.] 

 [ َؼطل برقؿ  [.7طؿر بـ أيقب السَّ

 [ 8مقسك بـ زكريا التُّْسَترّي برقؿ.] 

 [ 12الحسقـ بـ محؿد بـ طػقر برقؿ.] 

  ِ[.13ْرَيابل برقؿ ]جعػر بـ محؿد الػ 
                                                        

(1) إكساب (6/47( برقؿ )1728.) 

(2) سقر أطالم الـبالء (16/73( ترمجة برقؿ )55.) 



ِّف َُُص ١َُُ اِي  13 َتِطَد
 

 

 

 

  [.14بـ غـام الؽقيف برقؿ ] حسقـطظ بـ محؿد بـ 

 [ 15محؿد بـ يعؼقب إهقازي برقؿ.] 

 [ 22يعؼقب إهقازي برقؿ.] 

 [ 24طبد اهلل بـ غـام الؽقيف برقؿ.] 

 [ 26الحسـ بـ طثؿان التُّْستري برقؿ.] 

 [ ػار برقؿ  [.27إبراهقؿ بـ ققس الصَّ

  ْ28َران( برقؿ ]سفؾ بـ مقسك الؿؾؼب )ِشق.] 

 [ 33محؿد بـ أمحد بـ سفؾ الرازي برقؿ.] 

 [ 31أمحد بـ َفَذْرُبْخت برقؿ.] 

  ِ[.32َفان العسؽري برقؿ ]الحسقـ بـ ب 

 [ 33طؿر بـ الحسـ بـ جبقر برقؿ.] 

 َزا  [.34برقؿ ] ذأمحد بـ محؿقد بـ ُخرَّ

 [ 36الحسـ بـ طظ السراج برقؿ.] 

 .لرامفرمزي ففمٓء بعض مـ روى طـفؿ أبق محؿد ا

ِّف َُُص ١َُُ اِي  11 َتِطَد
 

 

 

 

 تالَٝصٙ;

 وأما تالمقذ أبل محؿد الرامفرمزي الذيـ محؾقا طـف العؾؿ فؿـفؿ:

 ـ محؿد بـ أمحد الصقداوي.قأبق الحس 

 .والحسـ بـ الؾقث الشقرازي 

 .وأبق بؽر محؿد بـ مقسك بـ مردويف 

  َّ(1)فاوكدي، وآخرون.والؼاضل أمحد بـ إسحاق الـ 

 َصٓفات٘;

فؼد كان كؿا قال ابـ الـَِّدْيؿ: حسـ طدة مملػات،  وٕبل محؿد 

اقالتللقػ مؾقح التصـقػ، قال: ولف مـ الؽتب  ، ربقع الُؿَتقَّؿ يف أخبار الُعشَّ

، وكتاب ملسو هيلع هللا ىلصأمثال الـبل ، وكتاب العؾؾ يف مختار إخباروكتاب 

الرجحان بقـ الحسـ والحسقـ وكتاب ،إمام التـزيؾ يف الؼرآن وكتاب ،

اردالـقادر والشق وكتاب ،أدب الؿـطؼ وكتاب ،الرثاء والتعازي، 

 ،أدب الؿقائد، وكتاب الشقب والشباب، وكتاب السػررسالة وكتاب 

مباسطة ، وكتاب (2)الؿـاهؾ وإططان والحـقـ إىل إوصانوكتاب 

                                                        
(1) سقر أطالم الـبالء (16/74.) 

(2) ففرست ابـ الـديؿ (، 189)صمعجؿ إدباء (2/923.) 



ِّف َُُص ١َُُ اِي  11 َتِطَد
 

 

 

 

 تالَٝصٙ;

 وأما تالمقذ أبل محؿد الرامفرمزي الذيـ محؾقا طـف العؾؿ فؿـفؿ:

 ـ محؿد بـ أمحد الصقداوي.قأبق الحس 

 .والحسـ بـ الؾقث الشقرازي 

 .وأبق بؽر محؿد بـ مقسك بـ مردويف 

  َّ(1)فاوكدي، وآخرون.والؼاضل أمحد بـ إسحاق الـ 

 َصٓفات٘;

فؼد كان كؿا قال ابـ الـَِّدْيؿ: حسـ طدة مملػات،  وٕبل محؿد 

اقالتللقػ مؾقح التصـقػ، قال: ولف مـ الؽتب  ، ربقع الُؿَتقَّؿ يف أخبار الُعشَّ

، وكتاب ملسو هيلع هللا ىلصأمثال الـبل ، وكتاب العؾؾ يف مختار إخباروكتاب 

الرجحان بقـ الحسـ والحسقـ وكتاب ،إمام التـزيؾ يف الؼرآن وكتاب ،

اردالـقادر والشق وكتاب ،أدب الؿـطؼ وكتاب ،الرثاء والتعازي، 

 ،أدب الؿقائد، وكتاب الشقب والشباب، وكتاب السػررسالة وكتاب 

مباسطة ، وكتاب (2)الؿـاهؾ وإططان والحـقـ إىل إوصانوكتاب 

                                                        
(1) سقر أطالم الـبالء (16/74.) 

(2) ففرست ابـ الـديؿ (، 189)صمعجؿ إدباء (2/923.) 



ِّف َُُص ١َُُ اِي  12 َتِطَد
 

 

 

 

 ، وهق الذي بقـ أيديـا.(1)الؿحدث الػاصؾ بقـ الراوي والقاطل، والقزراء

 ٚفات٘;

َمُفْرُمزيُّ   (2)قريب الستقـ وثالثؿائة. مات أبق محؿد الرَّ

                                                        
(1) هدية العارفقـ (1/273-271.) 

(2) معجؿ البؾدان (2/923 ،)لـبالءسقر أطالم ا (16/74.) 

ِ٘ ِِّف ِفٞ ِنَتاِب َُُص َِٜك١ُ اِي  13 َطِط
 

 

 

 
 ُِاِبَتٕ ِكِف ِفيَِّصُناِل َُ٘كِِٓطَط

أما بالـسبة لطريؼة الؿصـػ التل سؾؽفا يف تللقػ كتابف فؿـ الؿؿؽـ 

 إمجالفا كالتايل:

 ملسو هيلع هللا ىلصبدأه بؿؼدمة ذكر فقفا بعد البسؿؾة ومحده هلل وصالتف طىل الـبل  (1

ل طؾقفؿ، فذكر صائػة قامقا بت ـؼص أهؾ الحديث وذمِّفؿ والتؼقُّ

وتؼديؿف إياه طىل كؾ طؾؿ، ثؿ بقـ  ملسو هيلع هللا ىلصتشريػ اهلل لحديث رسقلف 

 فاًطا كبقًرا.دمـزلة َحَؿَؾتِف ودافع طـفؿ 

ف فقف، ومعرفة معاكقف والتلدب  ثؿ حثَّفؿ طىل التؿسؽ بحديث كبقفؿ والتَػؼُّ

 .بآدابف، وطدم التلثر بؿا يؾؿزهؿ بف أطداؤهؿ

ب باًبا لػضؾ كاقؾ سـة الـبل  (2 ، وذكر فقف شقًئا مـ أحاديث ملسو هيلع هللا ىلصثؿ بقَّ

إىل الػرق  ، وأشار ملسو هيلع هللا ىلصالدالة طىل فضؾ كاقؾ سـتف  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

بقـ الـاقؾ لؾسـة وواطقفا، وفضؾ القاطل لفا طىل الـاقؾ، وذكر بعض 



ِ٘ ِِّف ِفٞ ِنَتاِب َُُص َِٜك١ُ اِي  13 َطِط
 

 

 

 
 ُِاِبَتٕ ِكِف ِفيَِّصُناِل َُ٘كِِٓطَط

أما بالـسبة لطريؼة الؿصـػ التل سؾؽفا يف تللقػ كتابف فؿـ الؿؿؽـ 

 إمجالفا كالتايل:

 ملسو هيلع هللا ىلصبدأه بؿؼدمة ذكر فقفا بعد البسؿؾة ومحده هلل وصالتف طىل الـبل  (1

ل طؾقفؿ، فذكر صائػة قامقا بت ـؼص أهؾ الحديث وذمِّفؿ والتؼقُّ

وتؼديؿف إياه طىل كؾ طؾؿ، ثؿ بقـ  ملسو هيلع هللا ىلصتشريػ اهلل لحديث رسقلف 

 فاًطا كبقًرا.دمـزلة َحَؿَؾتِف ودافع طـفؿ 

ف فقف، ومعرفة معاكقف والتلدب  ثؿ حثَّفؿ طىل التؿسؽ بحديث كبقفؿ والتَػؼُّ

 .بآدابف، وطدم التلثر بؿا يؾؿزهؿ بف أطداؤهؿ

ب باًبا لػضؾ كاقؾ سـة الـبل  (2 ، وذكر فقف شقًئا مـ أحاديث ملسو هيلع هللا ىلصثؿ بقَّ

إىل الػرق  ، وأشار ملسو هيلع هللا ىلصالدالة طىل فضؾ كاقؾ سـتف  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

بقـ الـاقؾ لؾسـة وواطقفا، وفضؾ القاطل لفا طىل الـاقؾ، وذكر بعض 



ِِّف ِفٞ ِنَت َُُص َِٜك١ُ اِي َِ٘طِط اِب  14 
 

 

 

 

 .إدلة التل تدل طىل مراده

َب باًبا يف فضؾ الطالب لسـة رسقل اهلل (3 والراغب فقفا  ملسو هيلع هللا ىلص ثؿ بقَّ

ّـِ هبا، وذكر شقًئا مـ إحاديث وأثار الدالة طىل فضؾ مـ  والؿست

 .ملسو هيلع هللا ىلصيطؾب حديث رسقل اهلل 

ب باًبا يف الـقة يف صؾبف، وأورد فقف بعض أثار الدالة طىل اهتؿام  (4 ثؿ بقَّ

 طؾؿاء الحديث بالـقة، وطـ فضؾ صؾب العؾؿ لؿـ َحُسـت كقتف.

طالب والحد الذي إذا بؾغف َصؾح لؾطؾب، ثؿ بقب باًبا يف أوصاف ال (5

َغر،  فذكر فقف شقًئا مـ آثار السؾػ تدل طىل َكْتبِِفؿ الحديث يف سـ الصِّ

وشقًئا مـ اهتؿام أهؾ العؾؿ بالصغار وتحديثفؿ والعـاية هبؿ أشد مـ 

: متػائؾقـ أن يؽقكقا حػظة لفذا الديـ. ّـِ  طـايتفؿ بؽبار السِّ

آدابف، فذكر شقًئا مـ أثار طـ السؾػ ثؿ تؽؾؿ طـ أوصاف الطالب و (6

اللفا صػة صالب العؾؿ يف مؾبسف وصؾبف لؾحديث وصبره خَتْظَفُر مـ 

قؾف وشقًئا مـ تقجقف طؾؿاء الحديث لؾطالب صطىل الشدائد يف تح

أطؾؿ مـف لؾػائدة بحػظ الؼرآن، والتقاضع والؿذاكرة، وسمال مـ هق 

وبالحػظ واإلتؼان، وطدم  وطدم الرواية لؽؾِّ ما يسؿع وطـ كؾ أحدٍ 

ـَّة وطـايتفؿ باإلسـاد إكؿا إخذ طـ أهؾ البدع و إخذ طـ أهؾ السُّ

ِ٘ ِِّف ِفٞ ِنَتاِب َُُص َِٜك١ُ اِي  15 َطِط
 

 

 

 

وطدم أخذ الؼرآن طـ الؿصحػققـ والعؾؿ طـ الصحػققـ، وختؿ 

 ذلؽ ببعض إشعار.

ثؿ تؽؾؿ طـ الحديث العايل والـازل، وساق شقًئا طـ السؾػ، وتؽؾؿ  (7

ذا حصؾ لف سؿاع الحديث طـ اختالف مذاهبفؿ، وأن مـفؿ مـ إ

ًٓ اكتػك بذلؽ، ومـفؿ مـ يؽقن حريًصا طىل سؿاطف طالقًا، وبقَّـ  كاز

 ًٓ ل يف اإلسـاد إبطا ـ ذم  أن يف آقتصار طىل التـزُّ لؾرحؾة، وتؽؾؿ طؿَّ

أهؾ الرحؾة، وبعد ذلؽ ذكر كالًما لؿـ طارض كالم ذلؽ الذام لفؿ، 

فؿ، وكذا بعض إشعار وأتبع ذلؽ كالًما لؿـصقر بـ طؿار يف وصػ

 يف ذلؽ.

ثؿ تؽؾؿ طـ الراحؾقـ الذيـ مجعقا بقـ إقطار وجعؾفؿ مخس  (8

 صبؼات:

طبد اهلل بـ الؿبارك، وزيد بـ الحباب، وأبا داود  :مـفؿ إُوىل: ذكرَ 

 الطقالسل.

أسد بـ مقسك، والؿعؾَّك بـ مـصقر، وآدم بـ أبل إياس،  والثاكقة: ذكرَ 

 ويحقك بـ حسان.

أمحد بـ حـبؾ، وإسحاق بـ راهقيف، ويحقك  :مـفؿ ،مجاطةً  ة: ذكرَ والثالث



ِ٘ ِِّف ِفٞ ِنَتاِب َُُص َِٜك١ُ اِي  15 َطِط
 

 

 

 

وطدم أخذ الؼرآن طـ الؿصحػققـ والعؾؿ طـ الصحػققـ، وختؿ 

 ذلؽ ببعض إشعار.

ثؿ تؽؾؿ طـ الحديث العايل والـازل، وساق شقًئا طـ السؾػ، وتؽؾؿ  (7

ذا حصؾ لف سؿاع الحديث طـ اختالف مذاهبفؿ، وأن مـفؿ مـ إ

ًٓ اكتػك بذلؽ، ومـفؿ مـ يؽقن حريًصا طىل سؿاطف طالقًا، وبقَّـ  كاز

 ًٓ ل يف اإلسـاد إبطا ـ ذم  أن يف آقتصار طىل التـزُّ لؾرحؾة، وتؽؾؿ طؿَّ

أهؾ الرحؾة، وبعد ذلؽ ذكر كالًما لؿـ طارض كالم ذلؽ الذام لفؿ، 

فؿ، وكذا بعض إشعار وأتبع ذلؽ كالًما لؿـصقر بـ طؿار يف وصػ

 يف ذلؽ.

ثؿ تؽؾؿ طـ الراحؾقـ الذيـ مجعقا بقـ إقطار وجعؾفؿ مخس  (8

 صبؼات:

طبد اهلل بـ الؿبارك، وزيد بـ الحباب، وأبا داود  :مـفؿ إُوىل: ذكرَ 

 الطقالسل.

أسد بـ مقسك، والؿعؾَّك بـ مـصقر، وآدم بـ أبل إياس،  والثاكقة: ذكرَ 

 ويحقك بـ حسان.

أمحد بـ حـبؾ، وإسحاق بـ راهقيف، ويحقك  :مـفؿ ،مجاطةً  ة: ذكرَ والثالث



ِ٘ ِِّف ِفٞ ِنَتاِب َُُص َِٜك١ُ اِي  16 َطِط
 

 

 

 

 بـ معقـ.ا

زرطة  قوأبمـفؿ: محؿد بـ يحقك الـقسابقري،  ،والرابعة: ذكر مجاطة

 حاتؿ الرازي، وأمحد بـ الُػرات. قوأبالرازي، 

مـفؿ: مقسك بـ هارون، والحسقـ بـ إسحاق،  ،والخامسة: ذكر مجاطة

 وَطْبَدان.

 ،ـ تؼدم بؿـ َقَصُدوا يف رحؾتفؿ كاحقًة واحدًة، فذكر مجاطةثؿ أتبع م (9

 مـفؿ: ابـ شفاب، ومحؿد بـ سقريـ، وإوزاطل، ومقسك بـ أْطَقـ.

مـفؿ:  ،ثؿ أتبع مـ تؼدم بؿـ رحؾ مـ البصرة إىل الؽقفة، فذكر مجاطة (13

 محؿد بـ سقريـ، وشعبة، ويحقك بـ سعقد.

البصرة، فذكر سػقان ثؿ أتبع مـ تؼدم بؿـ رحؾ مـ الؽقفة إىل  (11

 .الثقري، وشريؽ بـ طبد اهلل، وحػص بـ غقاث

إىل البصرة، فذكر هشقؿ بـ  ثؿ أتبع مـ تؼدم بؿـ رحؾ مـ أهؾ واسط (12

 بشقر، ويزيد بـ هارون، ومحؿد بـ الحسـ الؿزين.

ثؿ أتبع مـ تؼدم بؿـ رحؾ مـ خراسان إىل العراق، فذكر مـفؿ:  (13

 با محزة السؽري، وخارجة بـ مصعب.إبراهقؿ بـ صفؿان، وأ

ثؿ اكتؼؾ إىل مـ ٓ يرى الرحؾة والتعايل يف اإلسـاد إذا حصؾ لف  (14

ِ٘ ِِّف ِفٞ ِنَتاِب َُُص َِٜك١ُ اِي  17 َطِط
 

 

 

 

 الحديث مسؿقًطا، فذكر شقًئا مـ أثار لقدلؾ طىل ذلؽ.

ثؿ اكتؼؾ إىل الَؼْقل يف فضؾ مـ مجع بقـ الرواية والدراية، فذكر شقًئا  (15

ذكر مجاطة مؿـ مـ أثار يدلؾ هبا طىل ذلؽ، وتقسع يف ذلؽ، و

سادوا ققمفؿ بالعؾؿ، وذكر مـ مجع بقـ الدراية والرواية، ومـ مال إىل 

الرواية فحسب، وذكر شقًئا طـ اهتؿام أهؾ الحديث بالحديث 

اختالف َحَرَكة ومعاكقف الؾغقية، وضبط ألػاضف، وذكر ضبطفؿ 

 إسؿاء الؿتََّػَؼِة ُصَقرها، وذكر مجؾة مـ ذلؽ، ثؿ تطرق إىل ما يظ

 ُمَعـِْقًكا ذلؽ كالتايل:

 الؿعروفقن بلجداهؿ الؿـتسبقن إلقفؿ دون آبائفؿ. -1

 مؿـ يعرف بجده ويـسب إلقف. ملسو هيلع هللا ىلصومـ أصحاب الـبل  -2

 مـ يعرف بؽـقة جده ويـسب إلقف. -3

 الؿـتسبقن إىل ُأمفاهتؿ. -4

 الؿعروفقن بغقر أسؿائفؿ، إما بؾؼب، أو بـعت، أو معـك. -5

 و كعتف.مؿـ يعرف بؾؼبف، أ ملسو هيلع هللا ىلصمـ أصحاب الـبل  -6

 الؿؾؼبقن أباء. -7



ِ٘ ِِّف ِفٞ ِنَتاِب َُُص َِٜك١ُ اِي  17 َطِط
 

 

 

 

 الحديث مسؿقًطا، فذكر شقًئا مـ أثار لقدلؾ طىل ذلؽ.

ثؿ اكتؼؾ إىل الَؼْقل يف فضؾ مـ مجع بقـ الرواية والدراية، فذكر شقًئا  (15

ذكر مجاطة مؿـ مـ أثار يدلؾ هبا طىل ذلؽ، وتقسع يف ذلؽ، و

سادوا ققمفؿ بالعؾؿ، وذكر مـ مجع بقـ الدراية والرواية، ومـ مال إىل 

الرواية فحسب، وذكر شقًئا طـ اهتؿام أهؾ الحديث بالحديث 

اختالف َحَرَكة ومعاكقف الؾغقية، وضبط ألػاضف، وذكر ضبطفؿ 

 إسؿاء الؿتََّػَؼِة ُصَقرها، وذكر مجؾة مـ ذلؽ، ثؿ تطرق إىل ما يظ

 ُمَعـِْقًكا ذلؽ كالتايل:

 الؿعروفقن بلجداهؿ الؿـتسبقن إلقفؿ دون آبائفؿ. -1

 مؿـ يعرف بجده ويـسب إلقف. ملسو هيلع هللا ىلصومـ أصحاب الـبل  -2

 مـ يعرف بؽـقة جده ويـسب إلقف. -3

 الؿـتسبقن إىل ُأمفاهتؿ. -4

 الؿعروفقن بغقر أسؿائفؿ، إما بؾؼب، أو بـعت، أو معـك. -5

 و كعتف.مؿـ يعرف بؾؼبف، أ ملسو هيلع هللا ىلصمـ أصحاب الـبل  -6

 الؿؾؼبقن أباء. -7



ِ٘ ِِّف ِفٞ ِنَتاِب َُُص َِٜك١ُ اِي  18 َطِط
 

 

 

 

َقر التل يجؿعفا طصر واحد. -8  إسامل والؽـك الُؿْشؽِؾُة الصُّ

والرواة  ملسو هيلع هللا ىلصالُؿتَِّػَؼة أسؿاؤهؿ وطصقرهؿ ورواهتؿ مـ أصحاب الـبل  -9

 طـفؿ.

ُكـك ُمتَِّػَؼٌة يجؿعفا طصر واحد تشترك يف أكثر مـ روت طـف وروى  -13

 طـفا.

 الؿتػؼة كـاهؿ وطصقرهؿ. -11

 لبل حازم.الُؿَؽـَّقن ب -12

 الُؿَؽـَّقن أبا مريؿ. -13

 الُؿَؽـَّقن أبا العـبس. -14

قـ. -15  الُؿَؽـَّقن أبا بؽر غقر مسؿَّ

 الُؿَؽـَّقن أبا كعامة. -16

 الُؿَؽـَّقن أبا غالب. -17

 الُؿَؽـَّقن أبا الدمهاء. -18

 الُؿَؽـَّقن أبا إسحاق. -19

 الُؿَؽـَّقن أبا الزطراء. -23

ِ٘ ِِّف ِفٞ ِنَتاِب َُُص َِٜك١ُ اِي  19 َطِط
 

 

 

 

 أساٍم مػردة ُيَغؾُط هبا إىل أشؽالفا. -21

 مثؾة كثقرة.وأتبع ذلؽ بل

إىل قسؿ آخر مـ الدراية يؼترن بالرواية مؼصقر طؾؿفا طىل  ثؿ اكتؼؾ (16

 أهؾ الحديث، ذكر فقف معرفة إئؿة لعؾؿ طؾؾ الحديث، وذكر مـفؿ:

طبد الرمحـ بـ مفدي، وشعبة، وذكر شقًئا طـ صرق معرفة إئؿة لؾؽذاب 

فا الدفاع طـ وكذبف، وذكر مسللًة خارج الؿقضقع الذي هق بصدده ألجله إلق

أن يػتل بجؿقع ما روى وٓ يؾزمف  ٓ يؾزم الؿػتل :الحسـ بـ طؿارة وهل

أيًضا أن يترك رواية ما ٓ يػتل بف، وأن هذا مذهب مجقع فؼفاء إمصار، وذكر 

ُؾ بف طىل ذلؽ.  طـفؿ ما ُيَدلِّ

ثؿ اكتؼؾ إىل الؼقل يف ترمجة الُؿْشؽِؾ الَؿْؼُصقر ِطؾُؿف طىل أصحاب  (17

فؽتب هؽذا: )ترمجة( ويذكر تحت هذا شقًئا مـ إحاديث الحديث، 

لرواةٍ اتػؼت أسؿاؤهؿ ومجعفؿ طصر واحد، ثؿ يبقـ كؾَّ واحد مـ 

 أخر، فذكر سبعة طشر ترمجة.

ث  (18 ثؿ اكتؼؾ إىل )الؼقل يف الؿحدث والَحّد الذي بؾغف(، فذكر متك ُيَحدِّ

ما هق ومتك يؿسؽ طـ ذلؽ، و الؿحدث وما هق السـ الذي َبَؾغف

ـ الذي إذا بؾغف أمسؽ طـ ذلؽ.  السِّ



ِ٘ ِِّف ِفٞ ِنَتاِب َُُص َِٜك١ُ اِي  19 َطِط
 

 

 

 

 أساٍم مػردة ُيَغؾُط هبا إىل أشؽالفا. -21

 مثؾة كثقرة.وأتبع ذلؽ بل

إىل قسؿ آخر مـ الدراية يؼترن بالرواية مؼصقر طؾؿفا طىل  ثؿ اكتؼؾ (16

 أهؾ الحديث، ذكر فقف معرفة إئؿة لعؾؿ طؾؾ الحديث، وذكر مـفؿ:

طبد الرمحـ بـ مفدي، وشعبة، وذكر شقًئا طـ صرق معرفة إئؿة لؾؽذاب 

فا الدفاع طـ وكذبف، وذكر مسللًة خارج الؿقضقع الذي هق بصدده ألجله إلق

أن يػتل بجؿقع ما روى وٓ يؾزمف  ٓ يؾزم الؿػتل :الحسـ بـ طؿارة وهل

أيًضا أن يترك رواية ما ٓ يػتل بف، وأن هذا مذهب مجقع فؼفاء إمصار، وذكر 

ُؾ بف طىل ذلؽ.  طـفؿ ما ُيَدلِّ

ثؿ اكتؼؾ إىل الؼقل يف ترمجة الُؿْشؽِؾ الَؿْؼُصقر ِطؾُؿف طىل أصحاب  (17

فؽتب هؽذا: )ترمجة( ويذكر تحت هذا شقًئا مـ إحاديث الحديث، 

لرواةٍ اتػؼت أسؿاؤهؿ ومجعفؿ طصر واحد، ثؿ يبقـ كؾَّ واحد مـ 

 أخر، فذكر سبعة طشر ترمجة.

ث  (18 ثؿ اكتؼؾ إىل )الؼقل يف الؿحدث والَحّد الذي بؾغف(، فذكر متك ُيَحدِّ

ما هق ومتك يؿسؽ طـ ذلؽ، و الؿحدث وما هق السـ الذي َبَؾغف

ـ الذي إذا بؾغف أمسؽ طـ ذلؽ.  السِّ



ِ٘ ِِّف ِفٞ ِنَتاِب َُُص َِٜك١ُ اِي  23 َطِط
 

 

 

 

مال. (19  ثؿ اكتؼؾ إىل الؼقل يف السُّ

، وكذا «مالالس   ّل العِ  اءُ ػَ ِش »فساق بعض إحاديث وأثار يف ذلؽ مثؾ: 

 ساق شقًئا مـ أثار يف )حسـ السمال لؾعامل(، وكذا بعض إشعار.

َب باب الؽِتَ  (23 اب، تؽؾؿ فقف طـ جقاز كتابة الحديث، وذكر يف ثؿ بقَّ

 ذلؽ مجؾة مـ إحاديث.

ثؿ اكتؼؾ إىل )مـ كان ٓ يرى أن يؽتب( فذكر تحت هذا العـقان شقًئا  (21

مـ إحاديث وأثار التل تدل طىل طدم كتابة الحديث وتحث طىل 

 آطتؿاد طىل الحػظ.

، فذكر تحت فنذا حػظف محاه( الحديث ثؿ اكتؼؾ إىل )مـ كان يؽتب (22

هذا العـقان شقًئا مـ أثار طـ مجاطة مـ السؾػ كاكقا يؽتبقن 

 الحديث فقحػظقكف فنذا حػظقا ذلؽ َمَحقا ما كتبقا.

ثؿ اكتؼؾ إىل )مـ كان يحػظ ثؿ يؽتب ما حػظ ومـ كره ذلؽ(، فذكر  (23

تحت هذا العـقان مجؾة مـ أثار طـ السؾػ مؿـ كان يحػظ ثؿ بعد 

أن الحديث ٓ ُيضَبُط إٓ بالؽتاب ثؿ  َبقَّـ حػظف لذلؽ يؽتبف، و

مـ كره مـ  السمال والػحص طـ الـاقؾقـ والتػؼف بؿا كؼؾقه وأن

 الصدر إول كتابتف إكؿا هق لؼرب العفد وتؼارب اإلسـاد: لئال

ِ٘ ِِّف ِفٞ ِنَتاِب َُُص َِٜك١ُ اِي  21 َطِط
 

 

 

 

َيْعتِؿَده الؽاتب فقفؿؾف أو يرغب طـ تحػظف والعؿؾ بف، فلما والققت 

َؼَؾُة متشاهبقن وآفة ـلطرق مختؾػة والـَّمتباطد واإلسـاد غقر متؼارب وا

الـسقان معترضة، والقهؿ غقر ملمقن: فننَّ تؼققد العؾؿ بالؽتاب أوىل، 

مـفؿ مـ كتب وكان يرجع  وأن طـ حػظ بعض السؾػ ثؿ ساق مجؾة

إىل كتابف، ومـفؿ مـ كان يحػظ ويحصؾ لف شلء مـ القهؿ، ومـفؿ 

ْطَؾُب مـف ذلؽ بعد فترة فال يغادر مـ كان ُيْؿظ مجؾًة مـ إحاديث ثؿ يُ 

 حرًفا مـ ذلؽ، ومـفؿ مـ تغقر حػظف فرجع إىل كتابف.

ثؿ اكتؼؾ إىل )الؼقل فقؿـ يستحؼ إخذ طـف(، وأورد تحت هذا  (24

َؾ هبا طىل ما يريد.  العـقان مجؾة مـ أثار لُِقَدلِّ

( ثؿ اكتؼؾ إىل )مـ روى: ٓ تلخذوا العؾؿ إٓ طؿـ تجقزون شفادتف (25

ر تحت هذا العـقان مجؾة مـ أثار طؿـ قال بلن العؾؿ ٓ يمخذ فذك

 إٓ طؿـ ُتجاز شفادتف.

ـٌ  (26 فاكظروا طؿـ تلخذوكف  -يعـل العؾؿ–ثؿ اكتؼؾ إىل )مـ قال هق دِْي

وذكر تحت هذا العـقان مجؾة مـ أثار طـ مجاطة مـ السؾػ مؿـ 

 لؽ.قالقا: إن هذا العؾؿ دِْيـ فاكظروا طؿـ تلخذوكف. وكحق ذ

َز يف إَخِذ( فذكر تحتف بعض أثار طؿ (27 ب )باب مـ تجقَّ  ـثؿ بقَّ



ِ٘ ِِّف ِفٞ ِنَتاِب َُُص َِٜك١ُ اِي  21 َطِط
 

 

 

 

َيْعتِؿَده الؽاتب فقفؿؾف أو يرغب طـ تحػظف والعؿؾ بف، فلما والققت 

َؼَؾُة متشاهبقن وآفة ـلطرق مختؾػة والـَّمتباطد واإلسـاد غقر متؼارب وا

الـسقان معترضة، والقهؿ غقر ملمقن: فننَّ تؼققد العؾؿ بالؽتاب أوىل، 

مـفؿ مـ كتب وكان يرجع  وأن طـ حػظ بعض السؾػ ثؿ ساق مجؾة

إىل كتابف، ومـفؿ مـ كان يحػظ ويحصؾ لف شلء مـ القهؿ، ومـفؿ 

ْطَؾُب مـف ذلؽ بعد فترة فال يغادر مـ كان ُيْؿظ مجؾًة مـ إحاديث ثؿ يُ 

 حرًفا مـ ذلؽ، ومـفؿ مـ تغقر حػظف فرجع إىل كتابف.

ثؿ اكتؼؾ إىل )الؼقل فقؿـ يستحؼ إخذ طـف(، وأورد تحت هذا  (24

َؾ هبا طىل ما يريد.  العـقان مجؾة مـ أثار لُِقَدلِّ

( ثؿ اكتؼؾ إىل )مـ روى: ٓ تلخذوا العؾؿ إٓ طؿـ تجقزون شفادتف (25

ر تحت هذا العـقان مجؾة مـ أثار طؿـ قال بلن العؾؿ ٓ يمخذ فذك

 إٓ طؿـ ُتجاز شفادتف.

ـٌ  (26 فاكظروا طؿـ تلخذوكف  -يعـل العؾؿ–ثؿ اكتؼؾ إىل )مـ قال هق دِْي

وذكر تحت هذا العـقان مجؾة مـ أثار طـ مجاطة مـ السؾػ مؿـ 

 لؽ.قالقا: إن هذا العؾؿ دِْيـ فاكظروا طؿـ تلخذوكف. وكحق ذ

َز يف إَخِذ( فذكر تحتف بعض أثار طؿ (27 ب )باب مـ تجقَّ  ـثؿ بقَّ



ِ٘ ِِّف ِفٞ ِنَتاِب َُُص َِٜك١ُ اِي  22 َطِط
 

 

 

 

َز يف ذلؽ فال يبايل طؿـ روى.  تجقَّ

ث( فذكر مجؾة مـ أثار طـ  (28 ب )باب يف الؼراءة طىل الؿحدِّ ثؿ بقَّ

ث، وماذا يؼقل الؼارئ إذا روى  السؾػ فقفا جقاز الؼراءة طىل الؿحدِّ

ث، وهؾ الؼر ث سقاء، ما قرأه طىل الؿحدِّ اءة والسؿاع طىل الؿحدِّ

 وذكر مذهب أهؾ الحجاز وأهؾ البصرة يف جقاز ذلؽ وطدمف.

ثؿ اكتؼؾ إىل )مـ قال بخالف ذلؽ(، فذكر تحت هذا العـقان مجؾة مـ  (29

أثار طـ السؾػ مؿـ قالقا بخالف ما تؼدم مـ أن الؼراءة 

 والتحديث سقاء، وإكؿا فرققا بقـ ذلؽ.

قل يف اإلجازة والؿـاولة(، فذكر تحت ذلؽ مجؾة ثؿ اكتؼؾ إىل )باب الؼ (33

مـ أثار طـ السؾػ تتعؾؼ باإلجازة، كدفع الؿجقز كتابف لؾؿجاز 

وققلف لف: اْرِوه طـل. وَيَسُعُف أن يؼقل طـد الرواية: حدثـل فالن. 

ومـفؿ مـ يجتزئ بؿجرد أن يؼال لف: هذه كتبؽ. فقجقز هبا، ومـفؿ 

مجاطة ماذا يؼقل الؿجاز إذا روى  مـ فرق لؿـ أجقز لقحده أو مع

ذلؽ، وغقر ذلؽ مؿا يطقل ذكره، وختؿ ذلؽ بلبقات شعٍر يف 

 اإلجازة.

ـْ أوصقا  (31 ثؿ اكتؼؾ إىل )القصقة بالُؽُتب(، ثؿ ذكر أربعة آثار فقفا ذكر َم

ِ٘ ِِّف ِفٞ ِنَتاِب َُُص َِٜك١ُ اِي  23 َطِط
 

 

 

 

 بؽتبفؿ.

ثؿ اكتؼؾ إىل )مـ قالف طىل لػظ الشفادة(، فذكر تحت هذا العـقان مجؾة  (32

: شفد طـدي فالن أن فالًكا أخبره فقفا ض الرواةمـ إحاديث قال بع

 أو أشفد طىل فالن( وكحق ذلؽ.

ثؿ اكتؼؾ إىل )مـ قال سؿعُت(، وذكر تحت هذا العـقان مجؾة مـ  (33

 إحاديث قال بعض الرواة فقفا: )سؿعُت فالًكا(.

إىل )مـ قال حدثـا فالن أن فالكا حدثف(، فذكر تحت هذا ثؿ اكتؼؾ  (34

 .حاديث قال الرواة فقفا ذلؽالعـقان مجؾة مـ إ

ثؿ بعد ذلؽ ذكر َطـَاويـ كالتايل: )مـ قال أكبلين فالن طـ فالن(،  (35

و)مـ قال: فالن حدثـا فؼدم آسؿ(، و)مـ قال: قال يل فالن: أخبرين 

لثر طـ فالن(، و)مـ قال: قؾت يفالن(، و)مـ قال: سؿعت فالًكا 

بتـل فقف فالن(، لػالن: أحدثؽ فالن؟( و)مـ قال: حدثـل فالن وث

و)مـ قال: وجدت يف كتاب فالن(، و)مـ قال: قرأت يف كتاب فالن 

بخطف طـ فالن وأخبرين فالن أكف خط فالن(، و)مـ قال: سللت فالًكا 

فؼال: حدثـل فالن(، و)مـ قال: حضرت فالًكا فؼال: حدثـل فالن(، 

و)مـ قال: زطؿ لـا فالن طـ  و)مـ قال: ذكر لـا فالن طـ فالن(،



ِ٘ ِِّف ِفٞ ِنَتاِب َُُص َِٜك١ُ اِي  23 َطِط
 

 

 

 

 بؽتبفؿ.

ثؿ اكتؼؾ إىل )مـ قالف طىل لػظ الشفادة(، فذكر تحت هذا العـقان مجؾة  (32

: شفد طـدي فالن أن فالًكا أخبره فقفا ض الرواةمـ إحاديث قال بع

 أو أشفد طىل فالن( وكحق ذلؽ.

ثؿ اكتؼؾ إىل )مـ قال سؿعُت(، وذكر تحت هذا العـقان مجؾة مـ  (33

 إحاديث قال بعض الرواة فقفا: )سؿعُت فالًكا(.

إىل )مـ قال حدثـا فالن أن فالكا حدثف(، فذكر تحت هذا ثؿ اكتؼؾ  (34

 .حاديث قال الرواة فقفا ذلؽالعـقان مجؾة مـ إ

ثؿ بعد ذلؽ ذكر َطـَاويـ كالتايل: )مـ قال أكبلين فالن طـ فالن(،  (35

و)مـ قال: فالن حدثـا فؼدم آسؿ(، و)مـ قال: قال يل فالن: أخبرين 

لثر طـ فالن(، و)مـ قال: قؾت يفالن(، و)مـ قال: سؿعت فالًكا 

بتـل فقف فالن(، لػالن: أحدثؽ فالن؟( و)مـ قال: حدثـل فالن وث

و)مـ قال: وجدت يف كتاب فالن(، و)مـ قال: قرأت يف كتاب فالن 

بخطف طـ فالن وأخبرين فالن أكف خط فالن(، و)مـ قال: سللت فالًكا 

فؼال: حدثـل فالن(، و)مـ قال: حضرت فالًكا فؼال: حدثـل فالن(، 

و)مـ قال: زطؿ لـا فالن طـ  و)مـ قال: ذكر لـا فالن طـ فالن(،



ِ٘ ِِّف ِفٞ ِنَتاِب َُُص َِٜك١ُ اِي  24 َطِط
 

 

 

 

قال: دلَّـل  الن(، و)مـ قال: حدثـل فالن وَردَّ ذلؽ إىل فالن(، و)مـف

فالن طىل ما َدلَّ طؾقف فالن(، و)مـ قال: سللت فالًكا فللجل الحديث 

إىل فالن(، و)مـ قال: خذ طـل لؿا أخذتف طـ فالن(، و)مـ قال: 

حدثـل فالن أن فالًكا حؾػ لف أن فالًكا حدثف(، و)مـ قال: حدثـل 

فؿ فالن(، و)مـ قال: أرسؾت إىل فالن فحدث رسقيل(، و)مـ طدة فق

ْثُت حديًثا ُرفَع إىل فالن(، و)مـ قال: حدثـل فالن طـ  قال: ُحدِّ

 كػسل(.

ثؿ أتبع هذه العـاويـ بلحاديث قال بعض رواهتا يف أساكقدها الؾػظ الذي 

 جعؾف طـقاًكا طؾقفا.

فذكر مذاهب إئؿة ثؿ اكتؼؾ إىل )باب الؼقل يف التحديث واإلخبار(،  (36

 يف التحديث واإلخبار وهؾ مها سقاء أم ٓ؟

ثؿ اكتؼؾ إىل )الؼقل يف تؼقيؿ الؾَّْحـ بنصالح الخطل(، فذكر تحت هذا  (37

ًٓ لجؿاطة مـ السؾػ يف )إصالح الؾحـ يف الحديث ويف  العـقان أققا

ـْ كان يؾحـ ومـ جع وإذا ر كان الؽتاب ومـ كان مـفؿ ٓ يؾحـ وَم

 يرجع طـ ذلؽ: ٕكف سؿعف كذلؽ، وأشار يف ذلؽ إىل طـ الؾحـ ٓ

اختالف أهؾ العؾؿ يف رواية الحديث بالؿعـك دون الؾػظ مع ذكر 

 .(شلء مـ حجج الػريؼقـ

ِٜ َِ٘طِط ِِّف ِفٞ ِنَتاِب َُُص  25 َك١ُ اِي
 

 

 

 

ثؿ اكتؼؾ إىل )مـ قال بنصابة الؿعـك ومل َيْعَتدَّ بالؾػظ(، ثؿ ذكر تحت  (38

ؿـ هذا العـقان شقًئا مـ أثار لؿـ كان يرى بالرواية بالؿعـك ول

 تشدد يف ذلؽ وٓ يروي إٓ بالؾػظ الذي سؿع.

ُؾ هبا طىل  (39 ب: )باب مـ قال باتباع الؾػظ(، فذكر بعض أثار يدلِّ ثؿ بقَّ

ب.  ما بقَّ

ثؿ اكتؼؾ إىل )الؼقل يف التؼديؿ والتلخقر(، ثؿ ذكر تحت هذا العـقان  (43

آثاًرا طـ بعض السؾػ مؿـ رأوا بجقاز تؼديؿ بعض الحديث وتلخقر 

 خر.بعضف أ

ب: (41 )باب الؿعارضة(، وذكر شقًئا مـ أثار طـ بعض السؾػ  ثؿ بقَّ

 تدل طىل مدى اهتؿامفؿ بؿعارضة ما ُيؽتب وحثفؿ طؾقف.

ثؿ )باب الؿذاكرة(، وذكر تحت هذا الباب شقًئا مـ أثار طـ  (42

 الصحابة ومـ بعدهؿ تدل طىل اهتؿامفؿ بالؿذاكرة وحثفؿ طىل ذلؽ.

ؽ(، ثؿ ذكر  ثؿ )باب مـ كان َيَتفقَُّب  (43 الرواية ويتققاها ويؽثر التََّشؽُّ

تحت هذا الباب بعض أثار طـ بعض الصحابة ومـ بعدهؿ َيَتَققَّقن 

 يف ذلؽ ويتحرون فقف.

ثؿ )باب مـ كره كثرة الرواية(، ثؿ ذكر شقئًا مـ أثار طـ طؿر، وأبل  (44



ِٜ َِ٘طِط ِِّف ِفٞ ِنَتاِب َُُص  25 َك١ُ اِي
 

 

 

 

ثؿ اكتؼؾ إىل )مـ قال بنصابة الؿعـك ومل َيْعَتدَّ بالؾػظ(، ثؿ ذكر تحت  (38

ؿـ هذا العـقان شقًئا مـ أثار لؿـ كان يرى بالرواية بالؿعـك ول

 تشدد يف ذلؽ وٓ يروي إٓ بالؾػظ الذي سؿع.

ُؾ هبا طىل  (39 ب: )باب مـ قال باتباع الؾػظ(، فذكر بعض أثار يدلِّ ثؿ بقَّ

ب.  ما بقَّ

ثؿ اكتؼؾ إىل )الؼقل يف التؼديؿ والتلخقر(، ثؿ ذكر تحت هذا العـقان  (43

آثاًرا طـ بعض السؾػ مؿـ رأوا بجقاز تؼديؿ بعض الحديث وتلخقر 

 خر.بعضف أ

ب: (41 )باب الؿعارضة(، وذكر شقًئا مـ أثار طـ بعض السؾػ  ثؿ بقَّ

 تدل طىل مدى اهتؿامفؿ بؿعارضة ما ُيؽتب وحثفؿ طؾقف.

ثؿ )باب الؿذاكرة(، وذكر تحت هذا الباب شقًئا مـ أثار طـ  (42

 الصحابة ومـ بعدهؿ تدل طىل اهتؿامفؿ بالؿذاكرة وحثفؿ طىل ذلؽ.

ؽ(، ثؿ ذكر  ثؿ )باب مـ كان َيَتفقَُّب  (43 الرواية ويتققاها ويؽثر التََّشؽُّ

تحت هذا الباب بعض أثار طـ بعض الصحابة ومـ بعدهؿ َيَتَققَّقن 

 يف ذلؽ ويتحرون فقف.

ثؿ )باب مـ كره كثرة الرواية(، ثؿ ذكر شقئًا مـ أثار طـ طؿر، وأبل  (44



ِ٘ ِِّف ِفٞ ِنَتاِب َُُص َِٜك١ُ اِي  26 َطِط
 

 

 

 

، وطؿـ بعدهؿ تدل طىل الحث طىل ذلؽ هريرة، وطائشة 

 والتحري فقف.

ؿ )باب مـ كره أن يروي أحسـ ما طـده(، فذكر تحت هذا الباب ث (45

شقًئا مـ أثار طـ مجاطة مـ إئؿة يؽرهقن رواية الغرائب مـ 

 إحاديث.

ثؿ )باب مـ استثؼؾ إطادة الحديث(، ثؿ ذكر شقًئا مـ أثار طـ بعض  (46

 يؽرهقن ويستثؼؾقن إطادة الحديث بعد روايتفؿ لف. إئؿة

بالحديث(، فذكر تحت هذا العـقان آثاًرا  صَّ تُ ـ اْخ ثؿ اكتؼؾ إىل )م (47

 تدل طىل تخصقص بعض إئؿة ُأكاًسا بالتحديث دون غقرهؿ.

ثؿ اكتؼؾ إىل )وضعف يف غقر أهؾف(، وذكر شقًئا مـ أثار طـ بعض  (48

 .إئؿة فقفا الحث طىل طدم كشر العؾؿ يف غقر أهؾف

ـقان بعض أثار طـ ثؿ اكتؼؾ إىل )الؿـافسة فقف(، فذكر تحت هذا الع (49

 السؾػ تدل طىل مـافستفؿ يف العؾؿ.

 ثؿ اكتؼؾ إىل التحديث فذكر طـاويـ وهل كالتايل: (53

كره أن يحدث حتك يـقي، ومـ كره أن يحدث طىل غقر قرار،  مـ

ث طـد فراغف  ومـ كره أن يحدث حتك يتطفر، وما يتؽؾؿ بف الؿحدِّ

ِِّف ِفٞ َُُص َِٜك١ُ اِي ِ٘ َطِط  27 ِنَتاِب
 

 

 

 

 مـ الحديث.

 ما ار طـ السؾػ يدلؾ هبا طىلوذكر تحت كؾِّ طـقان شقئًا مـ أث

 طـقن.

 ثؿ اكتؼؾ إىل السؿاع فذكر طـاويـ هل كالتايل: (51

)إسؿاع إصؿ(، و)مـع السؿاع(، و)مـ قال: مثؾف وكحقه، ومـ 

ْثـل  ْث ما َكِشَط السامُع(، و)مـ قال: حدِّ كرهفؿا(، و)مـ قال: َحدِّ

ْثؽ(، وذكر شقًئا مـ أثار يدلؾ هبا طىل ما َطـْقن  (.ُأَحدِّ

ثؿ اكتؼؾ إىل )اإلباكة طـ ضعػ الؿحدث(، ذكر تحت هذا العـقان  (52

مجؾة مـ أثار طـ بعض السؾػ فقفا بقان حال الراوي، وأن ذلؽ 

 لقس مـ الغقبة الؿحرمة.

ثؿ اكتؼؾ إىل )يف الذي يسؿع وٓ يرى وجف الؿحدث(، وذكر تحت  (53

 هذا العـقان أثًرا واحًدا طـ شعبة.

عض السؿاع(، ثؿ ذكر تحت ذلؽ أثًرا ثؿ اكتؼؾ إىل )يف سؼقط ب (54

 لشعقب بـ إسحاق.

ثؿ اكتؼؾ إىل )يف الجؿاطة يسلل أحدهؿ وهؿ يسؿعقن(، فذكر شقًئا مـ  (55

 أي-  أثار لقدلِّؾ هبا طىل ما َطـَْقَن وهق أنَّ الذيـ يسؿعقن كالذي قرأ



ِِّف ِفٞ َُُص َِٜك١ُ اِي ِ٘ َطِط  27 ِنَتاِب
 

 

 

 

 مـ الحديث.

 ما ار طـ السؾػ يدلؾ هبا طىلوذكر تحت كؾِّ طـقان شقئًا مـ أث

 طـقن.

 ثؿ اكتؼؾ إىل السؿاع فذكر طـاويـ هل كالتايل: (51

)إسؿاع إصؿ(، و)مـع السؿاع(، و)مـ قال: مثؾف وكحقه، ومـ 

ْثـل  ْث ما َكِشَط السامُع(، و)مـ قال: حدِّ كرهفؿا(، و)مـ قال: َحدِّ

ْثؽ(، وذكر شقًئا مـ أثار يدلؾ هبا طىل ما َطـْقن  (.ُأَحدِّ

ثؿ اكتؼؾ إىل )اإلباكة طـ ضعػ الؿحدث(، ذكر تحت هذا العـقان  (52

مجؾة مـ أثار طـ بعض السؾػ فقفا بقان حال الراوي، وأن ذلؽ 

 لقس مـ الغقبة الؿحرمة.

ثؿ اكتؼؾ إىل )يف الذي يسؿع وٓ يرى وجف الؿحدث(، وذكر تحت  (53

 هذا العـقان أثًرا واحًدا طـ شعبة.

عض السؿاع(، ثؿ ذكر تحت ذلؽ أثًرا ثؿ اكتؼؾ إىل )يف سؼقط ب (54

 لشعقب بـ إسحاق.

ثؿ اكتؼؾ إىل )يف الجؿاطة يسلل أحدهؿ وهؿ يسؿعقن(، فذكر شقًئا مـ  (55

 أي-  أثار لقدلِّؾ هبا طىل ما َطـَْقَن وهق أنَّ الذيـ يسؿعقن كالذي قرأ



ِ٘ ِِّف ِفٞ ِنَتاِب َُُص َِٜك١ُ اِي  28 َطِط
 

 

 

 

 طؿـ سؿعقا طؾقف تؾؽ إحاديث. -يف الرواية

ذكر تحت هذا العـقان أثًرا واحًدا ثؿ اكتؼؾ إىل )مـ شدد يف ذلؽ(، ف (56

ث ٓ يحدث إٓ بؿا حػظ وسؿع مـ  طـ أبل الصؾت يرى أن الؿحدِّ

 .الشقخ بُلُذكف

ا أكثرها تحتفا أثر واحد وهل كالتايل: (57  ثؿ طـقن بعـاويـ متؼاربة جدا

ْرُد(،  )اإلمالء(، و)آستؿالء(، و)طؼد الؿجالس يف الؿساجد(، و)السَّ

تؾؼقـ(، و)كؼؾ السؿاع مـ الؽتب(، و)كؼؾ السؿاع مـ و)آْكتَِخاب(، و)ال

الحػظ(، و)الدائرة بقـ الحديثقـ(، و)الحؽ والضرب(، و)التخريج طىل 

الحقاشل(، و)الحرف الؿؽرر(، و)الـؼط والشؽؾ(، و)التبقيب والتصـقػ(، 

 و)الجؿع بقـ الرواة(.

 وذكر تحت كؾِّ طـقاٍن بعض أثار لُقَدلِّؾ طىل ما َطـْقن.

ـْ رواة الِػِؼف يف إمصار(، فذكر تحت ذلؽ  ثؿ (58 اكتؼؾ إىل )الؿصـػقن مِ

الذيـ صـػقا يف ذلؽ، وذكر أنَّ أول مـ صـػ وبقب طىل حدِّ طؾؿف 

 هق الربقع بـ صبقح، ثؿ ذكر مـ تاله.

ث الػاصؾكتابف  وهبذا ختؿ أبق محؿد  ، ففذا هق خالصة ما الؿحدِّ

 .هذا الؽتاب أودطف 

ًِِهَتاب ِِٝكٞ ِي  29 َغَبُب َتِشِك
 

 

 

 
 ابَتِكِلٕ ِلِكِِٔكِحَت ُبَبَغ

َبُب الدافُع يل تحؼقؼ الؽتاب هق أكـل كـت كثقًرا ما أسؿع  إىل أما السَّ

يثـل طؾقف ويشقر إىل أمهقتف: فبحثت طـف لؽـف مل يؽـ  شقخـا مؼباًل القادطل 

مقجقًدا بالؿؽتبات القؿـقة، وطـدما قدمت مؽة بحثت طـف يف مؽتبات طدة 

خقة طىل مؽتبة )الػصقؾقة( بـ)الؿعابدة(، فؾؿ أجده أيًضا، فدلـل بعض اإل

فقجدت كسخة  -ولفا اهتؿام ببقع الؽتب الؿستعؿؾة الؼديؿة–فذهبت إلقفا 

وفؼف  ( بتحؼقؼ الدكتقر محؿد طجاج الخطقبه1434واحدة ُصبَِعت سـة )

، فاشتريتفا، وطـدما تصػحتفا جال يف خاصري أن أققم بخدمة الؽتاب الؿقىل

 ٕمريـ اثـقـ:

أن الؽتاب ٓ يؽاد يقجد يف إسقاق، ٓسقؿا وهق كتاب مفؿ طـد  األٍٚ;

 أهؾ الحديث.

طىل  أكف يحتاج إىل طـاية أكثر مـ تخريج ٕحاديثف وآثاره والتعؾقؼ ايجاْٞ;



ًِِهَتاب ِِٝكٞ ِي  29 َغَبُب َتِشِك
 

 

 

 
 ابَتِكِلٕ ِلِكِِٔكِحَت ُبَبَغ

َبُب الدافُع يل تحؼقؼ الؽتاب هق أكـل كـت كثقًرا ما أسؿع  إىل أما السَّ

يثـل طؾقف ويشقر إىل أمهقتف: فبحثت طـف لؽـف مل يؽـ  شقخـا مؼباًل القادطل 

مقجقًدا بالؿؽتبات القؿـقة، وطـدما قدمت مؽة بحثت طـف يف مؽتبات طدة 

خقة طىل مؽتبة )الػصقؾقة( بـ)الؿعابدة(، فؾؿ أجده أيًضا، فدلـل بعض اإل

فقجدت كسخة  -ولفا اهتؿام ببقع الؽتب الؿستعؿؾة الؼديؿة–فذهبت إلقفا 

وفؼف  ( بتحؼقؼ الدكتقر محؿد طجاج الخطقبه1434واحدة ُصبَِعت سـة )

، فاشتريتفا، وطـدما تصػحتفا جال يف خاصري أن أققم بخدمة الؽتاب الؿقىل

 ٕمريـ اثـقـ:

أن الؽتاب ٓ يؽاد يقجد يف إسقاق، ٓسقؿا وهق كتاب مفؿ طـد  األٍٚ;

 أهؾ الحديث.

طىل  أكف يحتاج إىل طـاية أكثر مـ تخريج ٕحاديثف وآثاره والتعؾقؼ ايجاْٞ;



ًِِهَتاب ِِٝكٞ ِي  33 َغَبُب َتِشِك
 

 

 

 

 (1)مقاضع مـف حتك تتؿ الػائدة بذلؽ.

ومؿا شجعـل طىل اإلقدام طىل ذلؽ هق تشجقع بعض مشايخل يل مـ 

ثل مؽة طىل الؼقا  م بذلؽ  العؿؾ ومـ همٓء:محدِّ

شقخـا ربقع بـ هادي الؿدخظ حػظف اهلل تعاىل قال: إذا وجدت 

 الؿخطقصات لؾؽتاب اطؿؾ طؾقف.

 : وشقخـا محؿد بـ طظ آدم  اإلتققبل حػظف اهلل تعاىل قال: العؿؾ فقف ُمِفؿٌّ

 ٕن صبعتف سؼقؿة ولق تتققػ طـ إطؿال التل طـدك وتعؿؾ فقف.

  طىل تحؼقؼف وإطادة صبعف.هذا هق الحامؾ يل

أكثر مـ سـة طىل آكتفاء مـ العؿؾ طىل الؽتاب وقػت طىل وبعد ُمِضلِّ 

تحؼقؼ لف قام بف محؿد محب الديـ أبق زيد، فتصػحتف فقجدتف قد َطِؿؾ طىل 

الؽتاب وبذل جفًدا يشؽر طؾقف، ولؽـ لؽؾ واحٍد صريؼتف يف العؿؾ، وقد 

                                                        
إىل أن الؽتاب يحتاج إىل مزيد مـ العـاية بف  -حػظف اهلل-وقد أشار محؼؼف الدكتقر محؿد طجاج  (1)

 كؿا يف مؼدمة تحؼقؼف، لؽـف اطتذر بؽثرة القاجبات التل طؾقف وإطباء التل حالت دون ذلؽ.

ؽـ إٓ مؼابؾة الـسخ بعضفا ولؽـ والحؼ يؼال: فنن ما قام بف مـ العؿؾ ٓ يستفان بف، فؾق مل ي

ببعض ٓسقؿا والؽتاب مل يؽـ مطبقًطا مـ قبؾ، كذلؽ مل تؽـ يف أيام طؿؾف الؽتب والؿصادر 
ـ  والػفارس العؾؿقة متقافرة كؿا يف أيامـا هذه، فالبد مـ ِذكر هذا، وٓبد أن َيْعِرَف الؿتلخر حؼَّ م

شريًػا ٓ كؿـ يعبثقن بتراث أئؿتـا إطالم، سبؼف وتؼدمف يف العؿؾ ٓسقؿا إذا كان محؼًؼا كزيًفا 
 فجزاه اهلل خقًرا.

ًِِهَتاب ِِٝكٞ ِي  31 َغَبُب َتِشِك
 

 

 

 

ولف -ل اهلل يل ولف ولؾدكتقر محؿد طجاج استػدت مـف يف بعض الؿقاضع، أسل

التقفقؼ والسداد فقؿا قؿـا بف مـ خدمة هذا الؽتاب إكف ويل  -السبؼ يف ذلؽ

 ذلؽ والؼادر طؾقف.



ًِِهَتاب ِِٝكٞ ِي  31 َغَبُب َتِشِك
 

 

 

 

ولف -ل اهلل يل ولف ولؾدكتقر محؿد طجاج استػدت مـف يف بعض الؿقاضع، أسل

التقفقؼ والسداد فقؿا قؿـا بف مـ خدمة هذا الؽتاب إكف ويل  -السبؼ يف ذلؽ

 ذلؽ والؼادر طؾقف.



ََُس٠ ِفٞ ايتَِّشِكٝل ُُِعَت َُِدُطِٛط اِي َُْػِذ اِي َِٚصُف   32 
 

 

 

 
 ٔلِكِحٕ التَّٗ ِفَسَنَتِعُناِل ِْطُطِدَناِل ُىَػِذ ُفِصَّ

ا وصُػ الـُّسخ الخطقة التل اطتؿدت طؾقفا ففل أربع، وهل كالتايل:  أمَّ

وىل: مصقرة طـ أصؾ لفا بـ)الؿؽتبة الظاهرية( بدمشؼ، تحصؾت إُ 

(، طدد 1191طؾقفا مـ )معفد  الؿخطقصات العربقة( بالؽقيت، وهل برقؿ )

تتراوح أسطر كؾ واحدة مـفا مـ  صػحتان( لقحة يف كؾِّ لقحة 96إلقاح )

 ( سطًرا، ُكتِبت بخط كسخ جقد وطدد أجزائفا سبعة أجزاء، وهذه21إىل  23)

الـسخة طؾقفا سؿاطات كثقرة وهل برواية طبد الغـل بـ طبد القاحد 

َؾػل مـ  ؾػل، وسؿعفا السِّ الؿؼدسل، سؿعفا الؿؼدسل مـ أبل صاهٍر السِّ

ْقَريف، وسؿعفا الصقريف مـ طظ بـ أمحد  الؿبارك بـ طبد الجبار بـ أمحد الصَّ

َخْرَبان الـَّفاَوْكِدي، بـ  الػايل مـ طبد اهلل بـ أمحد بـ إسحاق ايل، وسؿعفاػَ ال

 والـفاوكدي طـ الؿصـػ: فؼد جاء بداية كؾِّ جزء مـ أجزائف ما يظ:

ََُس٠ ِفٞ ايتَِّشِكٝل ُُِعَت َُِدُطِٛط اِي َُْػِذ اِي  33 َِٚصُف 
 

 

 

 

بـ محؿد بـ  (1)أخبركا الشقخ اإلمام الحافظ شقخ اإلسالم أبق صاهر أمحد

ِسَؾَػف إصبفاين بؼراءيت طؾقف باإلسؽـدرية محاها اهلل، قال: أخبركا أبق الحسقـ 

بـ أمحد الصقريف ببغداد يف شفر رمضان مـ سـة  ربـ طبد الجبا (2)الؿبارك

 بـ أمحد (3)أربع وتسعقـ وأربعؿائة قراءة طؾقف ققؾ لف: أخبركؿ أبق الحسـ طظ

بـ  (4)بـ طظ الػايل بؼراءتؽ طؾقف فلقرَّ بف، أخبركا الؼاضل أبق طبد اهلل أمحدا

حسـ بـ ال (5)إسحاق بـ َخْرَبان الـَّفاَوْكدي، أخبركا الؼاضل أبق محؿد

اَمُفْرُمِزيُّ ... .  طبدالرمحـ بـ خالد الرَّ

(1)  

َؾػل يف  وكان سؿاع الؿؼدسل لؾؽتاب بلجزائف السبعة مـ أبل صاهر السِّ

، جاء ذلؽ مؽتقًبا بآخر ُكؾِّ َسَؿاع مـ كؾِّ (6)(ه566شفر شقال مـ سـة )

 جزٍء بؼراءتف، َوَسِؿَعُف يف الؿجؾس آخرون.
                                                        

 (.1( برقؿ )21/5) سقر أطالم الـبالءتـظر ترمجتف يف  (1)

 (.132( برقؿ )19/213) سقر أطالم الـبالءتـظر ترمجتف يف  (2)

 (.25( برقؿ )18/54) سقر أطالم الـبالءتـظر ترمجتف يف  (3)

 (.1912( برقؿ )5/61) اريخ بغدادتتـظر ترمجتف يف  (4)

 تؼدمت ترمجتف مستؼؾة. (5)

وقد استػدت يف ترتقب السؿاطات ترتقًبا تاريخقاا مـ طؿؾ الدكتقر محؿد طجاج الخطقب، فجزاه  (6)
 اهلل خقًرا.



ََُس٠ ِفٞ ايتَِّشِكٝل ُُِعَت َُِدُطِٛط اِي َُْػِذ اِي  33 َِٚصُف 
 

 

 

 

بـ محؿد بـ  (1)أخبركا الشقخ اإلمام الحافظ شقخ اإلسالم أبق صاهر أمحد

ِسَؾَػف إصبفاين بؼراءيت طؾقف باإلسؽـدرية محاها اهلل، قال: أخبركا أبق الحسقـ 

بـ أمحد الصقريف ببغداد يف شفر رمضان مـ سـة  ربـ طبد الجبا (2)الؿبارك

 بـ أمحد (3)أربع وتسعقـ وأربعؿائة قراءة طؾقف ققؾ لف: أخبركؿ أبق الحسـ طظ

بـ  (4)بـ طظ الػايل بؼراءتؽ طؾقف فلقرَّ بف، أخبركا الؼاضل أبق طبد اهلل أمحدا

حسـ بـ ال (5)إسحاق بـ َخْرَبان الـَّفاَوْكدي، أخبركا الؼاضل أبق محؿد

اَمُفْرُمِزيُّ ... .  طبدالرمحـ بـ خالد الرَّ

(1)  

َؾػل يف  وكان سؿاع الؿؼدسل لؾؽتاب بلجزائف السبعة مـ أبل صاهر السِّ

، جاء ذلؽ مؽتقًبا بآخر ُكؾِّ َسَؿاع مـ كؾِّ (6)(ه566شفر شقال مـ سـة )

 جزٍء بؼراءتف، َوَسِؿَعُف يف الؿجؾس آخرون.
                                                        

 (.1( برقؿ )21/5) سقر أطالم الـبالءتـظر ترمجتف يف  (1)

 (.132( برقؿ )19/213) سقر أطالم الـبالءتـظر ترمجتف يف  (2)

 (.25( برقؿ )18/54) سقر أطالم الـبالءتـظر ترمجتف يف  (3)

 (.1912( برقؿ )5/61) اريخ بغدادتتـظر ترمجتف يف  (4)

 تؼدمت ترمجتف مستؼؾة. (5)

وقد استػدت يف ترتقب السؿاطات ترتقًبا تاريخقاا مـ طؿؾ الدكتقر محؿد طجاج الخطقب، فجزاه  (6)
 اهلل خقًرا.



ََُس٠ ِفٞ ايتَِّشِكٝل ُُِعَت َُِدُطِٛط اِي َُْػِذ اِي َِٚصُف   34 
 

 

 

 

(2)  

َؾػل،  (1)وأما سؿاع أبل الػضؾ جعػر بـ طظ الَفْؿَداين مـ أبل صاهر السِّ

بـ طقسك  (2)(، وكان ذلؽ بؼراءة أبل محؿد طبد العزيزه574فؽان سـة )

الؾَّخِؿل، وكّؾ إجزاء سؿعفا يف شفر رمضان مـ السـة كػسفا كؿا جاء ذلؽ 

ًكا بآخر كؾ جزء مـ أجزائف ِسقى السادس مـف فننَّ سؿاطف كان سـة  ُمَدوَّ

 (.ه572)

(3)  

 مسع٘ مجاع١ٌ َٔ ا ملكسغٞ;ٚ

ابـ الحسـ الَؿْقِصظ بؼراءتف  بـ الؼاسؿ (3)( محؿده581فسؿعف سـة )

 جبؾ قاسققن ضاهر دمشؼ. حومعف آخرون، وكان ذلؽ بالرباط الؿعؿقر بَِسػْ 

(4)  

بتِل ه583وسؿع الجزء إول والثاين مـف سـة ) ( صالح بـ طظ السَّ

اين بحضقر مجاطٍة آخريـ.  الَحرَّ
                                                        

 (23/36 )سقر أطالم الـبالء(، و2855( برقؿ )3/533) التؽؿؾة لقفقات الـؼؾةتـظر ترمجتف يف  (1)
 (.26) برقؿ

هق طبد العزيز بـ طقسك بـ طبد القاحد بـ سؾقؿان إكدلسل الشافعل، يـظر السؿاع الؿؽتقب يف  (2)
الطققريات (2/336.) 

( يـظر السؿاع بصػحة ) (3) الػقائد الؿـتخبة الصحاح ( مـ كتاب 191، 142، 86لؼبف: )الزيدَلـْجلُّ
 لعربل.تحؼقؼ خؾقؾ بـ محؿد ا الؿفرواكقات ،والغرائب

ََُس٠ ِفٞ ايتَِّشِكٝل ُُِعَت َُِدُطِٛط اِي َُْػِذ اِي  35 َِٚصُف 
 

 

 

 

(5)  

( طبد القهاب بـ أبل الػضؾ بـ ه585الجزء إول والثاين سـة )وسؿع 

زيد الحؿقي ومعف آخرون، وهق كاتب أسؿاء الذيـ حضروا ومل يذكر اسؿ 

 الؼارئ، وُذكِر هذا السؿاُع بآِخر الجزء إول والثاين.

(6)  

لِف إىل ققلف و أمحد بـ  «؟اللُ  ـَ َْ أَ »لؾجارية:  ملسو هيلع هللا ىلصسؿع الؽتاب كاماًل مـ أوَّ

اين، (1)( بؼراءةِ طبد الؼادره587أبل بؽر القاسطل سـة )  بـ طبد الؼاهر الحرَّ

سؿعف بؼراءةِ الؿؼدسل جاء ذلؽ مؽتقًبا بآخر  وما بعده ومـ ذلؽ الحديث

 الجزء السابع بخط أمحد بـ أبل بؽر القاسطل.

(7)  

َُِساْٞ;  مساع٘ ع٢ً أبٞ ايفضٌ دعفط بٔ عًٞ اهَل

ؾػل أبق الػضؾ جعػر بـ طظٍّ تؼدم أن مؿـ  سؿعف طىل أبل صاهر السِّ

الَفْؿَداين، وقد سؿعف طىل أبل الػضؾ مجاطة مـ الؿؼدسققـ، وغقرهؿ بؼراءة 

بـ مجد الديـ طقسك بـ مقفؼ الديـ أبل محؿد طبد اهلل بـ أمحد بـ  (2)أمحد

ذلؽ  مـف الؽتاب كاماًل، جاء ( سؿعقاه635ُقَدامة الَؿؼِدسل وكان هذا سـة )
                                                        

 ذيؾ صبؼات الحـابؾة(، و2739( برقؿ )3/436) التؽؿؾة لقفقات الـؼؾةتـظر ترمجتف يف  (1)
 (.341( برقؿ )3/441)

 (.377( برقؿ )3/524) ذيؾ صبؼات الحـابؾةتـظر ترمجتف يف  (2)



ََُس٠ ِفٞ ايتَِّشِكٝل ُُِعَت َُِدُطِٛط اِي َُْػِذ اِي  35 َِٚصُف 
 

 

 

 

(5)  

( طبد القهاب بـ أبل الػضؾ بـ ه585الجزء إول والثاين سـة )وسؿع 

زيد الحؿقي ومعف آخرون، وهق كاتب أسؿاء الذيـ حضروا ومل يذكر اسؿ 

 الؼارئ، وُذكِر هذا السؿاُع بآِخر الجزء إول والثاين.

(6)  

لِف إىل ققلف و أمحد بـ  «؟اللُ  ـَ َْ أَ »لؾجارية:  ملسو هيلع هللا ىلصسؿع الؽتاب كاماًل مـ أوَّ

اين، (1)( بؼراءةِ طبد الؼادره587أبل بؽر القاسطل سـة )  بـ طبد الؼاهر الحرَّ

سؿعف بؼراءةِ الؿؼدسل جاء ذلؽ مؽتقًبا بآخر  وما بعده ومـ ذلؽ الحديث

 الجزء السابع بخط أمحد بـ أبل بؽر القاسطل.

(7)  

َُِساْٞ;  مساع٘ ع٢ً أبٞ ايفضٌ دعفط بٔ عًٞ اهَل

ؾػل أبق الػضؾ جعػر بـ طظٍّ تؼدم أن مؿـ  سؿعف طىل أبل صاهر السِّ

الَفْؿَداين، وقد سؿعف طىل أبل الػضؾ مجاطة مـ الؿؼدسققـ، وغقرهؿ بؼراءة 

بـ مجد الديـ طقسك بـ مقفؼ الديـ أبل محؿد طبد اهلل بـ أمحد بـ  (2)أمحد

ذلؽ  مـف الؽتاب كاماًل، جاء ( سؿعقاه635ُقَدامة الَؿؼِدسل وكان هذا سـة )
                                                        

 ذيؾ صبؼات الحـابؾة(، و2739( برقؿ )3/436) التؽؿؾة لقفقات الـؼؾةتـظر ترمجتف يف  (1)
 (.341( برقؿ )3/441)

 (.377( برقؿ )3/524) ذيؾ صبؼات الحـابؾةتـظر ترمجتف يف  (2)



َُِد َُْػِذ اِي ََُس٠ ِفٞ ايتَِّشِكٝلَِٚصُف  ُُِعَت ُطِٛط اِي  36 
 

 

 

 

ل والثاين والثالث يف آخر الجزء  الثالث والجزء السادس، فؽان الجزء إوَّ

والرابع بؼراءة أمحد بـ طقسك الَؿْؼدِسل والخامس إىل آخر السابع بؼراءة مجال 

بـ طبد اهلل بـ شعقب، وحضر ذلؽ مجٌع كبقر كؿا يف  (1)الديـ أبل العباس أمحد

 الث والسادس.ذكر أسؿائفؿ يف السؿاع آخر الجزء الث

(8)  

 بـ محؿد الققكقـل (2)وسؿعف أيًضا مـ أبل الػضؾ الَفْؿَداين: أبق الحسقـ

، جاء ذلؽ مؽتقًبا  (3)( بؼراءة كؿال الديـ أمحده635سـة ) ْخَؿقْسلِّ بـ الدُّ

ل وكان ذلؽ بدمشؼ.  بآخر الجزء إوَّ

(9)  

بـ طبد الرحقؿ  (4)وقد سؿعف مـ أبل جعػر الَفْؿَداين أيًضا محؿد

بـ محؿد بـ صرخان  (5)ؼدسل، وأخذه إجازة طـ الَفْؿَداين أبق بؽرالؿ

بـ مسعقد بـ كػقس بـ  (7)( طظه675سـة ) (6)فسؿعف مـفؿا، الصالحل

                                                        
  (5/315.)شذرات الذهبتـظر ترمجتف يف  (1)

(، 491( برقؿ )4/329) ذيؾ صبؼات الحـابؾةـظر ترمجتف يف هق طظ بـ محؿد بـ أمحد الُقْقكِقـل، ت (2)
 ( لؾذهبل.542( برقؿ )2/43) معجؿ الشققخو

 (.ه671( وفقات )7( برقؿ )46/65) تاريخ اإلسالمتـظر ترمجتف يف  (3)

 (.464( برقؿ )4/224) ذيؾ صبؼات الحـابؾةتـظر ترمجتف مـ  (4)

 ( لؾذهبل.1323( ترمجة برقؿ )2/415) معجؿ الشققختـظر ترمجتف يف  (5)

 أي: مـ محؿد بـ طبد الرحقؿ، وأبل بؽر بـ صرخان. (6)

 ( لؾذهبل.559( برقؿ )2/56) معجؿ الشققختـظر ترمجتف يف  (7)

ََُس٠ ِفٞ ايتَِّشِكٝل ُُِعَت َُِدُطِٛط اِي َُْػِذ اِي  37 َِٚصُف 
 

 

 

 

طبداهلل الؿقصظ، وحضر السؿاع آخرون، جاء ذلؽ مؽتقًبا بآخر الجزء الثالث 

 دمشؼ.بسػح قاسققن ضاهر  (1)بخط الَؿْقِصظ، وكان ذلؽ بالؿدرسة الضقائقة

(11)  

ِٝين; ِْ ِٛ ُٝ  مساع ابٔ ت١ُٝٝ ٚغريٙ َٔ اي

سؿعف مـ أبل الػضؾ الَفْؿَداين، وقد  (2)تؼدم َقْبُؾ أنَّ أبا الحسقـ الُقْقكِقْـل

بـ طبد الحؾقؿ ابـ تقؿقة الحراين وآخرون، وكان  (3)سؿعف مـ القُْقكِْقـل أمحد

ع ما وأجازهؿ بجؿقبدمشؼ،  (4)( بدار الحديث الظاهريةه683ذلؽ سـة )

 .يجقز لف روايتف

الَبْعَؾَبّؽل، جاء  بـ طبد الرمحـ بـ يقسػ (5)وكان الؼارئ لذلؽ محؿد

 ذلؽ مؽتقًبا بآخر الجزء الثاين.
(11)  

 مساع ابٔ ايكِٝ اجلٛظ١ٜ ٚغريٙ;

ؾػل أبق جعػر الفْؿداين، وكذا ابـ  لؼد سؿعف كؿا تؼدم طـ أبل صاهر السِّ
                                                        

الؿدرسة الضقائقة بسػح قاسققن شرقل الجامع الؿظػري وباكقفا هق الػؼقف ضقاء الديـ محؿد،  (1)
 (.149( برقؿ )2/91) تاريخ الؿدارسالدارس يف بجبؾ الصالحقة. 

 تؼدم قريبًا. (2)

 (.1175( برقؿ )4/1496) تذكرة الحػاظترجؿ لف تؾؿقذه الذهبل يف  (3)

الدارس يف تاريخ بدمشؼ داخؾ َباَبل الَػَرج والػراديس بقـفؿا جقار الجامع شؿال باب البريد.  (4)
 (.62( برقؿ)1/348) الؿدارس

 ( لؾذهبل.295برقؿ ) معجؿ الؿحدثقـتـظر ترمجتف يف  (5)



ََُس٠ ِفٞ ايتَِّشِكٝل ُُِعَت َُِدُطِٛط اِي َُْػِذ اِي  37 َِٚصُف 
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الؿدرسة الضقائقة بسػح قاسققن شرقل الجامع الؿظػري وباكقفا هق الػؼقف ضقاء الديـ محؿد،  (1)
 (.149( برقؿ )2/91) تاريخ الؿدارسالدارس يف بجبؾ الصالحقة. 

 تؼدم قريبًا. (2)

 (.1175( برقؿ )4/1496) تذكرة الحػاظترجؿ لف تؾؿقذه الذهبل يف  (3)

الدارس يف تاريخ بدمشؼ داخؾ َباَبل الَػَرج والػراديس بقـفؿا جقار الجامع شؿال باب البريد.  (4)
 (.62( برقؿ)1/348) الؿدارس

 ( لؾذهبل.295برقؿ ) معجؿ الؿحدثقـتـظر ترمجتف يف  (5)

 مساع حممد بن أيوب الزرعي:



ََُس٠ ِفٞ ايتَِّشِكٝل ُُِعَت َُِدُطِٛط اِي َُْػِذ اِي َِٚصُف   38 
 

 

 

 

ؾػل، ورواه طـفؿا (1)َرَواج محؿد بـ طبد الرحقؿ بـ طبد القاحد  رواه طـ السِّ

 (2)الؿؼدسل، والحسـ بـ طظ بـ أبل بؽر الخالل، وسؿعف مـفؿا ابـ الؼقؿ

، وكان ذلؽ سـة بـ مسعقد الَؿْقصظ ثؿ الحؾبل (3)وغقره بؼراءة طظ

(، جاء ذلؽ مؽتقًبا يف حاشقة الصػحة القؿـك بآخر ورقة مـ مخطقط ه685)

ؿدرسة الضقائقة، وأجازا مجقع ما يجقز لفؿا الجزء السابع، وكان ذلؽ بال

 روايتف لؾجؿقع.

(12)  

 ٚمسع٘ ع٢ً حمُس بٔ عبس ايطسِٝ املكسغٞ;

بـ الحسـ بـ طبد اهلل بـ طبد الغـل الؿؼدسل بؼراءتف، وحضر  (4)أمحد

 (5)( بؿدرسة الحافظ ضقاء الديـه686الؿجالس آخرون، وكان ذلؽ سـة )

 بآخر الجزء السادس. بسػح َجَبؾ قاسققن، جاء ذلؽ مؽتقًبا

(13)  

بـ طظ  (6)وسؿعف مـ أبل الػضؾ الَفْؿداين: بدر الديـ أبق طظ الحسـ
                                                        

 ( لؾذهبل.295برقؿ ) معجؿ الؿحدثقـتـظر ترمجتف يف  (1)

 ( لؾصػدي.1531( ترمجة برقؿ )4/366) أطقان العصريـظر  (2)

 تؼدمت اإلحالة إىل ترمجتف قريبًا. (3)

 (.537( برقؿ )4/377) الذيؾ طىل صبؼات الحـابؾةتـظر ترمجتف يف  (4)

 ف بالؿدرسة الضقائقة كؿا تؼدم ذلؽ قريًبا.تعر (5)

 ( لؾذهبل.222( برقؿ )1/211) معجؿ الشققختـظر ترمجتف يف  (6)

ََُس٠ ِفٞ ايتَِّشِكٝلَٚ ُُِعَت َُِدُطِٛط اِي َُْػِذ اِي  39 ِصُف 
 

 

 

 

بـ مظػر الـابؾسل وهق  (1)الخالل، وسؿعف مـ الحسـ بـ طظ الخالل: أمحد

(، جاء ذلؽ ه697الؼارئ لذلؽ، وحضر الؿجالس آخرون، وكان ذلؽ سـة )

 مؽتقًبا بآخر الجزء السابع.

(14)  

بـ طبد الرحقؿ  (2)ول مـ ابـ َرَواج أيًضا محؿدوسؿع الجزء إ

بـ بـ محؿد  (3)الؿعروف بابـ الـَّْشِق، وسؿعف مـ ابـ الـَّْشِق مجاطة مـفؿ: طظ

( ه731بؼراءتف، وحضر الؿجؾس آخرون، وكان ذلؽ سـة )طبد اهلل الختـل 

ل.  بجامع دمشؼ، جاء ذلؽ مؽتقًبا هناية الجزء إوَّ

(15)  

بـ َبْؾَباَن بؼراءتف، وحضر  (4)لـَّْشِق: طثؿانوسؿعف كذلؽ مـ ابـ ا
( بجامع دمشؼ، وأجاز يف هناية ه735الؿجالس آخرون، وكان ذلؽ سـة )

ذلؽ لُِؽؾِّ مـ سؿع شقًئا مـ هذا الؽتاب بجؿقع ما يجقز لف روايتف، جاء ذلؽ 
 مؽتقًبا هناية الجزء الثاين.

                                                        
 ( لؾذهبل.97( برقؿ )1/134) معجؿ الشققختـظر ترمجتف يف  (1)

( وقال: ومـ إجزاء التل تػرد هبا 1618( برقؿ )4/511) أطقان العصرترجؿ لف الصػدي يف  (2)
 الذي لؾراَمُفْرُمزي سبعة أجزاء. الؿحدث الػاصؾاب بدمشؼ كت

 ( لؾذهبل.135برقؿ ) معجؿ الؿحدثقـتـظر ترمجتف يف  (3)

 ( لؾذهبل.491( برقؿ )1/433) معجؿ الشققختـظر ترمجتف يف  (4)

المقدسي، والحسن بن عيل بن أبي بكر الخالل، وسمعه منهما محمد بن أيوب 

الزرعي)2( وغيره بقراءة عيل)3( بن مسعود الَمْوصيل ثم الحلبي، وكان ذلك سنة

ينظر الدرر الكامنة  )3/ 239( ترمجته برقم )3677( وقد حصل يل يف ط األوىل هنا وهم، واهلل المستعان.

َٙ َشِيَو ِٔ َنِط ََ َٚ ََا َسِفَغ  َِٜهُتُب   َّ َِٜشَفُغ ُث  َٕ ِٔ َنا ََ  392 
 

 

 

 

 .حديًثا قط يف مجؾس، كـت أسؿعف ثؿ أجلء إىل البقت فلكتبف

، قال: ؿؾَّ َس بـ مُ  (2)بـ أمحد بـ معدان، ثـا يقسػ (1)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (378)

سؿعت مـ سػقان الثقري طشرة آٓف )يؼقل:  بـ تؿقؿ (3)ػؾَ سؿعت َخ 

حديث أو كحقها، فؽـت أستػفؿ جؾقسل، فؼؾت لزائدة: يا أبا الصؾت إين 

 ري طشرة آٓف حديث، أو كحًقا مـ طشرة آٓف فؼالكتبت طـ سػقان الثق

 (5).: ٓ تحدث مـفا إٓ بؿا حػظ قؾبؽ وسؿعت أذكؽ، فللؼقتفا(4)]يل[

، ملسو هيلع هللا ىلصقال الؼاضل: قد ذكركا يف وجقب الؽتاب ما ورد طـ رسقل اهلل  (379)

وأكس ومـ يؾقفؿ مـ كبراء التابعقـ كالحسـ،  (6)ثؿ طـ طظ وطؿر وجابر

جبقر، وطروة بـ الزبقر، ومـ بعدهؿ مـ أهؾ  وططاء، وصاوس، وسعقد بـ

ط إٓ بالؽتاب ثؿ بالؿؼابؾة والؿدارسة، والتعفد، بَ ْض والحديث ٓ يُ  .العؾؿ

 .والتحػظ، والؿذاكرة، والسمال، والػحص طـ الـاقؾقـ، والتػؼف بؿا كؼؾقه

مـ كره مـ الصدر إول، لؼرب العفد، وتؼارب  الؽتاب هَ رِ وإكؿا كَ 
                                                        

 (، ومل أقػ لف طىل ترمجة.3تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

(، 7922ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب.  هق يقسػ يـ سعقد بـ ُمَسؾَّؿ الؿصقصل ثؼة حافظ. (2)
  (8/278.)هتذيب الؽؿالوكسب هـا إىل جده يـظر 

 (.1737ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب.  هق خؾػ يـ تؿقؿ بـ أبل طتاب صدوق طابد. (3)

 زيادة مـ ]أ[، و]ب[. (4)

(، وطقاض يف 867(، وسقليت برقؿ )73)ص الؽػايةالخطقب يف رواه مـ صريؼ الؿصـػ  (5)
اإللؿاع (.126)ص 

 ( وكذا مـ ]ج[.199هـا هناية السؼط مـ ]د[ الذي بدايتف )ص (6)

َٙ َشِيَو ِٔ َنِط ََ َٚ ََا َسِفَغ  َِٜهُتُب   َّ َِٜشَفُغ ُث  َٕ ِٔ َنا ََ  392 
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ط إٓ بالؽتاب ثؿ بالؿؼابؾة والؿدارسة، والتعفد، بَ ْض والحديث ٓ يُ  .العؾؿ

 .والتحػظ، والؿذاكرة، والسمال، والػحص طـ الـاقؾقـ، والتػؼف بؿا كؼؾقه

مـ كره مـ الصدر إول، لؼرب العفد، وتؼارب  الؽتاب هَ رِ وإكؿا كَ 
                                                        

 (، ومل أقػ لف طىل ترمجة.3تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

(، 7922ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب.  هق يقسػ يـ سعقد بـ ُمَسؾَّؿ الؿصقصل ثؼة حافظ. (2)
  (8/278.)هتذيب الؽؿالوكسب هـا إىل جده يـظر 

 (.1737ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب.  هق خؾػ يـ تؿقؿ بـ أبل طتاب صدوق طابد. (3)

 زيادة مـ ]أ[، و]ب[. (4)

(، وطقاض يف 867(، وسقليت برقؿ )73)ص الؽػايةالخطقب يف رواه مـ صريؼ الؿصـػ  (5)
اإللؿاع (.126)ص 

 ( وكذا مـ ]ج[.199هـا هناية السؼط مـ ]د[ الذي بدايتف )ص (6)



ََُس٠ ِفٞ ايتَِّشِكٝلَٚ ُُِعَت َُِدُطِٛط اِي َُْػِذ اِي  39 ِصُف 
 

 

 

 

بـ مظػر الـابؾسل وهق  (1)الخالل، وسؿعف مـ الحسـ بـ طظ الخالل: أمحد

(، جاء ذلؽ ه697الؼارئ لذلؽ، وحضر الؿجالس آخرون، وكان ذلؽ سـة )

 مؽتقًبا بآخر الجزء السابع.

(14)  

بـ طبد الرحقؿ  (2)ول مـ ابـ َرَواج أيًضا محؿدوسؿع الجزء إ

بـ بـ محؿد  (3)الؿعروف بابـ الـَّْشِق، وسؿعف مـ ابـ الـَّْشِق مجاطة مـفؿ: طظ

( ه731بؼراءتف، وحضر الؿجؾس آخرون، وكان ذلؽ سـة )طبد اهلل الختـل 

ل.  بجامع دمشؼ، جاء ذلؽ مؽتقًبا هناية الجزء إوَّ

(15)  

بـ َبْؾَباَن بؼراءتف، وحضر  (4)لـَّْشِق: طثؿانوسؿعف كذلؽ مـ ابـ ا
( بجامع دمشؼ، وأجاز يف هناية ه735الؿجالس آخرون، وكان ذلؽ سـة )

ذلؽ لُِؽؾِّ مـ سؿع شقًئا مـ هذا الؽتاب بجؿقع ما يجقز لف روايتف، جاء ذلؽ 
 مؽتقًبا هناية الجزء الثاين.

                                                        
 ( لؾذهبل.97( برقؿ )1/134) معجؿ الشققختـظر ترمجتف يف  (1)

( وقال: ومـ إجزاء التل تػرد هبا 1618( برقؿ )4/511) أطقان العصرترجؿ لف الصػدي يف  (2)
 الذي لؾراَمُفْرُمزي سبعة أجزاء. الؿحدث الػاصؾاب بدمشؼ كت

 ( لؾذهبل.135برقؿ ) معجؿ الؿحدثقـتـظر ترمجتف يف  (3)

 ( لؾذهبل.491( برقؿ )1/433) معجؿ الشققختـظر ترمجتف يف  (4)



ََُس٠ ِفٞ ايتَِّشِكٝل ُُِعَت َُِدُطِٛط اِي َُْػِذ اِي َِٚصُف   43 
 

 

 

 

(16)  

 بـ محؿد بـ يقسػ (1)وكذا سؿعف مـ ابـ الـَّْشِق: أبق محؿد الؼاسؿ

(، ه736بؼراءتف، وحضر الؿجالس آخرون، وكان ذلؽ سـة ) (2)البِْرَزايل

 وكان ذلؽ بجامع دمشؼ، وأجاز لفؿ مجقع مروياتف.

(17)  

بؼراءتف، بـ أمحد بـ طثؿان الذهبل  (3)وكذا سؿعف مـ ابـ الـَّْشِق: محؿد

(، وكان ذلؽ بجامع ه736وحضر الؿجالس آخرون، وكان ذلؽ سـة )

، وأجاز لؾجؿقع ما يجقز لف روايتف، جاء ذلؽ مؽتقًبا طىل القرقة إُوىل دمشؼ

ل.  التل طىل الجزء إوَّ

(18)  

وكذا سؿعف مـ ابـ الـَّْشِق: طبد اهلل بـ أمحد بـ الحب الؿؼدسل بؼراءتف، 

وحضر الؿجالس آخرون مـفؿ: أمحد بـ طؿر بـ محؿد الػاسل، وكان ذلؽ 

جؿقع ب)ُغْقصة دمشؼ(، وأجاز لفؿ  مـ (4)(ء( بـ)طقـ ثرماه718سـة )

                                                        
 (.67برقؿ ) بركامج ابـ جابر القادي آشل(، و635( برقؿ )2/115) معجؿ الشققختـظر ترمجتف يف  (1)

 كذا: )البِْرَزايل( وَضـَّف الدكتقر محؿد طجاج: )الدراك(، وهق خطل. (2)

( برقؿ 3/234) الدرر الؽامـة(، و68برقؿ ) بركامج ابـ جابر القادي آشلتـظر ترمجتف يف  (3)
(3527.) 

طشر  طقـ ثرماء قرية يف ُغقصة دمشؼ، وغقصة دمشؼ هل الؽقرة التل مـفا دمشؼ، استدارهتا ثؿاكقة (4)
ا.   =معجؿ مقاًل يحقط هبا جبال طالقة مـ مجقع جفاهتا وٓسقؿا مـ شؿالفا: فنن جبالفا طالقة جدا

ََُس٠ ِفٞ ايتَِّشِكٝل ُُِعَت َُِدُطِٛط اِي َُْػِذ اِي  41 َِٚصُف 
 

 

 

 

 مروياتف، جاء ذلؽ مؽتقًبا طىل غالف الجزء الخامس.

(19)  

بـ طبد اهلل الؿعروف  (2)يؾربـ صغ (1)وكذا سؿعف مـ ابـ الـَّْشِق: محؿد

ْقَريف بؼراءتف،  ( ه719وحضر الؿجالس آخرون، وكان ذلؽ سـة )بابـ الصَّ

 زهؿ بشرصف.( مـ )ُغقصة دمشؼ(، وأجاءبؼرية )َطْقـ ثرما

(21)  

( طىل محؿد بـ طبد اهلل بـ أمحد بـ ه783وُسِؿَع الجزء السادس سـة )

الَؿْجد، سؿعف طؾقف أبق طبد اهلل محؿد بـ محؿد بـ طظ بـ حسـ بـ أسد 

الحراين الحـػل، وطؿر بـ طظ بـ محؿد الؿعروف بابـ الؿقصظ إمشاصل، 

 ادس.مؽتقًبا طىل القرقة إُوىل مـ الجزء السجاء ذلؽ 

(21)  

بـ اإلمام طالء الديـ  (4)طىل طبد اهلل (3)لؿِ جَ وسؿعف ِسْبط ابـ العَ 

الباجل، جاء يف آخر الجزء السابع ما يظ: الحؿد هلل، قرأه طىل الشقخ الؽبقر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/177-219.)البؾدان =

( برقؿ 4/483) أطقان العصر( لؾذهبل، و287برقؿ ) معجؿ الؿحدثقـتـظر ترمجتف يف  (1)
(1599.) 

 ػريؾ( بالػاء وهق خطل.وقع يف السؿاع الذي كؼؾف الدكتقر محؿد طجاج: )ص (2)

 (.1187برقؿ ) ذيؾ صبؼات الحػاظتـظر ترمجتف يف  (3)

 (.2183( برقؿ )2/169) الدرر الؽامـةتـظر ترمجتف يف  (4)



ََُس٠ ِفٞ ايتَِّشِكٝل ُُِعَت َُِدُطِٛط اِي َُْػِذ اِي  41 َِٚصُف 
 

 

 

 

 مروياتف، جاء ذلؽ مؽتقًبا طىل غالف الجزء الخامس.

(19)  

بـ طبد اهلل الؿعروف  (2)يؾربـ صغ (1)وكذا سؿعف مـ ابـ الـَّْشِق: محؿد

ْقَريف بؼراءتف،  ( ه719وحضر الؿجالس آخرون، وكان ذلؽ سـة )بابـ الصَّ

 زهؿ بشرصف.( مـ )ُغقصة دمشؼ(، وأجاءبؼرية )َطْقـ ثرما

(21)  

( طىل محؿد بـ طبد اهلل بـ أمحد بـ ه783وُسِؿَع الجزء السادس سـة )

الَؿْجد، سؿعف طؾقف أبق طبد اهلل محؿد بـ محؿد بـ طظ بـ حسـ بـ أسد 

الحراين الحـػل، وطؿر بـ طظ بـ محؿد الؿعروف بابـ الؿقصظ إمشاصل، 

 ادس.مؽتقًبا طىل القرقة إُوىل مـ الجزء السجاء ذلؽ 

(21)  

بـ اإلمام طالء الديـ  (4)طىل طبد اهلل (3)لؿِ جَ وسؿعف ِسْبط ابـ العَ 

الباجل، جاء يف آخر الجزء السابع ما يظ: الحؿد هلل، قرأه طىل الشقخ الؽبقر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/177-219.)البؾدان =

( برقؿ 4/483) أطقان العصر( لؾذهبل، و287برقؿ ) معجؿ الؿحدثقـتـظر ترمجتف يف  (1)
(1599.) 

 ػريؾ( بالػاء وهق خطل.وقع يف السؿاع الذي كؼؾف الدكتقر محؿد طجاج: )ص (2)

 (.1187برقؿ ) ذيؾ صبؼات الحػاظتـظر ترمجتف يف  (3)

 (.2183( برقؿ )2/169) الدرر الؽامـةتـظر ترمجتف يف  (4)



ََُس٠ ِفٞ ايتَِّشِكٝل ُُِعَت َُِدُطِٛط اِي َُْػِذ اِي َِٚصُف   42 
 

 

 

 

مجال الديـ طبد اهلل بـ اإلمام طالء الديـ طظ بـ محؿد بـ خطاب بـ الباجل 

 الَعَجِؿلبـ خؾقؾ ِسْبط بـل  شقخـا الحافظ برهان الديـ إبراهقؿ بـ محؿد

صُت مجقعف بسؿاطف مجقعف طىل الشقخ محقل أبل الؼاسؿ  فِ تِ بَ الحؾبل، ومـ ثَ  َلخَّ

سؿاطف مـ جعػر ل اإلسؽـدري عِ بَ بـ مخؾقف بـ مجاطة الرَّ  (1)طبد الرمحـ

َؾػل بسـده، وذلؽ يف مخسة مجالس  الَفْؿَداين سؿاطف مـ الحافظ أبل صاهر السِّ

ثالثاء خامس ربقع إول سـة إحدى وثؿاكقـ وسبعؿائة بؿشفد آخرها يقم ال

 الحسقـ بالؼاهرة وأجازه.

(22)  

مـ محؿد بـ طبد القهاب الؼروي سـة  الَعَجِؿلوسؿعف سبط ابـ 

( يف اإلسؽـدرية بؿـزل الؿْسِؿع، وأجازه، جاء ذلؽ مؽتقًبا طىل ه782)

 القرقة الثاكقة مـ الجزء إول.
(23)  

الؿؼدسل طىل شفاب بـ طبد الرمحـ  (2)دوسؿع الؽتاب كاماًل محؿ

 .بـ أبل بؽر بـ العز (3)الديـ أمحد

ل إن مل بـت محؿد بـ طب (4)الؿؼدسل وفاصؿة أمحد د الفادي بنجازة إوَّ
                                                        

 ( لؾذهبل.431( برقؿ )1/382) معجؿ الشققختـظر ترمجتف يف  (1)

 ( لؾبرزايل.2/133) الؿؼتػكتـظر ترمجتف يف  (2)

 (.598( ترمجة برقؿ )2/27) ذيؾ التؼققدتـظر ترمجتف يف  (3)

 ( مـ الؿخطقط: )ُأّم الحسـ فاصؿة بـت محؿد بـ طبد الفادي بـ طبد الحؿقد(.154جاء يف )ص (4)

ََُس٠ ِفٞ ايتَِّشِكٝل ُُِعَت َُِدُطِٛط اِي َُْػِذ اِي  43 َِٚصُف 
 

 

 

 

مـ أمحد بـ طبد الرمحـ بـ حداد يؽـ سؿاًطا مـ ابـ الـَّْشِق، وبنجازتف 

بـ مـ طبد الرمحـ بـ رواج، وبنجازة الثاكقة  (1)ا مـ طبد القهابؿبسؿاطف

َؾػل، وحضر مخؾقف بـ مجاطة بسؿاطف مـ جعػر الَفْؿَداين بسؿاطفؿا  مـ السِّ

ل بسػح ه797الؿجالس آخرون، وكان ذلؽ سـة ) ( بؿـزل الؿسؿع إوَّ

ِل مـف، وكذا أسػؾ  قاسققن، جاء ذلؽ مؽتقًبا يف آخر الجزء إول بؼراءة إوَّ

فاصؿة بـت محؿد )ُأم الحسـ( بتاريخ  (، وذكر يف ذلؽ كـقة154القرقة رقؿ )

(، وبآخر الجزء السابع طىل يؿقـ ه797السادس طشر مـ مجادى أخرة سـة )

 الصػحة القؿـك مـ الصػحة إخقرة، وكذا بآخر الجزء الثالث.

(24)  

 (الَعَجِؿلبـ محؿد الحؾبل الؿعروف بـ)ِسْبط ابـ  (2)وسؿعف طىل إبراهقؿ

رمحـ بـ محؿد بـ أمحد بـ سؾقؿان بـ محزة بـ بـ أبل بؽر بـ طبد ال (3)محؿد

(، وكان ذلؽ ه837ذلؽ يف سـة )أمحد بـ طؿر بـ أبل طؿر بـ ُزَريؼ، وكان 

َرفِقَّة( بحؾب ، وحضر معف غقره وأجازه، جاء ذلؽ مؽتقًبا يف )الؿدرسة الشَّ

 بآخر الجزء الثاين والرابع.
                                                        

 تؼدمت اإلحالة إىل ترمجتف. (1)

 تؼدمت اإلحالة طىل ترمجتف. (2)

 .إىل طؿر بـ الخطاب  (، ويـتفل كسبف136)ص كظؿ العؼقان يف أْطَقان إَْطَقانلف ترمجة يف  (3)



ََُس٠ ِفٞ ايتَِّشِكٝل ُُِعَت َُِدُطِٛط اِي َُْػِذ اِي  43 َِٚصُف 
 

 

 

 

مـ أمحد بـ طبد الرمحـ بـ حداد يؽـ سؿاًطا مـ ابـ الـَّْشِق، وبنجازتف 

بـ مـ طبد الرمحـ بـ رواج، وبنجازة الثاكقة  (1)ا مـ طبد القهابؿبسؿاطف

َؾػل، وحضر مخؾقف بـ مجاطة بسؿاطف مـ جعػر الَفْؿَداين بسؿاطفؿا  مـ السِّ

ل بسػح ه797الؿجالس آخرون، وكان ذلؽ سـة ) ( بؿـزل الؿسؿع إوَّ

ِل مـف، وكذا أسػؾ  قاسققن، جاء ذلؽ مؽتقًبا يف آخر الجزء إول بؼراءة إوَّ

فاصؿة بـت محؿد )ُأم الحسـ( بتاريخ  (، وذكر يف ذلؽ كـقة154القرقة رقؿ )

(، وبآخر الجزء السابع طىل يؿقـ ه797السادس طشر مـ مجادى أخرة سـة )

 الصػحة القؿـك مـ الصػحة إخقرة، وكذا بآخر الجزء الثالث.

(24)  

 (الَعَجِؿلبـ محؿد الحؾبل الؿعروف بـ)ِسْبط ابـ  (2)وسؿعف طىل إبراهقؿ

رمحـ بـ محؿد بـ أمحد بـ سؾقؿان بـ محزة بـ بـ أبل بؽر بـ طبد ال (3)محؿد

(، وكان ذلؽ ه837ذلؽ يف سـة )أمحد بـ طؿر بـ أبل طؿر بـ ُزَريؼ، وكان 

َرفِقَّة( بحؾب ، وحضر معف غقره وأجازه، جاء ذلؽ مؽتقًبا يف )الؿدرسة الشَّ

 بآخر الجزء الثاين والرابع.
                                                        

 تؼدمت اإلحالة إىل ترمجتف. (1)

 تؼدمت اإلحالة طىل ترمجتف. (2)

 .إىل طؿر بـ الخطاب  (، ويـتفل كسبف136)ص كظؿ العؼقان يف أْطَقان إَْطَقانلف ترمجة يف  (3)



ََُس٠ ِفٞ ايتَِّشِكٝل ُُِعَت َُِدُطِٛط اِي َُْػِذ اِي َِٚصُف   44 
 

 

 

 

(25)  

د اهلل بـ محؿد بـ طبد اهلل بـ وسؿعف طىل ابـ ُزَرْيؼ: إبراهقؿ بـ طب

إبراهقؿ الؿؼدسل الذكابل ومعف آخرون بؼراءتف وأجاز لفؿ ما يجقز لف روايتف، 

 ( جاء ذلؽ مؽتقًبا بآخر الجزء الرابع.ه881وكان ذلؽ يف سـة )

(26)  

بـ صقلقن الحـػل بؼراءتف وكان  (1): محؿدُزَريؼوكذا سؿعف طىل ابـ 

، (ه899ة دمشؼ(، وكان ذلؽ سـة )ذلؽ بؿدرسة جد الُؿْسِؿع بـ)صالحق

 ورقة مـ الجزء السابع. وأجازه، جاء ذلؽ بآخر السؿاطات التل بآخر

(27)  

محؿد بـ مـصقر الحسـل الحؾبل، وكان ذلؽ  ُزَريؼوكذا سؿعف مـ ابـ 

( بـ)الشام(، وأجازه وُكؾَّ مـ سؿع شقًئا مـ ذلؽ، جاء ذلؽ ه933يف )

 مؽتقًبا بآخر الجزء الرابع.

                                                        
 (.747( برقؿ )2/51) الؽقاكب السائرة بلطقان الؿائة العاشرةلف ترمجة يف  (1)
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َِ٘تِكَناِل َِ٘دِػلٙ ُى٘ َعَتَبِجُناِل اِتاَعَنلػَِّل ْضَُْص ٍِالظَّ ب  َِّ٘طا

 لِِٔكِحيف التَّ اّلِصَأ ُلكَِّحُنا اِلَََلَعٕ َدِتٕ الٍََِّّ

 



١َّ ِِٖط َُِهَتب١ِ ايعَّا ُِْػَد١ِ اِي ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي َْٛض ِيًػَّ ُص  46 
 

 

 

 

 
 

١َّ ِِٖط َُِهَتب١ِ ايعَّا ُِْػَد١ِ اِي ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي َْٛض ِيًػَّ  47 ُص
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صٛض٠ يًٛضق١ األٚىل َٔ غالف خمطٛط ايعاٖط١ٜ ٚعًٝٗا مساع
 ٞ ع٢ً حمُس بٔ عبسايٖٛاب ايكطَُِٟٚذط ايَع( البٔ غب32ٖٚٛ ايػُاع املتكسّ بطقِ )

 



١َّ ِِٖط َُِهَتب١ِ ايعَّا ُِْػَد١ِ اِي ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي َْٛض ِيًػَّ  47 ُص
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صٛض٠ يًٛضق١ األٚىل َٔ غالف خمطٛط ايعاٖط١ٜ ٚعًٝٗا مساع
 ٞ ع٢ً حمُس بٔ عبسايٖٛاب ايكطَُِٟٚذط ايَع( البٔ غب32ٖٚٛ ايػُاع املتكسّ بطقِ )

 



١َّ ِِٖط َُِهَتب١ِ ايعَّا ُِْػَد١ِ اِي ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي َْٛض ِيًػَّ ُص  48 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صٛض٠ يًٛضق١ ايجا١ْٝ َٔ غالف خمطٛط ايعاٖط١ٜ ٚعًٝٗا مساعات

 خطٜٔآ( يًصٖيب ع٢ً ابٔ ايٓؿٛ حبضٛض 28ٖٚٛ ايػُاع املتكسّ بطقِ )

١َّ ِِٖط َُِهَتب١ِ ايعَّا ُِْػَد١ِ اِي ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي َْٛض ِيًػَّ  49 ُص
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 صٛض٠ يػُاعات بآخط اجلع٤ األٍٚ َٔ ْػد١ )ايعاٖط١ٜ(

 ( ٖٚٛ مساع عبسايٖٛاب بٔ أبٞ ايفضٌ ع٢ً املكسغ6ٞبطقِ )األٍٚ َٓٗا تكسّ 

( ٖٚٛ مساع عًٞ بٔ َػعٛز املٛصًٞ ع٢ً حمُس بٔ :ايجاْٞ تكسّ بطقِ )

 عبسايطسِٝ املكسغٞ ٚأبٞ بهط ايصاحلٞ

 ( ٖٚٛ مساع عًٞ بٔ حمُس اخلتين ع٢ً ابٔ ايٓؿ25ٛايجايح تكسّ بطقِ )ٚ

 ٚسضط تًو اجملايؼ آخطٕٚ



١َّ ِِٖط َُِهَتب١ِ ايعَّا ُِْػَد١ِ اِي ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي َْٛض ِيًػَّ  49 ُص
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 صٛض٠ يػُاعات بآخط اجلع٤ األٍٚ َٔ ْػد١ )ايعاٖط١ٜ(

 ( ٖٚٛ مساع عبسايٖٛاب بٔ أبٞ ايفضٌ ع٢ً املكسغ6ٞبطقِ )األٍٚ َٓٗا تكسّ 

( ٖٚٛ مساع عًٞ بٔ َػعٛز املٛصًٞ ع٢ً حمُس بٔ :ايجاْٞ تكسّ بطقِ )

 عبسايطسِٝ املكسغٞ ٚأبٞ بهط ايصاحلٞ

 ( ٖٚٛ مساع عًٞ بٔ حمُس اخلتين ع٢ً ابٔ ايٓؿ25ٛايجايح تكسّ بطقِ )ٚ

 ٚسضط تًو اجملايؼ آخطٕٚ



١َّ ِِٖط َُِهَتب١ِ ايعَّا ُِْػَد١ِ اِي ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي َْٛض ِيًػَّ ُص  53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ يػُاع ع٢ً غالف اجلع٤ ايجاْٞ َٔ خمطٛط )ايعاٖط١ٜ( 

 ( ٖٚٛ مساع ابٔ ت١ُٝٝ ع٢ً ابٞ احلػني ايْٝٛٝين 21ٚقس تكسّ بطقِ )

 ٚسضط اجملًؼ آخطٕٚ

َْٛض ِيً ١َُّص ِِٖط َُِهَتب١ِ ايعَّا ُِْػَد١ِ اِي ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  51 ػَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صٛض٠ يػُاعات بآخط ٚضق١ يًذع٤ ايجاْٞ ٚبأٍٚ ٚضق١ يًذع٤ ايجايح َٔ ايػالف 

ٛ مساع عبسايػين املكسغٞ ع٢ً  أبٞ طاٖط ايػًفٞ ( 2ٖٚٚأضقاَٗا َتكس١َ بطقِ )

( ٖٚٛ 4( ٖٚٛ مساع عبس ايٖٛاب بٔ أبٞ ايفضٌ ع٢ً املكسغٞ ٚايجايح بطقِ )6ٚبطقِ )

( ٖٚٛ مساع ابٔ بًبإ ع٢ً 26مساع حمُس بٔ ايكاغِ املٛصًٞ ع٢ً املكسغٞ ٚبطقِ )

ٞ ٚسضط تًو َُِذٜل ع٢ً غبط ابٔ ايَعَض( ٖٚٛ مساع ابٔ ُظ35ابٔ ايٓؿٛ ٚبطقِ )

 اجملايؼ آخطٕٚ



َْٛض ِيً ١َُّص ِِٖط َُِهَتب١ِ ايعَّا ُِْػَد١ِ اِي ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  51 ػَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صٛض٠ يػُاعات بآخط ٚضق١ يًذع٤ ايجاْٞ ٚبأٍٚ ٚضق١ يًذع٤ ايجايح َٔ ايػالف 

ٛ مساع عبسايػين املكسغٞ ع٢ً  أبٞ طاٖط ايػًفٞ ( 2ٖٚٚأضقاَٗا َتكس١َ بطقِ )

( ٖٚٛ 4( ٖٚٛ مساع عبس ايٖٛاب بٔ أبٞ ايفضٌ ع٢ً املكسغٞ ٚايجايح بطقِ )6ٚبطقِ )

( ٖٚٛ مساع ابٔ بًبإ ع٢ً 26مساع حمُس بٔ ايكاغِ املٛصًٞ ع٢ً املكسغٞ ٚبطقِ )

ٞ ٚسضط تًو َُِذٜل ع٢ً غبط ابٔ ايَعَض( ٖٚٛ مساع ابٔ ُظ35ابٔ ايٓؿٛ ٚبطقِ )

 اجملايؼ آخطٕٚ



ُُِجَبَت َُاَعاِت اِي َْٛض ِيًػَّ ١َُّص ِِٖط َُِهَتب١ِ ايعَّا ُِْػَد١ِ اِي ١ َع٢ً   52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ٖٚٛ مساع 33(َٔ خمطٛط ايعاٖط١ٜ ٚأغفً٘ مساع ٚقس تكسّ بطقِ ):7ايٛضق١ ضقِ )

حمُس بٔ عبسايطمحٔ املكسغٞ ع٢ً أمحس بٔ أبٞ بهط املكسغٞ ٚفاط١ُ بٓت حمُس 

 بٔ عبس اهلازٟ  ٚسضط  اجملًؼ آخطٕٚا

َُ ُِْػَد١ِ اِي ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي َْٛض ِيًػَّ ١َُّص ِِٖط  53 ِهَتب١ِ ايعَّا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٚضق١ َٔ اجلع٤ ايجايح َٔ خمطٛط ايعاٖط١ٜ ٚعًٝٗا مساعات صٛض٠ آلخط 

 ( ٖٚٛ مساع حمُس بٔ ايكاغِ املٛصًٞ ع٢ً عبس ايػين املكسغٞ 4األٍٚ تكسّ بطقِ )

( ٖٚٛ مساع حمُس بٔ عبسايطمحٔ املكسغٞ ع٢ً أمحس بٔ أبٞ بهط 34ٚايجاْٞ بطقِ )

 ٚفاط١ُ بٓت حمُس بٔ عبساهلازٟ ٚسضط شيو آخطٕٚ ،املكسغٞ



َُ ُِْػَد١ِ اِي ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي َْٛض ِيًػَّ ١َُّص ِِٖط  53 ِهَتب١ِ ايعَّا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٚضق١ َٔ اجلع٤ ايجايح َٔ خمطٛط ايعاٖط١ٜ ٚعًٝٗا مساعات صٛض٠ آلخط 

 ( ٖٚٛ مساع حمُس بٔ ايكاغِ املٛصًٞ ع٢ً عبس ايػين املكسغٞ 4األٍٚ تكسّ بطقِ )

( ٖٚٛ مساع حمُس بٔ عبسايطمحٔ املكسغٞ ع٢ً أمحس بٔ أبٞ بهط 34ٚايجاْٞ بطقِ )

 ٚفاط١ُ بٓت حمُس بٔ عبساهلازٟ ٚسضط شيو آخطٕٚ ،املكسغٞ



١َّ ِِٖط َُِهَتب١ِ ايعَّا ُِْػَد١ِ اِي ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي َْٛض ِيًػَّ ُص  54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ يػُاعات بآخط اجلع٤ ايجايح َٔ خمطٛط ايعاٖط١ٜ

( ٖٚٛ مساع مجاع١ َٔ آٍ املكسغٞ ٚغريِٖ ع٢ً 8ايصٟ أع٢ً ايصفش١ تكسّ بطقِ )

 أبٞ ايفضٌ اهلُساْٞ

( ٖٚٛ مساع عًٞ بٔ َػعٛز بٔ ْفٝؼ َٔ حمُس بٔ :ٚايصٟ بعسٙ تكسّ بطقِ )

 ُس بٔ ططخإ ايصاحلٞ ٚسضط اجملًؼ آخطٕٚحمأبٞ بهط بٔ عبسايطسِٝ املكسغٞ ٚ

١َّ ِِٖط َُِهَتب١ِ ايعَّا ُِْػَد١ِ اِي ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي َْٛض ِيًػَّ  55 ُص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ يػُاع ع٢ً غالف اجلع٤ ايطابع َٔ خمطٛط ايعاٖط١ٜ 

 ط آخطٕٚضحمُس ايربظايٞ ع٢ً ابٔ ايٓؿٛ ٚس ( ٖٚٛ مساع ايكاغِ ب27ٔٚتكسّ بطقِ )



١َّ ِِٖط َُِهَتب١ِ ايعَّا ُِْػَد١ِ اِي ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي َْٛض ِيًػَّ  55 ُص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ يػُاع ع٢ً غالف اجلع٤ ايطابع َٔ خمطٛط ايعاٖط١ٜ 

 ط آخطٕٚضحمُس ايربظايٞ ع٢ً ابٔ ايٓؿٛ ٚس ( ٖٚٛ مساع ايكاغِ ب27ٔٚتكسّ بطقِ )



١َّ ِِٖط َُِهَتب١ِ ايعَّا ُِْػَد١ِ اِي ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي َْٛض ِيًػَّ ُص  56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٚعًٝٗا مساعات  صٛض٠ آلخط ٚضق١ َٔ اجلع٤ ايطابع َٔ خمطٛط ايعاٖط١ٜ

 ( مساع عبسايػين املكسغٞ َٔ أبٞ طاٖط ايػًفٞ 2تكسَت بطقِ )

 ( مساع حمُس بٔ ايكاغِ املٛصًٞ ع٢ً عبسايػين املكسغٞ 4ٚبطقِ )

 ( ٖٚٛ مساع ابطاِٖٝ بٔ حمُس ايصْابٞ املكسغٞ َٔ ابٔ ضظٜل حبضٛض آخط36ٜٔٚبطقِ )

١َّ ِِٖط َُِهَتب١ِ ايعَّا ُِْػَد١ِ اِي ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي َْٛض ِيًػَّ  57 ُص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طابع َٔ خمطٛط ايعاٖط١ٜ صٛض٠ يػُاعات بآخط اجلع٤ اي

 ٞ َُِذٜل َٔ غبط ابٔ ايَعَض( ٖٚٛ مساع ابٔ ُظ35ٚقس تكسَت بطقِ )

 ٜل َض( ٖٚٛ مساع ابطاِٖٝ بٔ عبساهلل املكسغٞ َٔ ابٔ ُظ36ٚبطقِ )

 ٚسضط اجملًؼ آخطٕٚ



١َّ ِِٖط َُِهَتب١ِ ايعَّا ُِْػَد١ِ اِي ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي َْٛض ِيًػَّ  57 ُص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طابع َٔ خمطٛط ايعاٖط١ٜ صٛض٠ يػُاعات بآخط اجلع٤ اي

 ٞ َُِذٜل َٔ غبط ابٔ ايَعَض( ٖٚٛ مساع ابٔ ُظ35ٚقس تكسَت بطقِ )

 ٜل َض( ٖٚٛ مساع ابطاِٖٝ بٔ عبساهلل املكسغٞ َٔ ابٔ ُظ36ٚبطقِ )

 ٚسضط اجملًؼ آخطٕٚ



١َّ ِِٖط َُِهَتب١ِ ايعَّا ُِْػَد١ِ اِي ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي َْٛض ِيًػَّ ُص  58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ يػُاع بآخط اجلع٤ ايطابع َٔ خمطٛط ايعاٖط١ٜ 

 ٜلَضمساع حمُس بٔ َٓصٛض احلػين ع٢ً ابٔ ُظ ( 38ٖٛٚٚتكسّ بطقِ )

١َّ ِِٖط َُِهَتب١ِ ايعَّا ُِْػَد١ِ اِي ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي َْٛض ِيًػَّ  59 ُص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ يػُاعات ًَشك١ بآخط اجلع٤ اخلاَؼ َٔ خمطٛط ايعاٖط١ٜ

 ًٜٞ; ٚبعسٙ َا، ( ٖٚٛ مساع عبسايػين املكسغٞ َٔ ايػًف2ٞاألٍٚ تكسّ بطقِ )

ايفكٝ٘  ايػت اجل١ًًٝ فاط١ُ اب١ٓ ايؿٝذ مسع اجلع٤ املصنٛض بايكطا٠٤ املؿاض إيٝٗا

ؾٝدٓا اإلَاّ ايفكٝ٘ ايعامل  بٓتٗا ايػت اجل١ًًٝ خسجي١ اب١ٓاأبٞ احلػٔ ايساْٞ ٚ

 ايعاٖس احلافغ ؾٝذ االغالّ مجاٍ ايسٜٔ ٚصح شيو هلُا يف ايتاضٜذ املصنٛض

 ( ٖٚٛ مساع حمُس بٔ ايكاغِ بٔ احلػٔ املٛص4ًٞايجاْٞ تكسّ بطقِ )ٚ



١َّ ِِٖط َُِهَتب١ِ ايعَّا ُِْػَد١ِ اِي ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي َْٛض ِيًػَّ  59 ُص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ يػُاعات ًَشك١ بآخط اجلع٤ اخلاَؼ َٔ خمطٛط ايعاٖط١ٜ

 ًٜٞ; ٚبعسٙ َا، ( ٖٚٛ مساع عبسايػين املكسغٞ َٔ ايػًف2ٞاألٍٚ تكسّ بطقِ )

ايفكٝ٘  ايػت اجل١ًًٝ فاط١ُ اب١ٓ ايؿٝذ مسع اجلع٤ املصنٛض بايكطا٠٤ املؿاض إيٝٗا

ؾٝدٓا اإلَاّ ايفكٝ٘ ايعامل  بٓتٗا ايػت اجل١ًًٝ خسجي١ اب١ٓاأبٞ احلػٔ ايساْٞ ٚ

 ايعاٖس احلافغ ؾٝذ االغالّ مجاٍ ايسٜٔ ٚصح شيو هلُا يف ايتاضٜذ املصنٛض

 ( ٖٚٛ مساع حمُس بٔ ايكاغِ بٔ احلػٔ املٛص4ًٞايجاْٞ تكسّ بطقِ )ٚ
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 اخلاَؼ َٔ خمطٛط ايعاٖط١ٜ صٛض٠ يػالف اجلع٤ 

َِّٓؿٛ ( ٖٚٛ مساع عبساهلل بٔ أمحس بٔ احلب29ٚتكسّ بطقِ )  ٚسضط اجملًؼ آخطٕٚ   ِع٢ً ابٔ اي
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 ( َٔ خمطٛط ايعاٖط١ٜ ٚأغفًٗا مساع 265صٛض٠ يًٛضق١ ضقِ )

 ( ٖٚٛ مساع حمُس بٔ عبسايطمحٔ املكسغٞ 34تكسّ بطقِ )

 عبس اهلازٟ بٔ س بٔ أبٞ بهط بٔ ايعع املكسغٞ ٚفاط١ُ بٓت حمُسع٢ً ؾٗاب ايسٜٔ أمح
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 ( َٔ خمطٛط ايعاٖط١ٜ ٚأغفًٗا مساع 265صٛض٠ يًٛضق١ ضقِ )

 ( ٖٚٛ مساع حمُس بٔ عبسايطمحٔ املكسغٞ 34تكسّ بطقِ )

 عبس اهلازٟ بٔ س بٔ أبٞ بهط بٔ ايعع املكسغٞ ٚفاط١ُ بٓت حمُسع٢ً ؾٗاب ايسٜٔ أمح
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 صٛض٠ يًٛضق١ األٚىل َٔ اجلع٤ ايػازؽ َٔ خمطٛط ايعاٖط١ٜ ٚأغفًٗا مساع

 ( ٖٚٛ مساع ابٔ طػطٌٜ َٔ ابٔ ايٓؿٛ:2تكسّ بطقِ )

َْٛض ِيً ١َُّص ِِٖط َُِهَتب١ِ ايعَّا ُِْػَد١ِ اِي ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  63 ػَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٛط ايعاٖط١ٜ ٚأغفًٗا مساعصٛض٠ آلخط ٚضق١ َٔ اجلع٤ ايػازؽ َٔ خمط

 ( ٖٚٛ مساع عبسايػين املكسغٞ َٔ أبٞ طاٖط ايػًف2ٞٚقس تكسّ بطقِ )



َْٛض ِيً ١َُّص ِِٖط َُِهَتب١ِ ايعَّا ُِْػَد١ِ اِي ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  63 ػَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٛط ايعاٖط١ٜ ٚأغفًٗا مساعصٛض٠ آلخط ٚضق١ َٔ اجلع٤ ايػازؽ َٔ خمط

 ( ٖٚٛ مساع عبسايػين املكسغٞ َٔ أبٞ طاٖط ايػًف2ٞٚقس تكسّ بطقِ )



ُُِجَبَت َُاَعاِت اِي َْٛض ِيًػَّ ١َُّص ِِٖط َُِهَتب١ِ ايعَّا ُِْػَد١ِ اِي ١ َع٢ً   64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ يػُاع بآخط ايٓػد١ ايعاٖط١ٜ 

 مساع حمُس بٔ ايكاغِ بٔ احلػٔ املٛصًٞ ع٢ً عبس ايػين املكسغٞ ( 4ٖٛٚٚقس تكسّ بطقِ )

 أمحس بٔ عٝػ٢ املكسغٞ ٚأمحس بٔ عبساهلل بٔ ؾعٝب  ( ٖٚٛ مساع8ٚبعسٙ مساع تكسّ بطقِ )

 ايتُُٝٞ ع٢ً دعفط اهلُساْٞ حبضٛض مجع َٔ آٍ املكسغٞ ٚغريِٖ

َُ ُِْػَد١ِ اِي ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي َْٛض ِيًػَّ ١َُّص ِِٖط  65 ِهَتب١ِ ايعَّا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ يػُاع ع٢ً غالف اجلع٤ ايػابع ْٚٗا١ٜ ايػازؽ َٔ خمطٛط ايعاٖط١ٜ 

 بٔ ( ٖٚٛ مساع أمحس بٔ عٝػ٢ بٔ املكسغٞ ٚأمحس بٔ عبساهلل8ٚقس تكسّ بطقِ )

 ؾعٝب ٚمجع َٔ آٍ املكسغٞ 

مساع أمحس بٔ احلػٔ املكسغٞ ع٢ً حمُس بٔ  ( 23ٖٛٚٚايجاْٞ تكسّ بطقِ )

 عبسايطسِٝ املكسغٞ ٚسضط اجملًؼ آخطٕٚ



َُ ُِْػَد١ِ اِي ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي َْٛض ِيًػَّ ١َُّص ِِٖط  65 ِهَتب١ِ ايعَّا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ يػُاع ع٢ً غالف اجلع٤ ايػابع ْٚٗا١ٜ ايػازؽ َٔ خمطٛط ايعاٖط١ٜ 

 بٔ ( ٖٚٛ مساع أمحس بٔ عٝػ٢ بٔ املكسغٞ ٚأمحس بٔ عبساهلل8ٚقس تكسّ بطقِ )

 ؾعٝب ٚمجع َٔ آٍ املكسغٞ 

مساع أمحس بٔ احلػٔ املكسغٞ ع٢ً حمُس بٔ  ( 23ٖٛٚٚايجاْٞ تكسّ بطقِ )

 عبسايطسِٝ املكسغٞ ٚسضط اجملًؼ آخطٕٚ
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ٕهؾ العؾؿ طىل هذه الـُّسخة وهل  ومـ خالل ما تؼدم مـ سؿاطاٍت 

كسخة الظاهرية تظفر لـا ققؿتفا: فؼد كاكت بداية تؾؽ السؿاطات سـة 

(: ولفذا اتخذهتا أصاًل وقدمت طؾقفا مـ ه933(، وآخرها سـة )ه566)

غقرها شقئًا يسقًرا ٓ يؽاد ُيذكر ٓسقؿا يف صقغ التحديث، وحافظت طىل 

 .الـص محافظة تجعؾ الؽتاب قريًبا لؿراد مصـػف 

ففل مصقرة طـ أصؾفا بؿؽتبة الجامع  وأما الـسخة الثاكقة مـ الؿخطقط

(، 156( كتاب رقؿ )25( مـ غقر الؿػفرس فقؾؿ )19ـعاء )الؽبقر الغربقة بص

إىل  24وطدد إسطر مـ ) صػحتان( لقحة يف كؾ لقحة 74وهل تؼع يف )

(، ومل 73(، جاء ذلؽ بآخرها )صه732(، وهذه الـسخة ُخطَّْت سـة )27

َؾػل طـ أبل  يذكر كاتبفا اسؿف، وخطفا خط كسخ جقد، وهل برواية السِّ

ـ طبد الجبار الصقريف، طـ أبل الحسـ طظ بـ أمحد الػايل، ـ الؿبارك بقالحس

 طـ أبل طبد اهلل أمحد بـ إسحاق بـ َخْرَبان طـ الؿصـػ.

ؾػل: محؿد بـ إبراهقؿ الَخْبري الػارسل،  بقد أن الجزء إول يرويف طـ السِّ

ل وأبق محؿد طبد اهلل بـ طبد الجبار بـ طبد اهلل  العثؿاين، وأما بؼقة إجزاء فف

 مـ رواية أبل محؿد طبد القهاب بـ ضافر الؿعروف بابـ َرَواج، طـف.

كاكت مؾًؽا لجؿال الديـ  طؾقفا تؿؾؽات، مـ ذلؽ: أهنا وهذه الـسخة

محؿد بـ طبد الرمحـ بـ طؿر الُحْبشل مؾؽفا إياه طؿر بـ حسقـ بـ محؿد، 

١َّ ِِٖط َُِهَتب١ِ ايعَّا ُِْػَد١ِ اِي ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي َْٛض ِيًػَّ  67 ُص
 

 

 

 

ـْ تؿؾؽفا: محؿد بـ طظ الجرايف سـة ) قًبا (، جاء ذلؽ مؽته1236وآخر َم

 طىل غالف الـسخة.

 ٚبايٓػب١ يًػٓس فكس دا٤ بسا١ٜ اجلع٤ األٍٚ َا ًٜٞ;

يؼقل الػؼقر إىل اهلل تعاىل محؿد بـ طبد الرمحـ بـ طؿر بـ محؿد بـ 

اهلل بـ سؾؿة الُحبْشل: أخبرين مقٓي وسقدي اإلمام العامل والدي طػقػ  طبد

تؼل الديـ طؿر بـ طظ بـ الديـ طبد الرمحـ بـ طؿر الُحْبشل، قال: أكا الػؼقف 

أبل الخقر الّشعل، قال: أكا الؼاضل فخر الديـ إسحاق بـ أبل بؽر الطبري، 

الػارسل، واإلمام بـ إبراهقؿ الَخْبري  (1)محؿد قال: أكا الحافظ فخر الديـ

الشريػ أبق محؿد طبد اهلل بـ طبد الجبار بـ طبد اهلل العثؿاين، قآ: أخبركا 

ؾػل  (2)ظ أبق صاهر أمحدالشقخ اإلمام الحاف بـ محؿد بـ أمحد بـ محؿد السِّ

طبد الجبار بـ بـ  (3)إصبفاين قراءًة طؾقف، قال: أخبركا أبق الحسقـ الؿبارك

أمحد الصقريف ببغداد يف شفر رمضان سـة أربع وتسعقـ وأربعؿائة قراءًة طؾقف 

فلقرَّ -ؼراءتؽ وأكا أسؿع ققؾ: أخبركؿ أبق الحسـ طظ بـ أمحد بـ طظ الػايل ب

الؼاضل أبق طبد اهلل أمحد بـ إسحاق بـ َخْربان الـََّفاَوْكِدي أكا الؼاضل أكا  -بف

اَمُفْرُمزّي ... . د الرَّ  أبق محؿد الحسـ بـ طبد الرمحـ بـ َخالَّ
                                                        

 (.2383( برقؿ )3/164) التؽؿؾة لقفقات الـؼؾةتـظر ترمجتف يف  (1)

 (.1( برقؿ )21/5) سقر أطالم الـبالءتـظر ترمجتف يف  (2)

 (.132ؿ )( برق19/213) السقرتـظر ترمجتف يف  (3)
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ـْ تؿؾؽفا: محؿد بـ طظ الجرايف سـة ) قًبا (، جاء ذلؽ مؽته1236وآخر َم

 طىل غالف الـسخة.

 ٚبايٓػب١ يًػٓس فكس دا٤ بسا١ٜ اجلع٤ األٍٚ َا ًٜٞ;

يؼقل الػؼقر إىل اهلل تعاىل محؿد بـ طبد الرمحـ بـ طؿر بـ محؿد بـ 

اهلل بـ سؾؿة الُحبْشل: أخبرين مقٓي وسقدي اإلمام العامل والدي طػقػ  طبد

تؼل الديـ طؿر بـ طظ بـ الديـ طبد الرمحـ بـ طؿر الُحْبشل، قال: أكا الػؼقف 

أبل الخقر الّشعل، قال: أكا الؼاضل فخر الديـ إسحاق بـ أبل بؽر الطبري، 

الػارسل، واإلمام بـ إبراهقؿ الَخْبري  (1)محؿد قال: أكا الحافظ فخر الديـ

الشريػ أبق محؿد طبد اهلل بـ طبد الجبار بـ طبد اهلل العثؿاين، قآ: أخبركا 

ؾػل  (2)ظ أبق صاهر أمحدالشقخ اإلمام الحاف بـ محؿد بـ أمحد بـ محؿد السِّ

طبد الجبار بـ بـ  (3)إصبفاين قراءًة طؾقف، قال: أخبركا أبق الحسقـ الؿبارك

أمحد الصقريف ببغداد يف شفر رمضان سـة أربع وتسعقـ وأربعؿائة قراءًة طؾقف 

فلقرَّ -ؼراءتؽ وأكا أسؿع ققؾ: أخبركؿ أبق الحسـ طظ بـ أمحد بـ طظ الػايل ب

الؼاضل أبق طبد اهلل أمحد بـ إسحاق بـ َخْربان الـََّفاَوْكِدي أكا الؼاضل أكا  -بف

اَمُفْرُمزّي ... . د الرَّ  أبق محؿد الحسـ بـ طبد الرمحـ بـ َخالَّ
                                                        

 (.2383( برقؿ )3/164) التؽؿؾة لقفقات الـؼؾةتـظر ترمجتف يف  (1)

 (.1( برقؿ )21/5) سقر أطالم الـبالءتـظر ترمجتف يف  (2)

 (.132ؿ )( برق19/213) السقرتـظر ترمجتف يف  (3)
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 ٚأَا بسا١ٜ اجلع٤ ايجاْٞ فإٕ بساٜت٘ َا ًٜٞ;

ؾػل إص أكا الحافظ بفاين، والؼائؾ: أبق صاهر أمحد بـ محؿد بـ أمحد السِّ

)أكا الحافظ أبق صاهر( الذي يظفر أكف ابـ َرَواج: ٕكف هق الذي يروي بؼقة 

إجزاء طـ أبل صاهر، طىل سبقؾ الؿثال جاء بداية الجزء الثالث بعد البسؿؾة 

 ما يظ:

ث أبق محؿد طبد القهاب بـ ضافر بـ  أخبركا الشقخ اإلمام العامل الؿحدِّ

ج إزدي قراءة طؾقف وأكا أسؿع يف شفر ربقع إول سـة ، ُطِرف بابـ َرَوافتقح

أربعقـ وستؿائة قال: أخبركا الشقخ اإلمام الحافظ أبق صاهر أمحد بـ محؿد 

ؾػل إصبفاين ... .  السِّ

وهذه الـسخة لقس بآخر أجزائفا سؿاطات وإكؿا يف آخر ورقة مـ الؽتاب 

وكذا طىل غالف  (،ه1335وهق مطؿقس، بقد أكف سؿاع متلخر كان سـة )

الجزء إول سؿاع لؿحؿد بـ طؿر بـ طظ الشعل، طـ والده وغقره، وهذه 

 الـسخة رمزت لفا بـ]أ[.
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ََٛعِيَصِب رِيِبالَك ِعاِماجَل َِ٘بَتِكَم َِ٘دِػلٙ ُىَع ِتَبِجُناِل اِعَنلػَِّل َْْٗضُص  ا

 بـ ]أ[ ُلكَِّحُنَا اِلَل َعَمٕ َضِتالََّّ

 

 

 

 

 

 

 

 



َِٓعا٤َ َِِع ايَهِبرِي ِبَص ََِهَتَب١ِ اجَلا ُِْػَد١ِ  ُُِجَبِت َع٢ً  َُاِع اِي ُصَٛض٠ٌ ِيًػَّ  73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ يػالف ْػد١ )َهتب١ اجلاَع ايهبري ( بـ )صٓعا٤(

 ٚعًٝٗا مساع حملُس بٔ عُط بٔ عًٞ ايؿعٞ ع٢ً ٚايسٙ ٚغريٙ

 ٚمتًهات يبعض أٌٖ ايعًِ

َِٓعا٤َ َِِع ايَهِبرِي ِبَص ََِهَتَب١ِ اجَلا ُِْػَد١ِ  ُُِجَبِت َع٢ً  َُاِع اِي  71 ُصَٛض٠ٌ ِيًػَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بـ )صٓعا٤( صٛض٠ يًٛضق١ األٚىل َٔ خمطٛط )اجلاَع ايهبري (



َِٓعا٤َ َِِع ايَهِبرِي ِبَص ََِهَتَب١ِ اجَلا ُِْػَد١ِ  ُُِجَبِت َع٢ً  َُاِع اِي  71 ُصَٛض٠ٌ ِيًػَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بـ )صٓعا٤( صٛض٠ يًٛضق١ األٚىل َٔ خمطٛط )اجلاَع ايهبري (



َِِع ايَهِبرِي ََِهَتَب١ِ اجَلا ُِْػَد١ِ  ُُِجَبِت َع٢ً  َُاِع اِي َِٓعا٤َ ُصَٛض٠ٌ ِيًػَّ ِبَص  72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بـ )صٓعا٤( األخري٠ َٔ خمطٛط )اجلاَع ايهبري(صٛض٠ يًٛضق١ 

ََِهَتَب١ِ اجَلا ُِْػَد١ِ  ُُِجَبِت َع٢ً  َُاِع اِي َِٓعا٤َُصَٛض٠ٌ ِيًػَّ  73 َِِع ايَهِبرِي ِبَص
 

 

 

 

( تؼع يف 397مـ الؿخطقط ففل كسخة كقبريظ برقؿ )سخة الثالثة أما الـُّ

، وطدد إسطر تختؾػ: فنن الجزء إول صػحتان( لقحة يف كؾ لقحة 81)

ل 33إىل  25( سطًرا، وبؼقة إجزاء مـ )25طد أسطر أوراقف ) ( الجزء إوَّ

ـ الؼسطالين يف الرابع طشر مـ رمضان سـة سبع طشرة وتسعؿائة كتبف أمحد ب

 (، جاء ذلؽ بآخر الجزء إول بخط كسخ جقد.ه917)

وأما بؼقة إجزاء ففل بخطٍّ مغربلٍّ ومل يذكر كاتبفا اسؿف طؾقفا، والجزء 

ل برواية طامر بـ حسان بـ طامر بـ فتقان بـ محقد بـ سؾقؿان  (1)إوَّ

كؿا  (ه568) َؾػل سـةالسِّ  طىلسؿعف  ، وابـ حديدِديدبـ َح ا طىل الصقاف

 (.1سقليت يف سؿاطات مخطقط )دار الؽتب الؿصرية( برقؿ )

 دا٤ يف بسا١ٜ ٖصا اجلع٤ بعس ايبػ١ًُ َا ًٜٞ;

الؼاضل الَؿؽِقـ أبل  أخبرين الؼاضل الػؼقف مجال الديـ أبق صالب أمحد بـ

يت طؾقف يف سـة سبع طشرة وستؿائة، الػضؾ طبد اهلل بـ الحسقـ بـ َحِديٍد بؼراء

أخبركا اإلمام الحافظ أبق صاهر أمحد بـ محؿد بـ أمحد إصبفاين قراءًة طؾقف 

وأكا أسؿع يف يقم إحد سابع شفر رمضان سـة ثؿان وستقـ ومخسؿائة، أكا 

الشقخ أبق الحسقـ الؿبارك بـ طبد الجبار بـ أمحد الصقريف يف بغداد يف شفر 

                                                        
تاريخ ( لقجقف الديـ ابـ العؿادية، و981( برقؿ )2/627) ذيؾ تؽؿؾة اإلكؿالتـظر ترمجتف يف  (1)

 (.1418( برقؿ )663-651وفقات ) اإلسالم



ََِهَتَب١ِ اجَلا ُِْػَد١ِ  ُُِجَبِت َع٢ً  َُاِع اِي َِٓعا٤َُصَٛض٠ٌ ِيًػَّ  73 َِِع ايَهِبرِي ِبَص
 

 

 

 

( تؼع يف 397مـ الؿخطقط ففل كسخة كقبريظ برقؿ )سخة الثالثة أما الـُّ

، وطدد إسطر تختؾػ: فنن الجزء إول صػحتان( لقحة يف كؾ لقحة 81)

ل 33إىل  25( سطًرا، وبؼقة إجزاء مـ )25طد أسطر أوراقف ) ( الجزء إوَّ

ـ الؼسطالين يف الرابع طشر مـ رمضان سـة سبع طشرة وتسعؿائة كتبف أمحد ب

 (، جاء ذلؽ بآخر الجزء إول بخط كسخ جقد.ه917)

وأما بؼقة إجزاء ففل بخطٍّ مغربلٍّ ومل يذكر كاتبفا اسؿف طؾقفا، والجزء 

ل برواية طامر بـ حسان بـ طامر بـ فتقان بـ محقد بـ سؾقؿان  (1)إوَّ

كؿا  (ه568) َؾػل سـةالسِّ  طىلسؿعف  ، وابـ حديدِديدبـ َح ا طىل الصقاف

 (.1سقليت يف سؿاطات مخطقط )دار الؽتب الؿصرية( برقؿ )

 دا٤ يف بسا١ٜ ٖصا اجلع٤ بعس ايبػ١ًُ َا ًٜٞ;

الؼاضل الَؿؽِقـ أبل  أخبرين الؼاضل الػؼقف مجال الديـ أبق صالب أمحد بـ

يت طؾقف يف سـة سبع طشرة وستؿائة، الػضؾ طبد اهلل بـ الحسقـ بـ َحِديٍد بؼراء

أخبركا اإلمام الحافظ أبق صاهر أمحد بـ محؿد بـ أمحد إصبفاين قراءًة طؾقف 

وأكا أسؿع يف يقم إحد سابع شفر رمضان سـة ثؿان وستقـ ومخسؿائة، أكا 

الشقخ أبق الحسقـ الؿبارك بـ طبد الجبار بـ أمحد الصقريف يف بغداد يف شفر 

                                                        
تاريخ ( لقجقف الديـ ابـ العؿادية، و981( برقؿ )2/627) ذيؾ تؽؿؾة اإلكؿالتـظر ترمجتف يف  (1)

 (.1418( برقؿ )663-651وفقات ) اإلسالم



ََ ُِْػَد١ِ  ُُِجَبِت َع٢ً  َُاِع اِي َِٓعا٤َُصَٛض٠ٌ ِيًػَّ َِِع ايَهِبرِي ِبَص ِهَتَب١ِ اجَلا  74 
 

 

 

 

أربع وتسعقـ وأربعؿائة قراءة، ققؾ: أخبركؿ أبق الحسـ طظ  رمضان يف سـة

بؼراءتؽ طؾقف فلقرَّ بف، أخبركا الؼاضل أبق طبد اهلل أمحد بـ بـ أمحد الػايل ا

ْرَبان الـَّفاَوْكِدّي، أخبركا الؼاضل أبق محؿد الحسـ بـ َخ إسحاق بـ 

د الراَمُفْرُمزيُّ  طبد  ... . الرمحـ بـ َخالَّ

جزاء ففل بسؿاع أبل محؿد طبد اهلل بـ محؿد بـ طبد اهلل وأما بؼقة إ

( باإلسؽـدرية، جاء ه525الزكايت وكان ذلؽ يف شفر مجادى أخرة سـة )

ؾَ   ػل.مؽتقًبا ذلؽ بآخر الجزء السابع بخط السِّ

 ٚع٢ً ٖصٙ ايٓػد١ مساعات ٚإَداَظَتإ ٖٚٞ نايتايٞ;

(1)  

َؾػل سؿاع أبل محؿد طبد اهلل بـ محؿد بـ طبد اهلل ا َكايت طىل أبل صاهر السِّ لزَّ

 ( باإلسؽـدرية، جاء ذلؽ مؽتقًبا بآخر الجزء السابع.ه525وكان ذلؽ سـة )

(2)  

َؾػل أبق الحجاج يقسػ بـ طبد الغـل  ل طىل السِّ وكذا َسِؿع الجزَء إوَّ

الصقاف  بـ يحقك بـ زهقر (1)بـ أسعد العدوي، وأبق القفاء إبراهقؿا

ا يف رواية بؼقة إجزاء الستة طىل سبقؾ الؿـاولة وكان إكصاري وأذَِن َلُفؿَ 

                                                        
 (.383( ترمجة برقؿ )1/219) لسان الؿقزانيـظر  (1)

ُُِجَبِت َع َُاِع اِي َِٓعا٤َُصَٛض٠ٌ ِيًػَّ َِِع ايَهِبرِي ِبَص ََِهَتَب١ِ اجَلا ُِْػَد١ِ   ٢ً 75 
 

 

 

 

( باإلسؽـدرية، جاء ذلؽ مؽتقًبا بآخر ورقة يف الجزء السابع ه547ذلؽ سـة )

 بخط كبقر واضح.

(3)  

 (2)قِ بـ الؿجد طقسك بـ محؿقد الشافعل طظ بـ الـَّْش  (1)وسؿعف محؿد

َؾػل بؼر (3)سؿاطف طىل ابـ َرَواج بحؼ اءة محؿد بـ أمحد بـ بسؿاطف طىل السِّ

(، وسؿاطف هق ومـ معف ه736طثؿان الذهبل ومعف آخرون وكان ذلؽ سـة )

الجزء الثالث إىل آخر الؽتاب وكان ذلؽ بِِدَمشؼ، جاء ذلؽ مؽتقًبا  مـ هق

 طىل غالف الجزء الثالث.

(4)  

بـ محؿد الُقْقكِْقـل  (4)وسؿعف مجاطة مـ أهؾ العؾؿ طىل أبل الػتح مقسك

َؾػل، وكان ذلؽ سـة )بحؼ إجازتف م ( بدار ه725ـ ابـ َرَواج بسؿاطف مـ السِّ

الحديث الؿعقدية بؿديـة َبْعَؾبَؽ، وأجاز لفؿا بؿا يجقز لف روايتف، جاء ذلؽ 

 مؽتقًبا بآخر الجزء الثاين.

                                                        
 (.4321( برقؿ )4/81) الدرر الؽامـةتـظر ترمجتف يف  (1)

 (.1618( برقؿ )4/511) أطقان العصر وأطقان الـصرتف يف تـظر ترمج (2)

 (.295( برقؿ )23/237) سقر أطالم الـبالءتـظر ترمجتف يف  (3)

 ( لؾذهبل.929( برقؿ )2/348) معجؿ الشققختـظر ترمجتف يف  (4)



ُُِجَبِت َع َُاِع اِي َِٓعا٤َُصَٛض٠ٌ ِيًػَّ َِِع ايَهِبرِي ِبَص ََِهَتَب١ِ اجَلا ُِْػَد١ِ   ٢ً 75 
 

 

 

 

( باإلسؽـدرية، جاء ذلؽ مؽتقًبا بآخر ورقة يف الجزء السابع ه547ذلؽ سـة )

 بخط كبقر واضح.

(3)  

 (2)قِ بـ الؿجد طقسك بـ محؿقد الشافعل طظ بـ الـَّْش  (1)وسؿعف محؿد

َؾػل بؼر (3)سؿاطف طىل ابـ َرَواج بحؼ اءة محؿد بـ أمحد بـ بسؿاطف طىل السِّ

(، وسؿاطف هق ومـ معف ه736طثؿان الذهبل ومعف آخرون وكان ذلؽ سـة )

الجزء الثالث إىل آخر الؽتاب وكان ذلؽ بِِدَمشؼ، جاء ذلؽ مؽتقًبا  مـ هق

 طىل غالف الجزء الثالث.

(4)  

بـ محؿد الُقْقكِْقـل  (4)وسؿعف مجاطة مـ أهؾ العؾؿ طىل أبل الػتح مقسك

َؾػل، وكان ذلؽ سـة )بحؼ إجازتف م ( بدار ه725ـ ابـ َرَواج بسؿاطف مـ السِّ

الحديث الؿعقدية بؿديـة َبْعَؾبَؽ، وأجاز لفؿا بؿا يجقز لف روايتف، جاء ذلؽ 

 مؽتقًبا بآخر الجزء الثاين.

                                                        
 (.4321( برقؿ )4/81) الدرر الؽامـةتـظر ترمجتف يف  (1)

 (.1618( برقؿ )4/511) أطقان العصر وأطقان الـصرتف يف تـظر ترمج (2)

 (.295( برقؿ )23/237) سقر أطالم الـبالءتـظر ترمجتف يف  (3)

 ( لؾذهبل.929( برقؿ )2/348) معجؿ الشققختـظر ترمجتف يف  (4)



َُاِع  َِٓعا٤َُصَٛض٠ٌ ِيًػَّ َِِع ايَهِبرِي ِبَص ََِهَتَب١ِ اجَلا ُِْػَد١ِ  ُُِجَبِت َع٢ً  اِي  76 
 

 

 

 

(5)  

الشافعل طىل  (2)بـ سؾقؿان بـ كصر اهلل البؾؼاسل (1)وسؿعف أمحد

(، وأجاز ه845ن وكان ذلؽ سـة )بـ صدقة بؼراءتف ومعف آخرو (3)إبراهقؿ

 لفؿ بؿا يجقز لف روايتف، جاء ذلؽ بآخر الجزء السابع.

ولف بالغ بخط واضح يف القرقة التل قبؾ ورقِة غالِف الجزء الرابع، وابـ 

كؿا  بـ مخؾقف (5)بحؼ سؿاطف طىل طبد الرمحـ (4)صدقة سؿعف مـ الباجل

 الؿصرية. ( مـ سؿاطات مخطقط دار الؽتب13يف السؿاع رقؿ )

(6)  

الَخْقِضري،  بـ محؿد بـ طبد اهلل (6)وسؿعف كذلؽ طىل ابـ صدقة محؿد

( بالؼاهرة بـ)َرَحَبة إْيدمري(، جاء ه845ومعف آخرون وكان ذلؽ سـة )

ل والرابع وفقف )بؿدرسة التدمرية( بـ)َرَحَبِة ذلؽ  مؽتقًبا بآخر الجزء إوَّ

 إْيدمري(.

                                                        
 (.734( برقؿ )1/258) الضقء الالمعلف ترمجة يف  (1)

 (، وهق خطل.91قر محؿد طجاج: )البؾؼاين( كؿا يف )صكذا )البؾؼاسل( وقرأه الدكت (2)

 (.129( برقؿ )1/45) الضقء الالمعترجؿ لف السخاوي يف  (3)

 (.2183( برقؿ )2/169) الدرر الؽامـةتـظر ترمجتف يف  (4)

 ( لؾذهبل.431( برقؿ )1/382) معجؿ الشققختـظر ترمجتف يف  (5)

 (.2198( برقؿ )9/134) الضقء الالمعتـظر ترمجتف يف  (6)

َِٓعا٤َ ُصَٛض٠ٌ َِِع ايَهِبرِي ِبَص ََِهَتَب١ِ اجَلا ُِْػَد١ِ  ُُِجَبِت َع٢ً  َُاِع اِي  77 ِيًػَّ
 

 

 

 

(7)  

طىل محؿد بـ بدر الديـ حسقـ العامظ وسؿعف محؿد بـ طثؿان البؽري 

الشافعل الحرمل بحؼ سؿاطف طىل طالء الديـ أبل الحسـ طظ بـ محؿد بـ 

خطاب الباجل الذي سؿعف هق مـ طبد الرمحـ بـ مخؾقق، وحضر آخرون 

( بـ)الؿشفد الحسقـل(، وأجاز لفؿ برواية الؽتاب ه846وكان هذا سـة )

مـ أدرك حقاتف مـ الؿسؾؿقـ، جاء ذلؽ  ومجقع ما يجقز لف روايتف وكذا لؽؾِّ 

 مؽتقًبا بآخر الجزء إول والرابع والسادس.

(8)  

وسؿعف محؿد بـ طبد الرمحـ السخاوي بؼراءتف طىل برهان الديـ 

سؿاطف لف مـ ببـ َصَدقة بـ إبراهقؿ بـ إسؿاطقؾ الصالحل  (1)إبراهقؿ

سـة  ؽبـ مخؾقف، وكان ذل (3)بحؼ سؿاطف مـ طبد الرمحـ (2)الباجل

( ومعف آخرون، وأجاز لؽؾٍّ مـفؿ، جاء ذلؽ مؽتقًبا طىل غالف القرقة ه849)

ل وبآخر ورقة مـف.  إُوىل مـ الجزء إوَّ

                                                        
 (.129( برقؿ )1/45) الضقء الالمعترجؿ لف السخاوي يف  (1)

 (.2183( برقؿ )2/169) الدرر الؽامـةتـظر ترمجتف مـ  (2)

 ( لؾذهبل.431( برقؿ )1/382) معجؿ الشققختـظر ترمجتف يف  (3)



َِٓعا٤َ ُصَٛض٠ٌ َِِع ايَهِبرِي ِبَص ََِهَتَب١ِ اجَلا ُِْػَد١ِ  ُُِجَبِت َع٢ً  َُاِع اِي  77 ِيًػَّ
 

 

 

 

(7)  

طىل محؿد بـ بدر الديـ حسقـ العامظ وسؿعف محؿد بـ طثؿان البؽري 

الشافعل الحرمل بحؼ سؿاطف طىل طالء الديـ أبل الحسـ طظ بـ محؿد بـ 

خطاب الباجل الذي سؿعف هق مـ طبد الرمحـ بـ مخؾقق، وحضر آخرون 

( بـ)الؿشفد الحسقـل(، وأجاز لفؿ برواية الؽتاب ه846وكان هذا سـة )

مـ أدرك حقاتف مـ الؿسؾؿقـ، جاء ذلؽ  ومجقع ما يجقز لف روايتف وكذا لؽؾِّ 

 مؽتقًبا بآخر الجزء إول والرابع والسادس.

(8)  

وسؿعف محؿد بـ طبد الرمحـ السخاوي بؼراءتف طىل برهان الديـ 

سؿاطف لف مـ ببـ َصَدقة بـ إبراهقؿ بـ إسؿاطقؾ الصالحل  (1)إبراهقؿ

سـة  ؽبـ مخؾقف، وكان ذل (3)بحؼ سؿاطف مـ طبد الرمحـ (2)الباجل

( ومعف آخرون، وأجاز لؽؾٍّ مـفؿ، جاء ذلؽ مؽتقًبا طىل غالف القرقة ه849)

ل وبآخر ورقة مـف.  إُوىل مـ الجزء إوَّ

                                                        
 (.129( برقؿ )1/45) الضقء الالمعترجؿ لف السخاوي يف  (1)

 (.2183( برقؿ )2/169) الدرر الؽامـةتـظر ترمجتف مـ  (2)

 ( لؾذهبل.431( برقؿ )1/382) معجؿ الشققختـظر ترمجتف يف  (3)

مخلوف



َِٓعا٤َ َِِع ايَهِبرِي ِبَص ََِهَتَب١ِ اجَلا ُِْػَد١ِ  ُُِجَبِت َع٢ً  َُاِع اِي ُصَٛض٠ٌ ِيًػَّ  78 
 

 

 

 

(9)  

طىل بـ طبد الؼادر الجعبري، ومحؿد بـ أمحد العالئل  (1)وسؿعف خؾقؾ

بحؼ سؿاطف طىل إبراهقؿ بـ بـ شاهقـ سبط ابـ حجر  (2)مجال الديـ يقسػ

( بـ)قبة ه898ل بسؿاطف لف مـ الباجل، وكان ذلؽ سـة )صدقة الصالح

ل  الؿـصقرية( بالؼاهرة، جاء ذلؽ مؽتقًبا طىل غالف أول ورقة مـ الجزء إوَّ

 وهق آخر سؿاع مـ تؾؽ السؿاطات الؿقجقدة طؾقفا.

 هذه هل السؿاطات الؿقجقدة طىل كسخة كقبريظ وقد رمزت لفا بـ]ب[.

 

                                                        
 (.ه936( وفقات سـة )8/29) شذرات الذهبلف ترمجة يف  (1)

 (.279( برقؿ )13/286) الضقء الالمعترمجتف يف  تـظر (2)
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 ْبطٓلُٕك َِ٘دِػلٙ ُى٘ َعَتَبِجُناِل اِتاَعَنللػَّ َْْٗضُص

 بـ]ب[ ُلكَِّحُنَا اِلَل َعَمَض ِسَقَّ

 

 

 

 

 

 

 



ُُِجَبَت َُاَعاِت اِي ُِْػَد١ِ ُنٛبطًُٜٞصَٛض٠ٌ يًػَّ ١ َع٢ً   83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ يًٛضق١ األٚىل يػالف اجلع٤ األٍٚ َٔ خمطٛط )نٛبطًٜٞ( ٚعًٝٗا مساعات 
 ( ٖٚٛ مساع ايػداٟٚ ع٢ً إبطاِٖٝ بٔ صسق١ 9األٍٚ تكسّ ب بطقِ )

ٝضطٟ ع٢ً إبطاِٖٝ بٔ ٖٛ مساع حمُس بٔ حمُس اخل( 7ٚٚايجاْٞ تكسّ بطقِ )

 صسق١ َٚع٘ آخطٕٚ 

( ٖٚٛ مساع اجلعربٟ ٚحمُس ايعال٥ٞ ع٢ً ٜٛغف بٔ ؾاٖني :ٚايجايح تكسّ بطقِ )

 غبط ابٔ سذط

ُِْػَد١ِ ُنٛبطًٜٞ ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  81 ُصَٛض٠ٌ يًػَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ آلخط ٚضق١ َٔ اجلع٤ األٍٚ َٔ خمطٛط )نٛبطًٜٞ( ٚبآخطٖا مساعات 

 اع ايػداٟٚ َٔ إبطاِٖٝ بٔ صسق١ َٚع٘ غريٙ ( ٖٚٛ مس9األٍٚ تكسّ بطقِ )

( ٖٚٛ مساع حمُس بٔ حمُس اخلٝضطٟ ع٢ً إبطاِٖٝ بٔ 7ٚايجاْٞ تكسّ بطقِ )

 صسق١ َٚع٘ آخطٕٚ



ُِْػَد١ِ ُنٛبطًٜٞ ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  81 ُصَٛض٠ٌ يًػَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ آلخط ٚضق١ َٔ اجلع٤ األٍٚ َٔ خمطٛط )نٛبطًٜٞ( ٚبآخطٖا مساعات 

 اع ايػداٟٚ َٔ إبطاِٖٝ بٔ صسق١ َٚع٘ غريٙ ( ٖٚٛ مس9األٍٚ تكسّ بطقِ )

( ٖٚٛ مساع حمُس بٔ حمُس اخلٝضطٟ ع٢ً إبطاِٖٝ بٔ 7ٚايجاْٞ تكسّ بطقِ )

 صسق١ َٚع٘ آخطٕٚ



ُِْػَد١ِ ُنٛبطًٜٞ ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  82 ُصَٛض٠ٌ يًػَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ آلخط ٚضق١ َٔ اجلع٤ ايجاْٞ َٔ خمطٛط )نٛبطًٜٞ(

 (5طقِ )ملتكسّ بَٛغ٢ بٔ حمُس ايْٝٛٝين ا جلُاع١ َٔ أٌٖ ايعًِ ع٢ً ٚبآخطٖا مساع

 

ُِْػَد١ِ ُنٛبطًُٜٞصَٛض٠ٌ يًػَّ ُُِجَبَت١ َع٢ً   83 َُاَعاِت اِي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠  يًٛضق١ األٚىل َٔ غالف اجلع٤ ايجايح ٚعًٝ٘ مساع

 ( ٖٚٛ مساع حمُس بٔ اجملس عٝػ٢ بٔ حمُٛز ايؿافعٞ ع٢ً ابٔ ايٓؿ4ٛٚقس تكسّ بطقِ )



ُِْػَد١ِ ُنٛبطًُٜٞصَٛض٠ٌ يًػَّ ُُِجَبَت١ َع٢ً   83 َُاَعاِت اِي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠  يًٛضق١ األٚىل َٔ غالف اجلع٤ ايجايح ٚعًٝ٘ مساع

 ( ٖٚٛ مساع حمُس بٔ اجملس عٝػ٢ بٔ حمُٛز ايؿافعٞ ع٢ً ابٔ ايٓؿ4ٛٚقس تكسّ بطقِ )



ُِْػَد١ِ ُنٛبطًٜٞ ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  84 ُصَٛض٠ٌ يًػَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ آلخط ٚضق١ َٔ اجلع٤ ايطابع َٔ خمطٛط )نٛبطًٜٞ(

 (ٖٚٛ مساع حمُس بٔ اخلٝضطٟ ع٢ً بطٖإ ايسٜٔ بٔ صسق7١سّ بطقِ )ٚأغفًٗا مساع تك

 (8ٚبعسٙ بالغ يكطا٠٤ حمُس بٔ عجُإ ايبهطٟ ع٢ً حمُس ايعاًَٞ ٚقس تكسّ ايػُاع بطقِ )

ُِْػَد١ِ ُنٛبطًٜٞ ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  85 ُصَٛض٠ٌ يًػَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ آلخط ٚضق١ َٔ اجلع٤ ايػابع َٔ خمطٛط )نٛبطًٜٞ(

 ٔ عبساهلل ايعْاتٞ ع٢ً ايػًفٞ( ٖٚٛ مساع حمُس ب2ٚبآخطٖا مساع ٚقس تكسّ بطقِ )

 ٚع٢ً ميني ايصفش١ مساع ع٢ً بطٖإ ايسٜٔ بٔ صسق١ ٚمل ٜعٗط اغِ ايػاَع ي٘

ٚايصٜٔ مسعٛٙ عًٝ٘ ممٔ شنطٚا يف ٖصٙ ايٓػد١ ِٖ أمحس بٔ إبطاِٖٝ ايبًكاغٞ 

 (6تكسّ بطقِ )

 (7)ٚاخلٝضطٟ( تكسّ بطقِ )



ُِْػَد١ِ ُنٛبطًٜٞ ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  85 ُصَٛض٠ٌ يًػَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ آلخط ٚضق١ َٔ اجلع٤ ايػابع َٔ خمطٛط )نٛبطًٜٞ(

 ٔ عبساهلل ايعْاتٞ ع٢ً ايػًفٞ( ٖٚٛ مساع حمُس ب2ٚبآخطٖا مساع ٚقس تكسّ بطقِ )

 ٚع٢ً ميني ايصفش١ مساع ع٢ً بطٖإ ايسٜٔ بٔ صسق١ ٚمل ٜعٗط اغِ ايػاَع ي٘

ٚايصٜٔ مسعٛٙ عًٝ٘ ممٔ شنطٚا يف ٖصٙ ايٓػد١ ِٖ أمحس بٔ إبطاِٖٝ ايبًكاغٞ 

 (6تكسّ بطقِ )

 (7)ٚاخلٝضطٟ( تكسّ بطقِ )



ُِْػَد١ِ ُنٛبطًٜٞ ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  86 ُصَٛض٠ٌ يًػَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٤ ايػابع َٔ خمطٛط )نٛبطًٜٞ(صٛض٠ آلخط مساعات نتبت بآخط اجلع

( ٖٚٛ مساع حمُس بٔ عجُإ ايبهطٟ 8األٍٚ َٓٗا ع٢ً ميني ايصفش١ تكسّ بطقِ )

 ع٢ً حمُس بسض ايسٜٔ ايعاًَٞ َٚع٘ آخطٕٚ

 ( ٖٚٛ مساع أمحس بٔ غًُٝا6ٕٚبعسٙ ع٢ً ٜػاض أغفٌ ايصفش١ مساع ٚقس تكسّ بطقِ )

 اظ هلِ ٚملٔ أزضى سٝات٘بٔ ْصط اهلل ايبًكاغٞ ع٢ً إبطاِٖٝ بٔ صسق١ ٚأدا

( ٖٚٛ مساع ٜٛغف بٔ عبس ايػين ايعسٟٚ 3ٜٚتٛغط ايصفش١ مساع ٚقس تكسّ بطقِ )

 اف ع٢ً ايػًفٞٛع٢ً أبٞ ايٛفا٤ إبطاِٖٝ ايص

ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  87 ُِْػَد١ِ ُنٛبطًُٜٞصَٛض٠ٌ يًػَّ
 

 

 

 

ا  (دار الؽتب الؿصرية)مـ ُكسخ الؿخطقط ففل مصقرة طـ  الرابعة وأمَّ

( مصطؾح، وهل مصقرة طـ كسخة سقهاج تحت رقؿ 483تحت رقؿ )

حديث، وطـفا الـسخة التل اطتؿدها الدكتقر محؿد طجاج لتحؼقؼ  (93)

( لقَحة، يف كؾ لقحة 164الؽتاب وطؾقفا سؿاطات، وطدد ألقاحفا )

( سطًرا، ُكتِبت بخط كسخ جقٍد، وكاتبفا هق أبق 15) صػحة، يف كؾ صػحتان

 .بل الؼاسؿ الَؿْقُدْومِلبـ إبراهقؿ بـ أ (1)طبد اهلل محؿد

ا سؼط أشرت إلقف يف مقضعف، والؿقدومل بؿا أكف الذي وهذه الـسخة فقف

خال الرابع: -خط هذه الـسخة ففق راويفا أيًضا: فؼد جاء بداية كؾ جزٍء 

 ما يظ: -لقجقد سؼط يف أولف

بـ  (2)أخبركا الشقخ اإلمام العامل الثؼة رشقد الديـ أبق محؿد طبد القهاب

دي قراءًة مـل طؾقف لثالٍث بؼقـ إز -ُطرف بابـ َرَواج–ضافر بـ طظ بـ فتقح 

ة  مـ مجادى إوىل سـة اثـتقـ وأربعقـ وستؿائة بجزيرة مصر بالؼؾعة الؿستجدَّ

بـ أمحد بـ بـ محؿد  (3)هبا، قؾت لف: أخبركؿ اإلمام الحافظ أبق صاهر أمحد

ؾػل إصبفاين قراءًة طؾقف وأكا أسؿع يف شفر رمضان سـة أربع  محؿٍد السِّ

                                                        
ث الؿتؼـ شرف الديـ أبق طبد اهلل محؿد بـ إبراهقؿ بـ أبل الؼاسؿ بـ طـان  (1) هق اإلمام الؿحدِّ

 (.192( ترمجة برقؿ )47/158) تاريخ اإلسالم(. ه683الَؿْقدومل الؿصري الـحقي، مات سـة )

 (.295( برقؿ )23/237) بالءسقر أطالم الـتـظر ترمجتف يف  (2)

 (.1( برقؿ )21/5 ِ) سقر أطالم الـبالءتـظر ترمجتف يف  (3)



ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  87 ُِْػَد١ِ ُنٛبطًُٜٞصَٛض٠ٌ يًػَّ
 

 

 

 

ا  (دار الؽتب الؿصرية)مـ ُكسخ الؿخطقط ففل مصقرة طـ  الرابعة وأمَّ

( مصطؾح، وهل مصقرة طـ كسخة سقهاج تحت رقؿ 483تحت رقؿ )

حديث، وطـفا الـسخة التل اطتؿدها الدكتقر محؿد طجاج لتحؼقؼ  (93)

( لقَحة، يف كؾ لقحة 164الؽتاب وطؾقفا سؿاطات، وطدد ألقاحفا )

( سطًرا، ُكتِبت بخط كسخ جقٍد، وكاتبفا هق أبق 15) صػحة، يف كؾ صػحتان

 .بل الؼاسؿ الَؿْقُدْومِلبـ إبراهقؿ بـ أ (1)طبد اهلل محؿد

ا سؼط أشرت إلقف يف مقضعف، والؿقدومل بؿا أكف الذي وهذه الـسخة فقف

خال الرابع: -خط هذه الـسخة ففق راويفا أيًضا: فؼد جاء بداية كؾ جزٍء 

 ما يظ: -لقجقد سؼط يف أولف

بـ  (2)أخبركا الشقخ اإلمام العامل الثؼة رشقد الديـ أبق محؿد طبد القهاب

دي قراءًة مـل طؾقف لثالٍث بؼقـ إز -ُطرف بابـ َرَواج–ضافر بـ طظ بـ فتقح 

ة  مـ مجادى إوىل سـة اثـتقـ وأربعقـ وستؿائة بجزيرة مصر بالؼؾعة الؿستجدَّ

بـ أمحد بـ بـ محؿد  (3)هبا، قؾت لف: أخبركؿ اإلمام الحافظ أبق صاهر أمحد

ؾػل إصبفاين قراءًة طؾقف وأكا أسؿع يف شفر رمضان سـة أربع  محؿٍد السِّ

                                                        
ث الؿتؼـ شرف الديـ أبق طبد اهلل محؿد بـ إبراهقؿ بـ أبل الؼاسؿ بـ طـان  (1) هق اإلمام الؿحدِّ

 (.192( ترمجة برقؿ )47/158) تاريخ اإلسالم(. ه683الَؿْقدومل الؿصري الـحقي، مات سـة )

 (.295( برقؿ )23/237) بالءسقر أطالم الـتـظر ترمجتف يف  (2)

 (.1( برقؿ )21/5 ِ) سقر أطالم الـبالءتـظر ترمجتف يف  (3)



ُِْػَد١ِ ُنٛبطًٜٞ ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  88 ُصَٛض٠ٌ يًػَّ
 

 

 

 

بـ طبد الجبار بـ أمحد  (1)ئٍة، أخبركا أبق الحسقـ الؿباركوسبعقـ ومخسؿا

يف شفر رمضان سـة أربع وتسعقـ وأربعؿائة قراءة طؾقف وأكا  الصقريف ببغداد

طظ الػايل بؼراءتؽ طؾقف بـ أمحد بـ  (2)أسؿع، ققؾ لف: أخبركؿ أبق الحسـ طظ

بـ إسحاق بـ َخْرَبان الـََّفاَوْكدي،  (3)فلقرَّ بف، أخبركا الؼاضل أبق طبد اهلل أمحد

 بـ طبد الرمحـ بـ خالد الرامفرمزي... . (4)أخبركا الؼاضل أبق محؿد الحسـ

(، وابـ رواج سؿعف طىل ه642وكان سؿاع الَؿْقدومل مـ ابـ َرَواج سـة )

ؾػل كؿا تؼدم.  أبل صاهر السِّ

(1)  

سقـ بـ َحِدْيٍد، بـ طبد اهلل بـ الح (5)وسؿعف طىل أبل صاهر أيًضا أمحد

 آخرون.(، وحضر الؿجالس ه568وكان ذلؽ سـة )

جاء ذلؽ مؽتقًبا بآخر كؾِّ جزء طدا الثالث، فسؼط السؿاع لَِسؼٍط يف ذلؽ 

ل والثاين هق محؿد بـ طبد الرمحـ  (6)الجزء، وكان الؼارئ لؾجزء إوَّ

                                                        
 (.132( برقؿ )19/213) سقر أطالم الـبالءتـظر ترمجتف يف  (1)

 (.25( برقؿ )18/54) سقر أطالم الـبالءتـظر ترمجتف يف  (2)

 (.1912( برقؿ )5/61) تاريخ بغدادتـظر ترمجتف يف  (3)

 تؼدمت ترمجتف مستؼؾة. (4)

 (.592( برقؿ )623-611وفقات ) تاريخ اإلسالمتـظر ترمجتف يف  (5)

 .مقزان آطتدال( مـ 7873تـظر الترمجة برقؿ ) (6)

ُِْػَد١ِ ُنٛبطًٜٞ ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  89 ُصَٛض٠ٌ يًػَّ
 

 

 

 

الرابع، بـ طقسك، وبؼقة إجزاء:  (1)الؿسعقدي، والرابع بؼراءة طبد العزيز

َبِعلوالخامس، والسادس، بؼراءة طبد الؽريؿ بـ طتقؼ  ، وكان ذلؽ بثغر الرَّ

 اإلسؽـدرية.

(2)  

ؾػل سـة ) ( بآخر كؾ جزء ه574وجاء سؿاع ابـ َرَواج طىل أبل صاهر السِّ

طبد العزيز بـ طقسك،  لذلؽ طدا الثالث: لؿا تؼدم مـ السؼط، وكان الؼارئ

 وحضر الؿجالس آخرون.

(3)  

بـ َرَواج طبد الؿممِـ الدمقاصل بؼراءتف وقراءة طبد الرمحـ وسؿعف مـ ا

(، وحضر الؿجالس آخرون، جاء ه643، وكان ذلؽ سـة )ببـ محزة الؿمدِّ ا

ذلؽ مؽتقًبا بآخر كؾِّ جزٍء طدا الثالث: لسؼط فقف كؿا تؼدم، وكؼؾ هذه 

 السؿاطات الؿقدومل مـ إصؾ الذي شاهدها طؾقف.

(4)  

لؿقدومل فرواه كؿا تؼدم طـ ابـ َرَواج بؼراءتف وأما راوي كسختـا هذه ا

(، جاء ذلؽ مؽتقًبا بآخر كؾ جزء وحضر الؿجالس آخرون، ه642سـة )

                                                        
  (5/116.)الِعَبرهق طبد العزيز بـ طقسك الؾخؿل، تـظر ترمجتف يف  (1)



ُِْػَد١ِ ُنٛبطًٜٞ ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  89 ُصَٛض٠ٌ يًػَّ
 

 

 

 

الرابع، بـ طقسك، وبؼقة إجزاء:  (1)الؿسعقدي، والرابع بؼراءة طبد العزيز

َبِعلوالخامس، والسادس، بؼراءة طبد الؽريؿ بـ طتقؼ  ، وكان ذلؽ بثغر الرَّ

 اإلسؽـدرية.

(2)  

ؾػل سـة ) ( بآخر كؾ جزء ه574وجاء سؿاع ابـ َرَواج طىل أبل صاهر السِّ

طبد العزيز بـ طقسك،  لذلؽ طدا الثالث: لؿا تؼدم مـ السؼط، وكان الؼارئ

 وحضر الؿجالس آخرون.

(3)  

بـ َرَواج طبد الؿممِـ الدمقاصل بؼراءتف وقراءة طبد الرمحـ وسؿعف مـ ا

(، وحضر الؿجالس آخرون، جاء ه643، وكان ذلؽ سـة )ببـ محزة الؿمدِّ ا

ذلؽ مؽتقًبا بآخر كؾِّ جزٍء طدا الثالث: لسؼط فقف كؿا تؼدم، وكؼؾ هذه 

 السؿاطات الؿقدومل مـ إصؾ الذي شاهدها طؾقف.

(4)  

لؿقدومل فرواه كؿا تؼدم طـ ابـ َرَواج بؼراءتف وأما راوي كسختـا هذه ا

(، جاء ذلؽ مؽتقًبا بآخر كؾ جزء وحضر الؿجالس آخرون، ه642سـة )

                                                        
  (5/116.)الِعَبرهق طبد العزيز بـ طقسك الؾخؿل، تـظر ترمجتف يف  (1)



َُاَعاِت ُِْػَد١ِ ُنٛبطًٜٞ ُصَٛض٠ٌ يًػَّ ُُِجَبَت١ َع٢ً  اِي  93 
 

 

 

 

ة هبا، وبعضفا يف )الؼؾعة الجبؾقة(  وكان ذلؽ يف جزيرة مصر بالؼؾعة الؿستجدَّ

 ضاهر الؼاهرة بؼراءة غقره.

;َٔ ٌّ  ثِ ضٚاٙ عٔ املٝسَٚٞ ن

(5)  

بـ مقسك الُخْقيل بؼراءتف، وكان ذلؽ سـة  بـ مقسك بـ كصر (1)أمحد

( بدار الحديث الؽامؾقة بالؼاهرة، جاء ذلؽ مؽتقًبا بآخر الجزء ه662)

 السابع.

(6)  

وكذا سؿع بعض أجزائف أبق بؽر بـ أبل البركات الدهروصل بؼراءتف، 

 (، جاء ذلؽ مؽتقًبا بآخر الجزء الثاين.ه672وكان ذلؽ سـة )

(7)  

دران بـ خؾقؾ الحؾبل، وكان ذلؽ يف َسـََتل طؾقف خؾقؾ بـ ب وكذا سؿعف

(، وكان ذلؽ بدار الحديث الؽامؾقة بالؼاهرة، جاء ذلؽ ه672-673)

ل والسادس، وأما الثالث فؾؿ  ،والرابع ،والثاين ،مؽتقًبا بآخر الجزء إوَّ

أجده: لقجقد سؼط، والخامس لقس طؾقف سؿاع لف، وكذا السابع، وحضر 

 ذلؽ آخرون.

                                                        
َؾػل. ( ٕبل صاهرٍ 17برقؿ ) معجؿ السػرتـظر ترمجتف يف  (1)  السِّ

ُِْػَد١ِ ُنٛبطًٜٞ ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  91 ُصَٛض٠ٌ يًػَّ
 

 

 

 

(8)  

مقسك بـ محؿد بـ مقسك بـ إسؿاطقؾ  بـ ؾقف طبقد اهللوكذا سؿعف ط

( بدار الحديث الؽامؾقة بالؼاهرة، ه673إكصاري بؼراءتف، وكان ذلؽ سـة )

وحضر ذلؽ آخرون، جاء ذلؽ مؽتقًبا طىل غالف الجزء إول، والثاين، 

 والثالث، والخامس، والسادس، والسابع، وأما الرابع فسؼط مـف مقضعف.

(9)  

َكْقِسريُّ وكذا سؿعف  يف بؼراءتف، وكان  (1)طؾقف محؿد بـ أمحد بـ كافع الدُّ

(، جاء ذلؽ بآخر الجزء إول، وأول الجزء الثالث، ه681-ه683َسـََتل )

 وآخر الرابع، وآخر السابع، وذكر آخره أكف قرأ مجقع الؽتاب.

(11)  

بـ أمحد بـ إبراهقؿ إمققصل بؼراءتف، وكان  (2)وكذا سؿعف طؾقف محؿد

(، ومعف غقره، جاء ذلؽ مؽتقًبا بآخر الجزء إول، والثاين، ه681ـة )ذلؽ س

والرابع، والسادس، والسابع، وأما الثالث فساقط: لقجقد سؼط بآخره، 

بآخر السابع أكف سؿع الؽتاب كاماًل، وكان ذلؽ بدار  رَ كِ ذُ ر وَ كَ ذْ والخامس مل يُ 

                                                        
قرأه الدكتقر محؿد طجاج: )الديسري(، وهق خطل، ويـظر الؽالم طىل الؿدرسة الدكقسرية يف  (1)
الدارس يف تاريخ الؿدارس (1/133( برقؿ )156.) 

 (.1452( برقؿ )4/243) أطقان العصر وأطقان الـصرتـظر ترمجتف يف  (2)



ُِْػَد١ِ ُنٛبطًٜٞ ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  91 ُصَٛض٠ٌ يًػَّ
 

 

 

 

(8)  

مقسك بـ محؿد بـ مقسك بـ إسؿاطقؾ  بـ ؾقف طبقد اهللوكذا سؿعف ط

( بدار الحديث الؽامؾقة بالؼاهرة، ه673إكصاري بؼراءتف، وكان ذلؽ سـة )

وحضر ذلؽ آخرون، جاء ذلؽ مؽتقًبا طىل غالف الجزء إول، والثاين، 

 والثالث، والخامس، والسادس، والسابع، وأما الرابع فسؼط مـف مقضعف.

(9)  

َكْقِسريُّ وكذا سؿعف  يف بؼراءتف، وكان  (1)طؾقف محؿد بـ أمحد بـ كافع الدُّ

(، جاء ذلؽ بآخر الجزء إول، وأول الجزء الثالث، ه681-ه683َسـََتل )

 وآخر الرابع، وآخر السابع، وذكر آخره أكف قرأ مجقع الؽتاب.

(11)  

بـ أمحد بـ إبراهقؿ إمققصل بؼراءتف، وكان  (2)وكذا سؿعف طؾقف محؿد

(، ومعف غقره، جاء ذلؽ مؽتقًبا بآخر الجزء إول، والثاين، ه681ـة )ذلؽ س

والرابع، والسادس، والسابع، وأما الثالث فساقط: لقجقد سؼط بآخره، 

بآخر السابع أكف سؿع الؽتاب كاماًل، وكان ذلؽ بدار  رَ كِ ذُ ر وَ كَ ذْ والخامس مل يُ 

                                                        
قرأه الدكتقر محؿد طجاج: )الديسري(، وهق خطل، ويـظر الؽالم طىل الؿدرسة الدكقسرية يف  (1)
الدارس يف تاريخ الؿدارس (1/133( برقؿ )156.) 

 (.1452( برقؿ )4/243) أطقان العصر وأطقان الـصرتـظر ترمجتف يف  (2)



ُِْػَد١ِ ُنٛبطًٜٞ ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  92 ُصَٛض٠ٌ يًػَّ
 

 

 

 

 الحديث الؽامؾقة بالؼاهرة.

(11)  

الشافعل ُطِرف بابـ التؿقؿ،  الحرابل ينوسؿعف محؿد بـ خؾقؾ الحرا

بحؼ سؿاطف مـ بـ طظ بـ محؿد بـ خطاب الباجل  (1)بؼراءتف طىل طبد اهلل

الَفْؿَداين بحؼ  (3)الذي سؿعف مـ أبل الػضؾ جعػر بـ مخؾقف (2)طبدالرمحـ

َؾػل (، جاء ذلؽ مؽتقًبا ه788، وكان ذلؽ يف سـة )سؿاطف طىل أبل صاهر السِّ

 لسابع، واستجازه فلجازه.بآخر الجزء ا

(12)  

 (5)طىل برهان الديـ إبراهقؿبـ طبد الرمحـ السخاوي  (4)وسؿعف محؿد

 (، بقد أنَّ يف القرقة صؿًساه849بـ صدقة الصالحل بؼراءتف، وكان ذلؽ يف )ا

ٓ يؽاد ُيؼَرُأ الخط، جاء ذلؽ مؽتقًبا طىل القرقة إُوىل مـ الؽتاب التل تظ 

 يرويف كؿا يف السؿاع أيت طـ الباجل. الغالف، وابـ صدقة هذا

                                                        
 ( مـ مخطقط الظاهرية.21تؼدمت اإلحالة طىل ترمجتف يف السؿاع رقؿ ) (1)

 ( مـ مخطقط الظاهرية.21تؼدمت اإلحالة طىل ترمجتف يف السؿاع رقؿ ) (2)

 ( مـ مخطقط الظاهرية.2تؼدمت اإلحالة طىل ترمجتف يف السؿاع رقؿ ) (3)

 ( لؾشقكاين.458برقؿ ) البدر الطالعتـظر ترمجتف يف  (4)

إرشاد (، وأورده ضؿـ مشايخف يف 129برقؿ ) (1/45 )الضقء الالمعترجؿ لف السخاوي يف  (5)
 (.125)ص الغاوي بؾ إسعاد الطالب والراوي

ُِْػَد١ِ ُنٛبطًُٜٞص ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  93 َٛض٠ٌ يًػَّ
 

 

 

 

(13)  

بـ  (2)بـ طبد الؼادر الجعبري طىل مجال الديـ يقسػ (1)وسؿعف خؾقؾ

بؼراءتف بحؼ سؿاطف طىل البرهان بـ صدقة الصالحل شاهقـ سبط ابـ حجر 

بسؿاطف طىل الجؿال الباجل بسؿاطف طىل طبد الرمحـ بـ مخؾقف، وكان ذلؽ 

 ذلؽ آخرون.(، وأجازه، وحضر ه898سـة )

هذه هل السؿاطات الؿؽتقبة طىل كسخة دار الؽتب الؿصرية، وهذه 

 السؿاطات كؾفا بالؼاهرة.

 وقد رمزت هبا بـ]د[.

                                                        
 (.936( وفقات سـة )8/29) شذرات الذهبلف ترمجة يف  (1)

 (.979( برقؿ )13/286) الضقء الالمعلف ترمجة يف  (2)

ـــم، ـــن التمي ـــِرف باب ـــافعي ُع ـــي الش ـــل الحراب ـــن خلي ـــد ب ـــمعه محم وس



ُِْػَد١ِ ُنٛبطًُٜٞص ُُِجَبَت١ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  93 َٛض٠ٌ يًػَّ
 

 

 

 

(13)  

بـ  (2)بـ طبد الؼادر الجعبري طىل مجال الديـ يقسػ (1)وسؿعف خؾقؾ

بؼراءتف بحؼ سؿاطف طىل البرهان بـ صدقة الصالحل شاهقـ سبط ابـ حجر 

بسؿاطف طىل الجؿال الباجل بسؿاطف طىل طبد الرمحـ بـ مخؾقف، وكان ذلؽ 

 ذلؽ آخرون.(، وأجازه، وحضر ه898سـة )

هذه هل السؿاطات الؿؽتقبة طىل كسخة دار الؽتب الؿصرية، وهذه 

 السؿاطات كؾفا بالؼاهرة.

 وقد رمزت هبا بـ]د[.

                                                        
 (.936( وفقات سـة )8/29) شذرات الذهبلف ترمجة يف  (1)

 (.979( برقؿ )13/286) الضقء الالمعلف ترمجة يف  (2)
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 َِّ٘طِصِناِل ِبُتالُك اِضَز َِ٘دِػلٙ ُىَع َِ٘تَبِجُناِل اِتاَعَنلػَِّل ْْضُص

 بـ]ز[ ُلكَِّحُنَا اِلَل َعَمٕ َضِتٕ الٍََِّّ

 

 

 

 

 

 

 

 



١َّ ُِِصِط ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب اِي ُُِجَبَت١ِ َع٢ً  َُاَعاِت اِي ُصْٛض ِيًػَّ  96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ يػالف اجلع٤ األٍٚ َٔ خمطٛط )زاض ايهتب املصط١ٜ(

 ( ٖٚٛ مساع عبٝس اهلل بٔ َٛغ٢ ع٢ً املٝس9َٞٚٚبأغفًٗا مساع ٚقس تكسّ بطقِ )

َُاَعا ١َُّصْٛض ِيًػَّ ُِِصِط ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب اِي ُُِجَبَت١ِ َع٢ً   97 ِت اِي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ يًٛضق١ األٚىل َٔ اجلع٤ األٍٚ َٔ خمطٛط  )زاض ايهتب املصط١ٜ ( 

( ٖٚٛ مساع حمُس بٔ عبسايطمحٔ ايػداٟٚ ع٢ً 23ٚبأعالٖا مساع تكسّ بطقِ )

 بطٖإ ايسٜٔ إبطاِٖٝ بٔ صسق١ ايصاحلٞ



َُاَعا ١َُّصْٛض ِيًػَّ ُِِصِط ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب اِي ُُِجَبَت١ِ َع٢ً   97 ِت اِي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ يًٛضق١ األٚىل َٔ اجلع٤ األٍٚ َٔ خمطٛط  )زاض ايهتب املصط١ٜ ( 

( ٖٚٛ مساع حمُس بٔ عبسايطمحٔ ايػداٟٚ ع٢ً 23ٚبأعالٖا مساع تكسّ بطقِ )

 بطٖإ ايسٜٔ إبطاِٖٝ بٔ صسق١ ايصاحلٞ



ُُِجَبَت١ِ َع َُاَعاِت اِي ١َُّصْٛض ِيًػَّ ُِِصِط ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب اِي  ٢ً  98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ يًٛضق١ ايجا١ْٝ َٔ ايًٛس١ األٚىل ملدطٛط )زاض ايهتب املصط١ٜ (

( ٖٚٛ مساع خًٌٝ اجلعربٟ ع٢ً مجاٍ ايسٜٔ 24ٚع٢ً ٜػاض ايٛضق١ مساع تكسّ بطقِ )

خلط غري ٚاضح ٚاغتعٓت عًٝ٘ مبا أثبت ايسنتٛض حمُس عذاز ٚا، ٜٛغف بٔ ؾاٖني

 عٓسٙ أٚضح َٔ اييت عٓسٟ َع أْ٘ ؾه٢ َٔ غ٤ٛ خطٗا يف ْػدت٘ يعٌ َا

ُِْػَد١ِ َزاِض ا ُُِجَبَت١ِ َع٢ً  َُاَعاِت اِي ١َُّصْٛض ِيًػَّ ُِِصِط  99 يُهُتِب اِي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ َٔ آخط ٚضق١ َٔ اجلع٤ األٍٚ َٔ خمطٛط )زاض ايهتب املصط١ٜ (ٚأغفًٗا مساعإ 

  بٔ احلػني بٔ سسٜس َٚع٘ آخطٕٚ ( ٖٚٛ مساع أمحس بٔ عبساهلل2األٍٚ تكسّ بطقِ )

( ٖٚٛ مساع عبس ايٖٛاب بٔ ظافط بٔ ضٚاز بكطا٠٤ عبسايععٜع بٔ 3ٚايجاْٞ تكسّ بطقِ )

 عٝػ٢ حبضٛض آخطٜٔ



ُِْػَد١ِ َزاِض ا ُُِجَبَت١ِ َع٢ً  َُاَعاِت اِي ١َُّصْٛض ِيًػَّ ُِِصِط  99 يُهُتِب اِي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ َٔ آخط ٚضق١ َٔ اجلع٤ األٍٚ َٔ خمطٛط )زاض ايهتب املصط١ٜ (ٚأغفًٗا مساعإ 

  بٔ احلػني بٔ سسٜس َٚع٘ آخطٕٚ ( ٖٚٛ مساع أمحس بٔ عبساهلل2األٍٚ تكسّ بطقِ )

( ٖٚٛ مساع عبس ايٖٛاب بٔ ظافط بٔ ضٚاز بكطا٠٤ عبسايععٜع بٔ 3ٚايجاْٞ تكسّ بطقِ )

 عٝػ٢ حبضٛض آخطٜٔ



ُِِصِط ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب اِي ُُِجَبَت١ِ َع٢ً  َُاَعاِت اِي ١َُّصْٛض ِيًػَّ  133 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ يًػُاعات بآخط اجلع٤ األٍٚ َٔ خمطٛط )زاض ايهتب املصط١ٜ ( 

 )يعبسايٖٛاب بٔ ظافط بٔ ضٚاز( ٌُِبَق األٍٚ فٝ٘ ته١ًُ ألمسا٤ احلاضطٜٔ يًػُاع املتكسّ

 ( ٖٚٛ مساع حمُس بٔ إبطاِٖٝ املٝسَٚٞ ع٢ً ابٔ ضٚاز ٚسضط آخطٕٚ 5ايجاْٞ تكسّ بطقِ )

 ( ٖٚٛ مساع عبس املؤَٔ ايسَٝاطٞ َٔ ابٔ ضٚاز ٚسضط آخط4ٕٚٚايجايح تكسّ بطقِ )

١َّ ُِِصِط ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب اِي ُُِجَبَت١ِ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  131 ُصْٛض ِيًػَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هتب املصط١ٜ(صٛض٠ يػُاعات بآخط اجلع٤ األٍٚ َٔ خمطٛط )زاض اي

 ( ٖٚٛ مساع اخلًٌٝ بٔ بسضإ ع٢ً املٝسَٚٞ ٚسضط آخطٕٚ ٚبعسٙ َباؾط8٠األٍٚ تكسّ بطقِ )

مساع ايفكٝ٘ مجاٍ ايسٜٔ عبسايطمحٔ بٔ حمُس ايػًُاْٞ ايٓكٝب َٔ قٛي٘ أٚصاف 

( ٖٚٛ مساع :ٍٚ ٚايجاْٞ تكسّ بطقِ )األإىل آخط ٖصا اجلع٤ ٖٚٛ  ايطايب ٚآزاب٘ (

 ْافع ع٢ً املٝسَٚٞ حمُس بٔ أمحس بٔ

 ( ٖٚٛ مساع حمُس بٔ إبطاِٖٝ األَٝٛطٞ ع٢ً املٝس21َٞٚٚايجايح تكسّ بطقِ )



١َّ ُِِصِط ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب اِي ُُِجَبَت١ِ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  131 ُصْٛض ِيًػَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هتب املصط١ٜ(صٛض٠ يػُاعات بآخط اجلع٤ األٍٚ َٔ خمطٛط )زاض اي

 ( ٖٚٛ مساع اخلًٌٝ بٔ بسضإ ع٢ً املٝسَٚٞ ٚسضط آخطٕٚ ٚبعسٙ َباؾط8٠األٍٚ تكسّ بطقِ )

مساع ايفكٝ٘ مجاٍ ايسٜٔ عبسايطمحٔ بٔ حمُس ايػًُاْٞ ايٓكٝب َٔ قٛي٘ أٚصاف 

( ٖٚٛ مساع :ٍٚ ٚايجاْٞ تكسّ بطقِ )األإىل آخط ٖصا اجلع٤ ٖٚٛ  ايطايب ٚآزاب٘ (

 ْافع ع٢ً املٝسَٚٞ حمُس بٔ أمحس بٔ

 ( ٖٚٛ مساع حمُس بٔ إبطاِٖٝ األَٝٛطٞ ع٢ً املٝس21َٞٚٚايجايح تكسّ بطقِ )



١َّ ُِِصِط ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب اِي ُُِجَبَت١ِ َع٢ً  َُاَعاِت اِي ُصْٛض ِيًػَّ  132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًػُاع املجبت ع٢ً غالف اجلع٤ ايجاْٞ َٔ خمطٛط )زاض ايهتب املصط١ٜ ( يصٛض٠ 

 ع٢ً املٝسَٚٞ  ( ٖٚٛ مساع عبٝس اهلل بٔ َٛغ٢ األْصاض9ٟاألٍٚ تكسّ بطقِ )

 جاْٞ مساع حمُس بٔ أمحس بٔ ْافعٚاي

١َّ ُِِصِط ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب اِي ُُِجَبَت١ِ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  133 ُصْٛض ِيًػَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ يًٛضق١ قبٌ االخري٠ َٔ اجلع٤ ايجاْٞ َٔ خمطٛط )زاض ايهتب املصط١ٜ( 

( ٖٚٛ مساع حمُس بٔ أمحس األَٝٛطٞ 21ٚع٢ً ايُٝني َٓٗا مساع ٚقس تكسّ بطقِ )

 ع٢ً املٝسَٚٞ



١َّ ُِِصِط ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب اِي ُُِجَبَت١ِ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  133 ُصْٛض ِيًػَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ يًٛضق١ قبٌ االخري٠ َٔ اجلع٤ ايجاْٞ َٔ خمطٛط )زاض ايهتب املصط١ٜ( 

( ٖٚٛ مساع حمُس بٔ أمحس األَٝٛطٞ 21ٚع٢ً ايُٝني َٓٗا مساع ٚقس تكسّ بطقِ )

 ع٢ً املٝسَٚٞ



١َّ ُِِصِط ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب اِي ُُِجَبَت١ِ َع٢ً  َُاَعاِت اِي ُصْٛض ِيًػَّ  134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٞ َٔ خمطٛط )زاض ايهتب املصط١ٜ ( ٚحتتٗا مساعات صٛض٠ آلخط ٚضق١ َٔ اجلع٤ ايجاْ

( ٖٚٛ مساع أبٞ ايفضٌ أمحس بٔ عبساهلل بٔ احلػني بٔ سسٜس 2األٍٚ تكسّ بطقِ )

 ع٢ً ايػًفٞ 

 ( ٖٚٛ مساع عبس ايٖٛاب بٔ ظافط بٔ ضٚاز ع٢ً ايػًفٞ َٚع٘ مجاع١ 3ٚايجاْٞ تكسّ بطقِ )

 بكطا٠٤ عبسايععٜع بٔ عٝػ٢ 

 ( ٖٚٛ مساع املٝسَٚٞ َٔ ابٔ ضٚاز5) ٚايجايح تكسّ بطقِ

١َّ ُِِصِط ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب اِي ُُِجَبَت١ِ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  135 ُصْٛض ِيًػَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ يًػُاعات املجبت١ بآخط اجلع٤ ايجاْٞ َٔ خمطٛط )زاض ايهتب املصط١ٜ ( 

ٚايصٟ أع٢ً ايصفش١ ٖٛ ته١ًُ ألمسا٤ احلاضطٜٔ ايصٜٔ تكسَٛا يف ايػُاع ايػابل 

 ٖٚٛ مساع املٝسَٚٞ َٔ ابٔ ضٚاز 

ع عبس املؤَٔ ايسَٝاطٞ بكطا٤ت٘ يػا٥طٙ ٚقطا٠٤ ( ٖٚٛ مسا4ايجاْٞ تكسّ بطقِ )

 عبسايطمحٔ بٔ محع٠ يبعض٘ 

 ( 7ٚايجايح مساع أبٞ بهط بٔ أبٞ ايربنات ايسٖطٚطٞ ع٢ً املٝسَٚٞ ٚقس تكسّ بطقِ )

( ٖٚٛ مساع خًٌٝ بٔ بسضإ بكطا٠٤ مجاٍ ايسٜٔ أبٞ عًٞ 8ٚايطابع تكسّ بطقِ )

 احلػٔ بٔ عًٞ بٔ ٜٛغف ايفاغٞ  



١َّ ُِِصِط ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب اِي ُُِجَبَت١ِ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  135 ُصْٛض ِيًػَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ يًػُاعات املجبت١ بآخط اجلع٤ ايجاْٞ َٔ خمطٛط )زاض ايهتب املصط١ٜ ( 

ٚايصٟ أع٢ً ايصفش١ ٖٛ ته١ًُ ألمسا٤ احلاضطٜٔ ايصٜٔ تكسَٛا يف ايػُاع ايػابل 

 ٖٚٛ مساع املٝسَٚٞ َٔ ابٔ ضٚاز 

ع عبس املؤَٔ ايسَٝاطٞ بكطا٤ت٘ يػا٥طٙ ٚقطا٠٤ ( ٖٚٛ مسا4ايجاْٞ تكسّ بطقِ )

 عبسايطمحٔ بٔ محع٠ يبعض٘ 

 ( 7ٚايجايح مساع أبٞ بهط بٔ أبٞ ايربنات ايسٖطٚطٞ ع٢ً املٝسَٚٞ ٚقس تكسّ بطقِ )

( ٖٚٛ مساع خًٌٝ بٔ بسضإ بكطا٠٤ مجاٍ ايسٜٔ أبٞ عًٞ 8ٚايطابع تكسّ بطقِ )

 احلػٔ بٔ عًٞ بٔ ٜٛغف ايفاغٞ  



١َّ ُِِصِط ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب اِي ُُِجَبَت١ِ َع٢ً  َُاَعاِت اِي ُصْٛض ِيًػَّ  136 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ يػُاعات نتبت ع٢ً غالف اجلع٤ ايجايح َٔ خمطٛط )زاض ايهتب املصط١ٜ( 

 اهلل بٔ َٛغ٢ األْصاضٟ سٝ( ٖٚٛ مساع عب9ٚقس تكسّ بطقِ )

١َّ ُِِصِط ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب اِي ُُِجَبَت١ِ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  137 ُصْٛض ِيًػَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ الخط ٚضق١ َٔ اجلع٤ ايطابع َٔ خمطٛط )زاض ايهتب املصط١ٜ ( ٚأغفًٗا مساعات 

ٖٚٛ مساع أمحس بٔ عبساهلل بٔ احلػني بٔ سسٜس بكطا٠٤ ( 2األٍٚ تكسّ بطقِ )

 عبسايععٜع بٔ َٛغ٢ ع٢ً ايػًفٞ 

مساع مجاع١ ع٢ً أبٞ طاٖط ايػًفٞ أٜضا بكطا٠٤  ( 2ٖٛٚٚايصٟ بعسٙ تكسّ بطقِ )

 عبسايععٜع بٔ عٝػ٢



١َّ ُِِصِط ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب اِي ُُِجَبَت١ِ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  137 ُصْٛض ِيًػَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ الخط ٚضق١ َٔ اجلع٤ ايطابع َٔ خمطٛط )زاض ايهتب املصط١ٜ ( ٚأغفًٗا مساعات 

ٖٚٛ مساع أمحس بٔ عبساهلل بٔ احلػني بٔ سسٜس بكطا٠٤ ( 2األٍٚ تكسّ بطقِ )

 عبسايععٜع بٔ َٛغ٢ ع٢ً ايػًفٞ 

مساع مجاع١ ع٢ً أبٞ طاٖط ايػًفٞ أٜضا بكطا٠٤  ( 2ٖٛٚٚايصٟ بعسٙ تكسّ بطقِ )

 عبسايععٜع بٔ عٝػ٢



١َّ ُِِصِط ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب اِي ُُِجَبَت١ِ َع٢ً  َُاَعاِت اِي ُصْٛض ِيًػَّ  138 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١ٜ( صٛض٠ يًػُاعات املجبت١ بآخط اجلع٤ ايطابع َٔ خمطٛط )زاض ايهتب املصط

 ( ٖٚٛ مساع املٝسَٚٞ ع٢ً ابٔ ضٚاز بكطا٤ت5٘األٍٚ تكسّ بطقِ )

 ٚايجاْٞ مساع املٝسَٚٞ أٜضا ع٢ً ابٔ ضٚاز بكطا٠٤ عبسايطمحٔ بٔ محع٠ املؤزب 

 ٚنتب ايػُاع املٝسَٚٞ خبط٘

١َّ ُِِصِط ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب اِي ُُِجَبَت١ِ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  139 ُصْٛض ِيًػَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ يًػُاعات املجبت١ بآخط اجلع٤ ايطابع َٔ خمطٛط )زاض ايهتب املصط١ٜ (

 ( ٖٚٛ مساع خًٌٝ بٔ بسضإ ع٢ً املٝسَٚٞ 8ٍٚ تكسّ بطقِ )األ

 ( ٖٚٛ مساع حمُس بٔ أمحس بٔ ْافع ايسْٝػطٟ :ٚايجاْٞ تكسّ بطقِ )

 ( ٖٚٛ مساع األَٝٛطٞ ع٢ً املٝسَٚٞ  21ٚايجايح تكسّ بطقِ )



١َّ ُِِصِط ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب اِي ُُِجَبَت١ِ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  139 ُصْٛض ِيًػَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ يًػُاعات املجبت١ بآخط اجلع٤ ايطابع َٔ خمطٛط )زاض ايهتب املصط١ٜ (

 ( ٖٚٛ مساع خًٌٝ بٔ بسضإ ع٢ً املٝسَٚٞ 8ٍٚ تكسّ بطقِ )األ

 ( ٖٚٛ مساع حمُس بٔ أمحس بٔ ْافع ايسْٝػطٟ :ٚايجاْٞ تكسّ بطقِ )

 ( ٖٚٛ مساع األَٝٛطٞ ع٢ً املٝسَٚٞ  21ٚايجايح تكسّ بطقِ )



١َّ ُِِصِط ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب اِي ُُِجَبَت١ِ َع٢ً  َُاَعاِت اِي ُصْٛض ِيًػَّ  113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صط١ٜ (صٛض٠ يػُاع نتب ع٢ً غالف اجلع٤ اخلاَؼ َٔ خمطٛط )زاض ايهتب امل

 ( ٖٚٛ مساع عبٝس اهلل بٔ َٛغ٢ األْصاضٟ ع٢ً املٝس9َٞٚٚقس تكسّ بطقِ )

١َّ ُِِصِط ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب اِي ُُِجَبَت١ِ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  111 ُصْٛض ِيًػَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ يًػُاعات املجبت١ بآخط اجلع٤ اخلاَؼ َٔ خمطٛط )زاض ايهتب املصط١ٜ(

 ( ٖٚٛ مساع ابٔ سسٜس ٚمجاع١ بكطا٠٤ عبس ايععٜع بٔ عٝػ٢ 2ٚقس تكسّ بطقِ )

 ( ٖٚٛ مساع مجاع١ بكطا٠٤ عبسايععٜع بٔ عٝػ2٢) ٚايجاْٞ تكسّ أٜضا بطقِ

 ( ٖٚٛ مساع عبس املؤَٔ ايسَٝاطٞ َٔ ابٔ ضٚاز بكطا٤ت4٘ٚايجايح تكسّ بطقِ )



١َّ ُِِصِط ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب اِي ُُِجَبَت١ِ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  111 ُصْٛض ِيًػَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ يًػُاعات املجبت١ بآخط اجلع٤ اخلاَؼ َٔ خمطٛط )زاض ايهتب املصط١ٜ(

 ( ٖٚٛ مساع ابٔ سسٜس ٚمجاع١ بكطا٠٤ عبس ايععٜع بٔ عٝػ٢ 2ٚقس تكسّ بطقِ )

 ( ٖٚٛ مساع مجاع١ بكطا٠٤ عبسايععٜع بٔ عٝػ2٢) ٚايجاْٞ تكسّ أٜضا بطقِ

 ( ٖٚٛ مساع عبس املؤَٔ ايسَٝاطٞ َٔ ابٔ ضٚاز بكطا٤ت4٘ٚايجايح تكسّ بطقِ )



١َّ ُِِصِط ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب اِي ُُِجَبَت١ِ َع٢ً  َُاَعاِت اِي ُصْٛض ِيًػَّ  112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ يًػُاع املجبت بآخط اجلع٤ اخلاَؼ َٔ خمطٛط )زاض ايهتب املصط١ٜ(

 ا٤ت٘ ٚسضط اجملًؼ آخطٕٚ( ٖٚٛ مساع املٝسَٚٞ َٔ ابٔ ضٚاز بكط5ٚقس تكسّ بطقِ )

١َّ ُِِصِط ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب اِي ُُِجَبَت١ِ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  113 ُصْٛض ِيًػَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ يػالف اجلع٤ ايػازؽ َٔ خمطٛط )زاض ايهتب املصط١ٜ( ٚبأغفً٘ مساع 

 ( ٖٚٛ مساع عبٝس اهلل بٔ َٛغ٢ بٔ حمُس بٔ إمساعٌٝ األْصاض9ٟٚقس تكسّ بطقِ )



١َّ ُِِصِط ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب اِي ُُِجَبَت١ِ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  113 ُصْٛض ِيًػَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ يػالف اجلع٤ ايػازؽ َٔ خمطٛط )زاض ايهتب املصط١ٜ( ٚبأغفً٘ مساع 

 ( ٖٚٛ مساع عبٝس اهلل بٔ َٛغ٢ بٔ حمُس بٔ إمساعٌٝ األْصاض9ٟٚقس تكسّ بطقِ )



َُاَع ١َُّصْٛض ِيًػَّ ُِِصِط ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب اِي ُُِجَبَت١ِ َع٢ً  اِت اِي  114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مساع ٜػاضٖاب املصط١ٜ( ٚع٢ً صٛض٠ آلخط ٚضق١ َٔ اجلع٤ ايػازؽ َٔ خمطٛط )زاض ايهت

( ٖٚٛ مساع عبس املؤَٔ ايسَٝاطٞ ع٢ً ابٔ ضٚاز بكطا٠٤ 4ٚقس تكسّ بطقِ )

 عبسايطمحٔ بٔ محع٠ املؤزب ٚسضط اجملًؼ آخطٕٚ 

 ْكٌ ٖصا ايػُاع َٔ ع٢ً األصٌ ايصٟ نإ عًٝ٘ املٝسَٚٞ  

ُُِجَبَت َُاَعاِت اِي ١َُّصْٛض ِيًػَّ ُِِصِط ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب اِي  115 ١ِ َع٢ً 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طٛط )زاض ايهتب املصط١ٜ(صٛض٠ يًػُاعات املجبت١ بآخط اجلع٤ ايػازؽ َٔ خم

( ٖٚٛ مساع أمحس بٔ عبساهلل بٔ سسٜس َٔ أبٞ طاٖط ايػًفٞ 2األٍٚ تكسّ بطقِ )

 عبسايهطِٜ بٔ عتٝل   بكطا٠٤

 ( أٜضا ٖٚٛ مساع مجاع١ ع٢ً ايػًفٞ بكطا٠٤ عبسايععٜع بٔ عٝػ٢ 2ٚايجاْٞ تكسّ بطقِ )

 بٔ ضٚازٖٚٛ مساع املٝسَٚٞ بكطا٤ت٘ ع٢ً ا (5ٚايجايح تكسّ بطقِ )



ُُِجَبَت َُاَعاِت اِي ١َُّصْٛض ِيًػَّ ُِِصِط ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب اِي  115 ١ِ َع٢ً 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طٛط )زاض ايهتب املصط١ٜ(صٛض٠ يًػُاعات املجبت١ بآخط اجلع٤ ايػازؽ َٔ خم

( ٖٚٛ مساع أمحس بٔ عبساهلل بٔ سسٜس َٔ أبٞ طاٖط ايػًفٞ 2األٍٚ تكسّ بطقِ )

 عبسايهطِٜ بٔ عتٝل   بكطا٠٤

 ( أٜضا ٖٚٛ مساع مجاع١ ع٢ً ايػًفٞ بكطا٠٤ عبسايععٜع بٔ عٝػ٢ 2ٚايجاْٞ تكسّ بطقِ )

 بٔ ضٚازٖٚٛ مساع املٝسَٚٞ بكطا٤ت٘ ع٢ً ا (5ٚايجايح تكسّ بطقِ )



ُِْػَد١ِ ُُِجَبَت١ِ َع٢ً  َُاَعاِت اِي ١َّ ُصْٛض ِيًػَّ ُِِصِط َزاِض ايُهُتِب اِي  116 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ يػالف اجلع٤ ايػابع َٔ خمطٛط )زاض ايهتب املصط١ٜ( ٚأغفًٗا مساع

 ( ٖٚٛمساع عبٝس اهلل بٔ َٛغ٢ بٔ حمُس األْصاضٟ ع٢ً املٝس9َٞٚٚقس تكسّ بطقِ )

 

ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب  ُُِجَبَت١ِ َع٢ً  َُاَعاِت اِي ١َُّصْٛض ِيًػَّ ُِِصِط  117 اِي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١ٜ(صٛض٠ يًػُاعات املجبت١ بآخط اجلع٤ ايػازؽ َٔ خمطٛط )زاض ايهتب املصط

( ٖٚٛ مساع خًٌٝ بٔ بسضإ ع٢ً املٝسَٚٞ َٚع٘ آخطٕٚ بكطا٠٤ 8األٍٚ تكسّ بطقِ )

 مجاٍ ايسٜٔ أبٞ عًٞ احلػٔ بٔ عًٞ بٔ ٜٛغف ايفاغٞ 

( ٖٚٛ مساع األَٝٛطٞ ع٢ً املٝسَٚٞ ٚنصا ايصٟ بعسٙ ٚنإ 21ٚايجاْٞ تكسّ بطقِ )

 (ٖـ792)غ١ٓ 



ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب  ُُِجَبَت١ِ َع٢ً  َُاَعاِت اِي ١َُّصْٛض ِيًػَّ ُِِصِط  117 اِي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١ٜ(صٛض٠ يًػُاعات املجبت١ بآخط اجلع٤ ايػازؽ َٔ خمطٛط )زاض ايهتب املصط

( ٖٚٛ مساع خًٌٝ بٔ بسضإ ع٢ً املٝسَٚٞ َٚع٘ آخطٕٚ بكطا٠٤ 8األٍٚ تكسّ بطقِ )

 مجاٍ ايسٜٔ أبٞ عًٞ احلػٔ بٔ عًٞ بٔ ٜٛغف ايفاغٞ 

( ٖٚٛ مساع األَٝٛطٞ ع٢ً املٝسَٚٞ ٚنصا ايصٟ بعسٙ ٚنإ 21ٚايجاْٞ تكسّ بطقِ )

 (ٖـ792)غ١ٓ 



١َّ ُِِصِط ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب اِي ُُِجَبَت١ِ َع٢ً  َُاَعاِت اِي ُصْٛض ِيًػَّ  118 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ألخري٠ يًذع٤ ايػابع َٔ خمطٛط )زاض ايهتب املصط١ٜ (ٚع٢ً صٛض٠ يًٛضق١ اييت قبٌ ا

 )نصا( ( ٖٚٛ مساع حمُس بٔ خًٌٝ احلطاب22ٞايٝػاض َٓٗا مساع ٚقس تكسّ بطقِ )

 ع٢ً عبساهلل بٔ عًٞ ايبادٞ بكطا٤ت٘ ٚأداظٙ

١َّ ُِِصِط ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب اِي ُُِجَبَت١ِ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  119 ُصْٛض ِيًػَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١ٜ( صٛض٠ يًٛضق١ اييت قبٌ األخري٠ يًذع٤ ايػابع َٔ خمطٛط )زاض ايهتب املصط

( ٖٚٛ مساع عبس املؤَٔ ايسَٝاطٞ بكطا٠٤ 3ٚع٢ً ميٝٓٗا مساع تكسّ بطقِ )

 عبسايطمحٔ بٔ محع٠ املؤزب



١َّ ُِِصِط ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب اِي ُُِجَبَت١ِ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  119 ُصْٛض ِيًػَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١ٜ( صٛض٠ يًٛضق١ اييت قبٌ األخري٠ يًذع٤ ايػابع َٔ خمطٛط )زاض ايهتب املصط

( ٖٚٛ مساع عبس املؤَٔ ايسَٝاطٞ بكطا٠٤ 3ٚع٢ً ميٝٓٗا مساع تكسّ بطقِ )

 عبسايطمحٔ بٔ محع٠ املؤزب



١َّ ُِِصِط ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب اِي ُُِجَبَت١ِ َع٢ً  َُاَعاِت اِي ُصْٛض ِيًػَّ  123 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ آلخط ٚضق١ َٔ اجلع٤ ايػابع َٔ خمطٛط )زاض ايهتب املصط١ٜ( 

مساع أمحس بٔ سسٜس ع٢ً أبٞ طاٖط  ( 2ٖٛٚاألٍٚ تكسّ بطقِ ) اْعَُٚأغفًٗا َغ

 ٞ ِعَببكطا٠٤ عبسايهطِٜ بٔ عتٝل ايطَّ ايػًفٞ

 ع٢ً املٝسَٚٞ بكطا٤ت٘ ٜٞ( ٖٚٛ مساع أمحس بٔ َٛغ٢ بٔ ْصط اخل6ٛٚايجاْٞ تكسّ بطقِ)

١َّ ُِِصِط ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب اِي ُُِجَبَت١ِ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  121 ُصْٛض ِيًػَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ يًػُاعات املجبت١ بآخط اجلع٤ ايػابع َٔ )خمطٛط زاض ايهتب املصط١ٜ( 

 بكطا٠٤ عبس ايععٜع بٔ عٝػ٢  األٍٚ غري ٚاضح ٖٚٛ مساع مجاع١ ع٢ً أبٞ طاٖط ايػًفٞ

 ٚسضط اجملًؼ آخطٕٚ َِٓٗ ٚيسٙ عٝػ٢  

 ( ٖٚٛ مساع املٝسَٚٞ  ع٢ً ابٔ ضٚاز بكطا٤ت٘ ٚسضط اجملًؼ آخط5ٕٚٚايجاْٞ تكسّ بطقِ )



١َّ ُِِصِط ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب اِي ُُِجَبَت١ِ َع٢ً  َُاَعاِت اِي  121 ُصْٛض ِيًػَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ يًػُاعات املجبت١ بآخط اجلع٤ ايػابع َٔ )خمطٛط زاض ايهتب املصط١ٜ( 

 بكطا٠٤ عبس ايععٜع بٔ عٝػ٢  األٍٚ غري ٚاضح ٖٚٛ مساع مجاع١ ع٢ً أبٞ طاٖط ايػًفٞ

 ٚسضط اجملًؼ آخطٕٚ َِٓٗ ٚيسٙ عٝػ٢  

 ( ٖٚٛ مساع املٝسَٚٞ  ع٢ً ابٔ ضٚاز بكطا٤ت٘ ٚسضط اجملًؼ آخط5ٕٚٚايجاْٞ تكسّ بطقِ )



١َّ ُِِصِط ُِْػَد١ِ َزاِض ايُهُتِب اِي ُُِجَبَت١ِ َع٢ً  َُاَعاِت اِي ُصْٛض ِيًػَّ  122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٛض٠ يًػُاعات املجبت١ بآخط اجلع٤ ايػابع َٔ خمطٛط )زاض ايهتب املصط١ٜ( 

 ٖٛ مساع حمُس بٔ أمحس بٔ ْافع ايسْػطٟ ع٢ً املٝسَٚٞ ( ٚ:األٍٚ تكسّ بطقِ )

 ( ٖٚٛ مساع األَٝٛطٞ عًٞ املٝسَٚٞ بكطا٤ت21٘ٚايجاْٞ تكسّ بطقِ )

َُُشكِِّل ِإَي٢ اِيِهَتاب َُٓس اِي  123 َغ
 

 

 

 َغَيُس اِلُنَحكِِّل ِإَلٙ اِلِكَتاب 

ٕبل محؿد  الؿحدث الػاصؾ بقـ الراوي والقاطلأروي كتاب 

اَمُفْرُمزيِّ طـ مجاطٍة مـ أهؾ العؾؿ أقتصر    ذِْكِر ما يظ مـفؿ، وهؿ:طىلالرَّ

والشقخ  والشقخ طبد العزيز بـ طبد اهلل الزهراين، الشقخ طبد اهلل بـ طؼقؾ،

يحقك بـ طثؿان طظقؿ آبادي الؿؽل، والشقخ طبد اهلل بـ أمحد بخقت، والشقخ 

 .طبد القكقؾ ابـ العالمة أبل محؿد طبد الَحؼِّ بـ طبد القاحد الفاشؿّل 

طـ أمحد بـ طبداهلل البغداديِّ طـ طبد الرمحـ بـ كؾفؿ طـ والد إخقر، 

ْقكاين ، طـ العالمة محؿد بـ طظٍّ الشَّ ْفَرزوِريِّ ، طـ طباس بـ طبد الرمحـ الشَّ

طبد الؼادر بـ أمحد، طـ محؿد َحقَاة السـدي، طـ سامل بـ طبد اهلل البصريِّ 

ـِ  ي ، طـ أبقف، طـ الشقخ محؿد بـ طالء الدِّ ، الشافعلِّ الؿؽلِّ الَبابِظِّ الَؿْصِريِّ

ـْ  أمحدطـ  ، طـ أمحد بـ محؿد بـ حجر، طـ زكرياء بـ محؿٍد، طـ فالسَّ ْقِريِّ

محؿد  الحافِظ ابـ حجٍر العسؼالين، طـ أبل إسحاق التَّـقخل، طـ أبل الػتح



َُُشكِِّل ِإَي٢ اِيِهَتاب َُٓس اِي  123 َغ
 

 

 

 َغَيُس اِلُنَحكِِّل ِإَلٙ اِلِكَتاب 

ٕبل محؿد  الؿحدث الػاصؾ بقـ الراوي والقاطلأروي كتاب 

اَمُفْرُمزيِّ طـ مجاطٍة مـ أهؾ العؾؿ أقتصر    ذِْكِر ما يظ مـفؿ، وهؿ:طىلالرَّ

والشقخ  والشقخ طبد العزيز بـ طبد اهلل الزهراين، الشقخ طبد اهلل بـ طؼقؾ،
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 .طبد القكقؾ ابـ العالمة أبل محؿد طبد الَحؼِّ بـ طبد القاحد الفاشؿّل 
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 مُكَسِّمَُ٘ الِنُصَيِِّف

الحؿد هلل وٓ إلف إٓ اهلل، وطىل محؿد كبل اهلل وآلف صؾقات اهلل. اطترضت 

لحديث صائػة مؿـ يشـل الحديث ويبغض أهؾف، فؼالقا بتـؼص أصحاب ا

واإلزراء هبؿ، وأسرفقا يف ذمفؿ والتؼقل طؾقفؿ، وقد شرف اهلل الحديث 

ة، وقدمف طىل كؾ طؾؿ، ورفع ؾَ حْ ف طىل كؾ كِ ؿَ ؽَّ وفضؾ أهؾف، وأطىل مـزلتف، وَح 

مـ ذكر مـ محؾف وطـل بف، ففؿ بقضة الديـ ومـار الحجة، وكقػ ٓ 

لذيـ حػظقا طىل يستقجبقن الػضقؾة، وٓ يستحؼقن الرتبة الرفقعة، وهؿ ا

إمة هذا الديـ، وأخبروا طـ أكباء التـزيؾ، وأثبتقا كاسخف ومـسقخف، 

، (2)[ملسو هيلع هللا ىلص]اهلل طز وجؾ بف مـ شلن الرسقل  (1)ومحؽؿف ومتشاهبف، وما طظؿف

فـؼؾقا شرائعف، ودوكقا مشاهده، وصـػقا أطالمف ودٓئؾف، وحؼؼقا مـاقب 

كبقاء، ومؼامات إولقاء، وأخبار طترتف، ومآثر آبائف وطشقرتف، وجاؤوا بسقر إ

، يف سػره وحضره، ملسو هيلع هللا ىلصالشفداء والصديؼقـ، وطبروا طـ مجقع فعؾ الـبل 

ِ عَ ضَ وَ  ، وإشارة وتصريح، وصؿت ةٍ ظَ ؼَ وإقامتف، وسائر أحقالف، مـ مـام ويَ  (3)فـ

وكطؼ، وهنقض وقعقد، وملكؾ ومشرب ومؾبس ومركب، وما كان سبقؾف يف 
                                                        

 يف ]ب[: )وما طظؿفؿ(. (1)

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ ]ب[. (2)

 ره.أي: سق (3)
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، ما (1)]و[ مة مـ ضػرهاَل والؼبقل، حتك الؼُ  حال الرضا والسخط، واإلكؽار

أيـ كاكت وجفتفا، وما كان يؼقلف طـد كؾ  كان يصـع هبا، والـخاطة مـ فقف

، ومعرفًة ملسو هيلع هللا ىلصفعؾ يحدثف ويػعؾف طـد كؾ مققػ ومشفد يشفده، تعظقًؿا لف 

 (2)بلقدار ما ذكر طـف وأسـد إلقف، فؿـ طرف لإلسالم حؼف، وأوجب لؾرسقل

بان أن يحتؼر مـ طظؿ اهلل شلكف، وأطىل مؽاكف، وأضفر حجتف وأكبر أ - حرمتف

فضقؾتف، ومل يرتؼ بطعـف إىل حزب الرسقل وأتباع القحل، وأوطقة الديـ، وكؼؾة 

پ ﴿يف التـزيؾ، فؼال:  (4)تعاىل ، الذيـ ذكرهؿ اهلل(3)نرْ إحؽام والؼَ 

ؼرن، مل يذكرهؿ فنكؽ إن أردت التقصؾ إىل معرفة هذا ال (5)﴾پ پ

لؽ إٓ راو لؾحديث، متحؼؼ بف، أو داخؾ يف حقز أهؾف، ومـ سقى ذلؽ 

فربؽ هبؿ أطؾؿ، وقد كان بعض شققخ العؾؿ، مؿـ جؾس مجؾس الرياسة، 

 َؼ ؾِ بؿديـة السالم مـ أهؾ الحديث جػاء، قَ  فُ ؼَ حِ لَ  - واستحؼفا لعؾؿف وفضؾف

ر لغقره، وتؽاثػ طـده، وغؿف ما شاهد مـ طؼد الؿجالس وكصب الؿـاب

بلصحاب الحديث يف  َض رَّ عَ ، فَ فِ ؾِّ حَ الـاس يف مجؾس مـ ٓ يداكقف يف طؾؿف ومَ 

                                                        
 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ ]ب[. (1)

 يف ]ب[: )لإلسالم( بدل )لؾرسقل(. (2)

 وقع يف الؿطبقع: )الؼرآن(. (3)

 يف ]ب[: )طز وجؾ(. (4)

 .133آية:  التقبة (5)
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الؿحدث حتك إذا بؾغ  كُ رَ تْ يُ "كالم لف، يػتتح بف بعض ما صـػ، فؼال: 

ققؾ طـد الشقخ حديث غريب  -مصقره إىل قبره الثؿاكقـ مـ طؿره وكان

ه ما كؼص مـ كػسف، لظفقر العصبقة هذا الؼقل مـ غقر ْص ؼُ ـْفؾؿ يَ ، "فاكتبقه

ف وأكثر الرواية طـف طىل صبؼة ٓ يعرفقن بَ تُ فقف، وٕكف طقل يف أكثر ما أودطف كُ 

إٓ الحديث، وٓ يـتحؾقن سقاه، وهؿ طققن رجالف، لقس فقفؿ أحد يذكر 

ٓ تلدب بلدب العؾؿ، وخػض جـاحف لؿـ لبالدراية وٓ يحسـ غقر الرواية، ف

ك فَّ وَ شققخف الذيـ طـفؿ أخذ، وهبؿ تصدر، وَ  (1)ومل يبفرجتعؾؼ بشلء مـف، 

الػؼفاء حؼققفؿ مـ الػضؾ، ومل يبخس الرواة حظقضفؿ مـ الـؼؾ، ورغب 

الرواة يف التػؼف، والؿتػؼفة يف الحديث، وقال بػضؾ الػريؼقـ، وحض طىل 

 ن إذا اجتؿعا ويـؼصان إذا افترقا.اَل ؿُ ؽْ فنهنؿا يَ  !سؾقك الطريؼقـ؟

ف، وتػؼفقا بف، قَ ، وتبقـقا معاكِ ملسو هيلع هللا ىلصبحديث كبقؽؿ  -جبركؿ اهلل-ا فتؿسؽق

ب طؾُّ الطرق وتؽثقر إساكقد، وتَ  عِ بُّ تَ تَ  ـْ رون مِ قِّ عَ وتلدبقا بآدابف، ودطقا ما بف تُ 

شقاذ إحاديث، وما دلسف الؿجاكقـ، وتبؾبؾ فقف الؿغػؾقن، واجتفدوا يف أن 

 ِ قا بف يف الؿشاهد، وتـطؾؼ فُ شرَّ تَ تقفقه حؼف مـ التفذيب والضبط والتؼقيؿ، ل

ؾقا بؿـ يعترض طؾقؽؿ حسًدا طىل ما آتاكؿ اهلل ألسـتؽؿ يف الؿجالس، وٓ تحػِ 

بؽؾ  ُؾ فَ جْ ، وكسب ٓ يُ (2)مـ فضؾف، فنن الحديث ذكر ٓ يحبف إٓ الذكران
                                                        

 (. مادة )َبفرج(.67)ص مختار الصحاحالبفرج: الباصؾ والرديء مـ الشلء يؼال: درهؿ َبْفَرج.  (1)

 كر( وسقليت طـ الزهري.يف ]ب[: )الذ (2)
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شقاذ إحاديث، وما دلسف الؿجاكقـ، وتبؾبؾ فقف الؿغػؾقن، واجتفدوا يف أن 

 ِ قا بف يف الؿشاهد، وتـطؾؼ فُ شرَّ تَ تقفقه حؼف مـ التفذيب والضبط والتؼقيؿ، ل

ؾقا بؿـ يعترض طؾقؽؿ حسًدا طىل ما آتاكؿ اهلل ألسـتؽؿ يف الؿجالس، وٓ تحػِ 

بؽؾ  ُؾ فَ جْ ، وكسب ٓ يُ (2)مـ فضؾف، فنن الحديث ذكر ٓ يحبف إٓ الذكران
                                                        

 (. مادة )َبفرج(.67)ص مختار الصحاحالبفرج: الباصؾ والرديء مـ الشلء يؼال: درهؿ َبْفَرج.  (1)

 كر( وسقليت طـ الزهري.يف ]ب[: )الذ (2)
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، وذكره ملسو هيلع هللا ىلصمؽان، وكػك بالؿحدث شرًفا أن يؽقن اسؿف مؼروًكا باسؿ الـبل 

كر أهؾ بقتف وأصحابف، ولذلؽ ققؾ لبعض إشراف: كراك متصاًل بذكره، وذ

يف سطر  ملسو هيلع هللا ىلصفؼال: أوٓ أحب أن يجتؿع اسؿل واسؿ الـبل  .تشتفل أن تحدث

 واحد.

ًٓ طصبة مـفؿ طظ ومـ يؾقف  ،(2)بـ الحسقـ بـ طظ  (1)وحسبؽ مجا

، وأبـاء الؿفاجريـ وإكصار، والتابعقـ ملسو هيلع هللا ىلصمـ ذريتف، وأهؾ بقت الـبل 

أهؾ الزهادة والعبادة، والػؼفاء وأكثر الخؾػاء، ومـ ٓ يدركف بنحسان، و

، (3)اإلحصاء، مـ العؾؿاء والـبالء والػضالء، وإشراف وذوي إخطار

؟ !ومحؾة أسػار (4)اع، ويزطؿ أهنؿ أغثارطَ فؽقػ بؿـ يسؿقفؿ الحشقية والرَّ 

 واهلل الؿستعان.

 

                                                        
هق طظ بـ الحسقـ بـ طظ بـ أبل صالب الفاشؿل زيـ العابديـ، ثؼة ثبت طابد فؼقف فاضؾ مشفقر  (1)

 (.4749ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبقال ابـ طققـة طـ الزهري: ما رأيت قرشقاا أفضؾ مـف. 

 كذا يف ]أ[ و]ب[ و]د[ ويف إصؾ طؾقفؿ السالم. (2)

 مادة: )َخَطَر(. مختار الصحاحَطر: الَؼْدُر والؿـزلة. الخَ  (3)

 ( مادة )َغَثَر(.469)ص مختار الصحاحغثر إذا كان جاهاًل(. ويـظر أيف هامش ]أ[: )يؼال: رجؾ  (4)

 ِ٘ ٍِ ايَّ ١َِّ َضُغٛ ٌِ ِيُػ َّاِق ٌِ اي  131 ملسو هيلع هللا ىلصَباُب َفِض
 

 

 

 

ِ٘ َضُغِْل ال َباُب َفِضِل اليَّاِقِل ُِ ِلُػيَّ  ملسو هيلع هللا ىلصلَّ

، ثـا قاضل الؽقفة ،محؿد بـ الحسقـ القادطل (1)ـقْ ِص ـا أبق َح ثَ دَّ َح  (1)

 بـ (4)، ثـا هشام(3)اهلل أبق صاهر، ثـا ابـ أبل فديؽ دبـ طب بـ طقسك (2)أمحد

سعد، طـ زيد بـ أسؾؿ، طـ ططاء بـ يسار، طـ ابـ طباس قال: سؿعت طظ 

ُفؿ  اْرَحْؿ »فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلص، يؼقل: خرج طؾقـا رسقل اهلل (5)[]بـ أبل صالب ا الؾ 

ْرُووَن َأَحادَِ»قؾـا: يا رسقل اهلل، مـ خؾػاؤك؟ قال:  .«ُخَؾَػائِل ََ ـَ  َوُسـ تِل  ثِلال ِذَ

ُؿقَكَفا َعؾ  َُ  (6).«اَس لـ  ا َو
                                                        

 (.629( ترمجة برقؿ )3/15) تاريخ بغداد( لؾدارقطـل، و2/553) الؿمتؾػثؼة لف ترمجة يف  (1)

 (.53ترمجة برقؿ ) الضعػاء والؿتروكقنيف كذبف الدارقطـل  (2)

 (.5773ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيببـ أبل ُفَديؽ، صدوق.  هق محؿد بـ إسؿاطقؾ بـ مسؾؿ (3)

 تؼريب التفذيب. عبالتشقُّ  ملورُ  أوهام لف وقصد ،سعقد أبق أو طباد أبق هق هشام بـ سعد الؿديـل (4)
 .(7344ترمجة برقؿ )

 ٓ تقجد يف إصؾ و]ب[. (5)

وقع يف الؿطبقع: )لؾـاس(، ويف الؿخطقصات التل طـدي: )الـاس(، وهق الؿقافؼ لجؿقع الؿصادر  (6)
َج فقفا الحديث: لذا أثبتف، أما بالـسبة لؾحؽؿ طىل الحديث فسـده تالػ ـ التل ُخرِّ : ٕجؾ أمحد ب

تاريخ ( وأبق كعقؿ يف 5842( برقؿ )6/395) الؿعجؿ إوسططقسك، وقد رواه الطبراين يف 
 ذم الؽالم(، ورواه الفروي يف 43)ص اإللؿاع(، ومـ صريؼف: طقاض يف 1/81) أصبفان

 =( مـ صريؼ أبل 53برقؿ ) شرف أصحاب الحديث(، والخطقب يف 713( برقؿ )3/337)



 ِ٘ ٍِ ايَّ ١َِّ َضُغٛ ٌِ ِيُػ َّاِق ٌِ اي  131 ملسو هيلع هللا ىلصَباُب َفِض
 

 

 

 

ِ٘ َضُغِْل ال َباُب َفِضِل اليَّاِقِل ُِ ِلُػيَّ  ملسو هيلع هللا ىلصلَّ

، ثـا قاضل الؽقفة ،محؿد بـ الحسقـ القادطل (1)ـقْ ِص ـا أبق َح ثَ دَّ َح  (1)

 بـ (4)، ثـا هشام(3)اهلل أبق صاهر، ثـا ابـ أبل فديؽ دبـ طب بـ طقسك (2)أمحد

سعد، طـ زيد بـ أسؾؿ، طـ ططاء بـ يسار، طـ ابـ طباس قال: سؿعت طظ 

ُفؿ  اْرَحْؿ »فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلص، يؼقل: خرج طؾقـا رسقل اهلل (5)[]بـ أبل صالب ا الؾ 

ْرُووَن َأَحادَِ»قؾـا: يا رسقل اهلل، مـ خؾػاؤك؟ قال:  .«ُخَؾَػائِل ََ ـَ  َوُسـ تِل  ثِلال ِذَ

ُؿقَكَفا َعؾ  َُ  (6).«اَس لـ  ا َو
                                                        

 (.629( ترمجة برقؿ )3/15) تاريخ بغداد( لؾدارقطـل، و2/553) الؿمتؾػثؼة لف ترمجة يف  (1)

 (.53ترمجة برقؿ ) الضعػاء والؿتروكقنيف كذبف الدارقطـل  (2)

 (.5773ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيببـ أبل ُفَديؽ، صدوق.  هق محؿد بـ إسؿاطقؾ بـ مسؾؿ (3)

 تؼريب التفذيب. عبالتشقُّ  ملورُ  أوهام لف وقصد ،سعقد أبق أو طباد أبق هق هشام بـ سعد الؿديـل (4)
 .(7344ترمجة برقؿ )

 ٓ تقجد يف إصؾ و]ب[. (5)

وقع يف الؿطبقع: )لؾـاس(، ويف الؿخطقصات التل طـدي: )الـاس(، وهق الؿقافؼ لجؿقع الؿصادر  (6)
َج فقفا الحديث: لذا أثبتف، أما بالـسبة لؾحؽؿ طىل الحديث فسـده تالػ ـ التل ُخرِّ : ٕجؾ أمحد ب

تاريخ ( وأبق كعقؿ يف 5842( برقؿ )6/395) الؿعجؿ إوسططقسك، وقد رواه الطبراين يف 
 ذم الؽالم(، ورواه الفروي يف 43)ص اإللؿاع(، ومـ صريؼف: طقاض يف 1/81) أصبفان

 =( مـ صريؼ أبل 53برقؿ ) شرف أصحاب الحديث(، والخطقب يف 713( برقؿ )3/337)



ٌِ ِ٘  َباُب َفِض ٍِ ايَّ ١َِّ َضُغٛ ٌِ ِيُػ َّاِق ملسو هيلع هللا ىلصاي  132 
 

 

 

 

، بـ مرزوق (2)بـ محؿد بـ زياد الشقباين، ثـا طؿرو (1)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (2)

 بـ طثؿان، طـ بـ أبان (4)، طـ طبد الرمحـبـ سؾقؿان (3)أكا شعبة، طـ طؿر

ُف اْمَرًأ َسِؿَع ِمـ ا َحِدًَثا َكَض »، قال: ملسو هيلع هللا ىلص، طـ زيد بـ ثابت أن الـبل (5)أبقف َر الؾ 

َغُف َغْقَرهُ  ُف، َفِؼقٍف، َوُرب  َحاِمِؾ فِْؼٍف إَِلك مَ  ، َفُرب  َحاِمِؾ فِْؼٍف َغْقرِ َفَبؾ  ـْ ـْ ُهَق َأْفَؼُف ِم

َْمرِ،  ْٕ ـَاَصَحُة ُأولِل ا ـ  َقْؾُب ُمْسؾٍِؿ: إِْخََلُص اْلَعَؿِؾ لِؾ ِف، َوُم ِغؾ  َطَؾْقِف ََ  َٓ َثََلٌث 

 لَّ ؾَ طَ  ؾَّ ، غَ ؾُّ غِ ويُ  ؾُّ غِ يؼال: يَ  (6).«ؿْ هِ ـْ َوَراءِ َوُلُزوُم اْلَجََمَطِة، َفنِن  َدْطَقَتُفْؿ ُتِحقُط مِ 

، ويؼال: لقس طىل رٍ دْ إذا كان ذا غَ  ؾُّ غِ يُ  ؾَّ ، وأغَ شٍّ ، إذا كان ذا غِ ؾُّ غِ يَ  فبُ ؾْ قَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرف طبقد طـد الخطقب يف  بـحؿد بـ الحسقـ بف، وقد تابع أمحد بـ طقسك طبد السالم حصقـ م =

السالم هذا قال طـف ابـ حبان يف  لؽـفا متابعة ٓ ُيػَرُح هبا: فنن طبد أصحاب الحديث
الؿجروحقـ (2/136 يسرق الحديث ويؾزق بالثؼات إشقاء التل رواها غقرهؿ مـ إثبات :)

 هجاج بف بحال. آ يجقز آحت
 ه(، فؼال: قؾت هذا باصؾ...ا1/127) الؿقزانوأورد الحديث الذهبل يف 

 (.522( برقؿ )1/335) مجؿع الزوائدوأورده الفقثؿل يف 
، وفقف أمحد بـ طقسك بـ طبد اهلل الفاشؿل، قال الدارقطـل: إوسطوقال: رواه الطبراين يف 

 (.   854( برقؿ )2/247) ضعقػةسؾسؾة إحاديث ال، ويـظر هكذاب. ا

 مل أطرفف. (1)

 (.5145ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الباهظ ثؼة.  (2)

وقع يف ]د[: )طؿرو( بدل )طؿر( وكالمها اسؿ لف: لذا قال الحافظ: طؿر بـ سؾقؿان بـ طاصؿ بـ  (3)
 (.4946ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبطؿر بـ الخطاب ثؼة، ويؼال: اسؿف طؿرو. 

(4)  .  (.3816ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة ُمِؼؾٌّ

 (.142ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب، ثؼة. هق أبان بـ طثؿان (5)

( مـ صريؼ: يحقك بـ سعقد، 5/467رجالف ثؼات سقى شقخ الؿصـػ مل أطرفف، وقد رواه أمحد ) (6)
 طـ شعبة، بف. ويـظر ما بعده.

 ِ٘ ٍِ ايَّ ١َِّ َضُغٛ ٌِ ِيُػ َّاِق ٌِ اي  133 ملسو هيلع هللا ىلصَباُب َفِض
 

 

 

 

ـِ الخَ  رُ قْ غَ  (1)كـَعْ يُ  انٌ ؿَ َض  ؾِّ غِ الؿمتؿـ غقر الؿُ   :دشِ كْ ، وأُ ائ

ْثَت َكْػَسَؽ بِاْلَقَفاِء َوَلْؿ تَ  ـْ َحد  ًة ُمِغؾ  اْلِ    ُؽ ـَ  عِ ْصبَ بِاْلَغْدِر َخائِ

 ؾُّ غِ والعداوة، ومـ قال: يُ  ـُ غْ وهق الضِّ  ؾِّ جعؾف مـ الغِ  ؾُّ غِ فؿـ قال: يَ 

 .الل مـ الخقاكةغْ جعؾف مـ اإلِ 

بـ غالب  (3)بـ أمحد بـ معدان الغزاء، ثـا محؿد (2)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (3)

ِ ثَ دَّ ، َح بـ محؿد (4)، ثـا حجاجإكطاكل ل شعبة، طـ طؿر بـ سؾقؿان، طـ ـ

الرمحـ بـ أبان، طـ أبقف، قال: خرج زيد بـ ثابت مـ طـد مروان بـ  طبد

قال:  ،الحؽؿ كصػ الـفار، فؼؾـا: ما خرج هذه الساطة إٓ لشلء سللف طـف

 ملسو هيلع هللا ىلص، سؿعت رسقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أجؾ، سللـل طـ أشقاء سؿعتفا مـ رسقل اهلل

َغفُ َكَض »يؼقل:  ُف اْمَرًأ َسِؿَع ِمـ ا َحِدًَثا َفَبؾ   .ثؿ ذكر كحقه ،(5)«َر الؾ 

بـ إبراهقؿ  (7)، ثـا إسحاقبـ طبد اهلل الحضرمل (6)ـا محؿدثَ دَّ َح  (4)
                                                        

 (.ُيْعـَكيف ]ب[: )بؿعـك( بدل ) (1)

  (7/45.)اإلكؿالروى طـف الؿصـػ كثقًرا لؽـِّل مل أقػ لف طىل ترمجة، وذكره ابـ ماكقٓ يف  (2)

 (، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل.256( ترمجة برقؿ )8/55) الجرح والتعديؾذكره ابـ أبل حاتؿ يف  (3)

 (.1144ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبخر طؿره لؿا قِدم بغداد قبؾ مقتف. هق الؿصقصل ثؼة ثبت اختؾط يف آ (4)

 ُيـظر الذي قبؾف. (5)

 (، قال طـف ابـ أبل حاتؿ: صدوق.هق الؿعروف بـ )ُمَطقَّـ (6)

سمآت (، و1618( ترمجة برقؿ )7/298) الجرح والتعديؾوقال الدارقطـل: َجَبٌؾ لَِقَثاقتف. 
 (.311ترمجة برقؿ ) فؿل لؾدارقطـلالسَّ 

 (.333ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  ولؼبف لملم وققؾ: يميم (7)



 ِ٘ ٍِ ايَّ ١َِّ َضُغٛ ٌِ ِيُػ َّاِق ٌِ اي  133 ملسو هيلع هللا ىلصَباُب َفِض
 

 

 

 

ـِ الخَ  رُ قْ غَ  (1)كـَعْ يُ  انٌ ؿَ َض  ؾِّ غِ الؿمتؿـ غقر الؿُ   :دشِ كْ ، وأُ ائ

ْثَت َكْػَسَؽ بِاْلَقَفاِء َوَلْؿ تَ  ـْ َحد  ًة ُمِغؾ  اْلِ    ُؽ ـَ  عِ ْصبَ بِاْلَغْدِر َخائِ

 ؾُّ غِ والعداوة، ومـ قال: يُ  ـُ غْ وهق الضِّ  ؾِّ جعؾف مـ الغِ  ؾُّ غِ فؿـ قال: يَ 

 .الل مـ الخقاكةغْ جعؾف مـ اإلِ 

بـ غالب  (3)بـ أمحد بـ معدان الغزاء، ثـا محؿد (2)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (3)

ِ ثَ دَّ ، َح بـ محؿد (4)، ثـا حجاجإكطاكل ل شعبة، طـ طؿر بـ سؾقؿان، طـ ـ

الرمحـ بـ أبان، طـ أبقف، قال: خرج زيد بـ ثابت مـ طـد مروان بـ  طبد

قال:  ،الحؽؿ كصػ الـفار، فؼؾـا: ما خرج هذه الساطة إٓ لشلء سللف طـف

 ملسو هيلع هللا ىلص، سؿعت رسقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أجؾ، سللـل طـ أشقاء سؿعتفا مـ رسقل اهلل

َغفُ َكَض »يؼقل:  ُف اْمَرًأ َسِؿَع ِمـ ا َحِدًَثا َفَبؾ   .ثؿ ذكر كحقه ،(5)«َر الؾ 

بـ إبراهقؿ  (7)، ثـا إسحاقبـ طبد اهلل الحضرمل (6)ـا محؿدثَ دَّ َح  (4)
                                                        

 (.ُيْعـَكيف ]ب[: )بؿعـك( بدل ) (1)

  (7/45.)اإلكؿالروى طـف الؿصـػ كثقًرا لؽـِّل مل أقػ لف طىل ترمجة، وذكره ابـ ماكقٓ يف  (2)

 (، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل.256( ترمجة برقؿ )8/55) الجرح والتعديؾذكره ابـ أبل حاتؿ يف  (3)

 (.1144ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبخر طؿره لؿا قِدم بغداد قبؾ مقتف. هق الؿصقصل ثؼة ثبت اختؾط يف آ (4)

 ُيـظر الذي قبؾف. (5)

 (، قال طـف ابـ أبل حاتؿ: صدوق.هق الؿعروف بـ )ُمَطقَّـ (6)

سمآت (، و1618( ترمجة برقؿ )7/298) الجرح والتعديؾوقال الدارقطـل: َجَبٌؾ لَِقَثاقتف. 
 (.311ترمجة برقؿ ) فؿل لؾدارقطـلالسَّ 

 (.333ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  ولؼبف لملم وققؾ: يميم (7)



 ِ٘ ٍِ ايَّ ١َِّ َضُغٛ ٌِ ِيُػ َّاِق ٌِ اي ملسو هيلع هللا ىلصَباُب َفِض  134 
 

 

 

 

، طـ (3)، طـ ططقةبـ ققس (2)، ثـا طؿروبـ طبد الحؿقد (1)، ثـا داودالبغقي

ُف َطْبًدا َسِؿَع »فؼال:  ،ملسو هيلع هللا ىلصأبل سعقد قال: خطب رسقل اهلل  ِمـ ا َحِدًَثا  َكَضَر الؾ 

َغُف َكََم َسِؿَعفُ   (4).«َفَبؾ 

، ثـا بـ يعؼقب (6)، ثـا طبادبـ الحسقـ الخثعؿل (5)ـا محؿدثَ دَّ َح  (5)

بـ طبد اهلل بـ مسعقد، طـ أبقف  (9)، طـ طبد الرمحـ(8)طـ سؿاك ،(7)طؿرو

َغُف َكََم َسِؿَع »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ُف اْمَرًأ َسِؿَع ِمـ ا َحِدًَثا، َفَبؾ  ُف  :َكَضَر الؾ  َفنِك 

ـْ َساِمعٍ  ٍغ ُهَق َأْوَطك َلُف ِم  (10).«ُرب  ُمَبؾ 

                                                        
 (3/264 )لسان الؿقزانقال أبق حاتؿ: حديثف يدل طىل ضعػف. وقال إزدي: مـؽر الحديث.  (1)

 (.3311ترمجة برقؿ )

 (. 5134ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب. طابد متؼـ ثؼة،هق الُؿالئل (2)

 (.4649ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق العقيف، صدوق يخطئ كثقًرا وكان شقعًقا مدلًسا.  (3)

  (2/341.)العؾؾسلل ابـ أبل حاتؿ أباُه طـ هذا السـد فؼال: هذا حديث مـؽر هبذا اإلسـاد.  (4)

 (.15برقؿ ) سمآت السفؿلؿا يف وثؼف الدارقطـل ك (5)

. الترك يستحؼ :فؼال حبان بـا بالغو ،مؼرون البخاري يف حديثف رافضل صدوق ،هق الرواجـل (6)
تؼريب التفذيب ( 3173ترمجة برقؿ). 

 (.5333ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طؿرو بـ أبل الؿؼدام، ضعقػ ُرمل بالرفض.  (7)

تؼريب هق ِسَؿاك بـ حرب، صدوق وروايتف طـ طؽرمة مضطربة وقد تغقر بلَخرٍة فؽان ربؿا يؾؼـ.  (8)
 (.2639ترمجة برقؿ ) التفذيب

 (.3949ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (9)

 ( مـ صريؼ: إسرائقؾ بـ يقكس السبقعل، طـ سؿاك، بف.1/436رواه أمحد ) (13)
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اين، ثـا أبق إحقص، طـ سؿاك، ؿَّ ، ثـا يحقك الحِ (1)ـا الحضرملثَ دَّ َح  (6)

ُف اْمَرًأ »: ملسو هيلع هللا ىلصطـ طبد الرمحـ بـ طبد اهلل، طـ أبقف قال: قال رسقل اهلل  َكَضَر الؾ 

َغَفا ـْ ُهَق َأْفَؼُف مِ َسِؿَع َمَؼاَلتِل َفَبؾ  ـُْف، َوُرب  َحاِمِؾ فِْؼٍف َغْقرِ ، َفُرب  َحاِمِؾ فِْؼٍف إَِلك َم

 .«َفِؼقفٍ 

، ثـا محاد بـ سؾؿة، لِس رْ الـَّ (3)، ثـا طبد إطىلبـ أيقب (2)ـا طؿرثَ دَّ َح  (7)

 : قالبـ مسعقد قال (4)]طـ طبد اهلل[ طـ سؿاك، طـ طبدالرمحـ بـ طبداهلل

َغَفا َكََم َسِؿَع  اللُ  َر َكَض »: ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  ٍغ  :َرُجًَل َسِؿَع ِمـ ا َكؾَِؿٍة َفَبؾ  ُف ُرب  ُمَبؾ  َفنِك 

ـْ َساِمعٍ   .«َأْوَطك ِم

أبق  (7)، ثـا طبد الؿجقد(6)اببَ ، ثـا َش بـ زكريا (5)ـا مقسكثَ دَّ َح  (8)

                                                        
 تؼدم قريبًا. (1)

 (.5888( ترمجة برقؿ )13/64) تاريخ بغداد، ثؼة. أبق أيقب َؼطلهق السَّ  (2)

 حسـ الحديث. (3)

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع. (4)

 ٓطتدالمقزان ا(، 227ترمجة برقؿ ) سمآت الحاكؿ لفقال الدارقطـل: متروك.  هق التُّسَتري (5)
 (.8864( ترمجة برقؿ )4/235)

، صدوق ربؿا أخطل َلَؼُبف َشَباب بـ خؾقػة بـ خقاط الُعْصػري أبق طؿرو البصري هق خؾقػة بـ خقاط (6)
 (. 1753ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب. مةطالَّ  أخبارياوكان 

ـ  (28/557-558هتذيب الؽؿالأقػ طىل ترمجتف َبْقد أن الؿزي يف  مل (7) (، قال يف ترمجة مـصقر ب
 هوردان: روى طـف...، وأبق ِخداش شفاب بـ طبد الحؿقد العقشل البصري. ا

 =ففؾ يؼال إن: )شباب( صقابف )شفاب(، و)طبد الؿجقد( صقابف )طبد الحؿقد(: لؽـ الذهبل كؿا 
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، طـ سعقد بـ جبقر، ايلؿَ الثُّ  (2)، ثـا أبق محزةاندَ رْ بـ وَ  (1)، ثـا مـصقراشدَ ِخ 

، وأثـك ، فحؿد اهلليف مسجد الخقػ ملسو هيلع هللا ىلصقال: خطبـا رسقل اهلل  ،طـ ابـ طباس

ُف اْمَرًأ َسِؿَع َمَؼاَلتِل»طؾقف بؿا هق أهؾف، ثؿ قال:  ـْ َلْؿ َفَقَطاَها ،َكَضَر الؾ  َغَفا َم ، ُثؿ  َبؾ 

ْسَؿْعَفا، َفُرب  َحاِمِؾ فِْؼٍف َغْقرِ َفِؼقٍف، َوُرب  َحاِمِؾ فِْؼٍف إِ  ـْ ُهَق أَ ََ ـُْف، َثََلٌث َلك َم ْفَؼُف ِم

غِ  ََ ِف، َوالـ ِصقَحةُ َٓ  ـ  َقْؾُب ُمْسؾٍِؿ: إِْخََلُص اْلَعَؿِؾ لِؾ  ،  ؾ  َطَؾْقِف ـَ ِة اْلُؿْسؾِِؿق َئِؿ  ِٕ

تِِفؿْ  َئِؿ  ِٕ ْطَقُة  ـْ َوَرائِِفؿْ  :َوالد  ْطَقَة ُتِحقُط ِم ْكَقا كِق  َفنِن  الد  ـِ الد  ـْ َتُؽ  ُف َوَأْكَبَر تَ ، َم

فِ  ـَْقفِ  -َهؿ  ـَ َطْق ُف َفْؼَرُه َبْق ْلتِ  ،َجَعَؾ الؾ  ََ َق َطَؾْقِف َشْؿَؾُف، َوَلْؿ  ٓ  َما َوَفر  ْكَقا إِ ـَ الد  ِف ِم

ْقِف، َوَلؿْ تِ كُ  ـَ ـَ َطْق اُه َبْق ـَ ُف ِغ ِف َجَعَؾ الؾ  ِخَرُة كِق َتُف َوَأْكَبَر َهؿ  ْٔ ـِ ا ـْ َتُؽ ْق  َب َلُف، َوَم َػر  َُ

ْكَقا َوِهَل َراِغَؿةٌ   .«َطَؾْقِف َشْؿَؾُف، َوَتْلتِقِف الد 

ُف اْمَرأً َكَض »: ملسو هيلع هللا ىلصقال الؼاضل: ققلف  (9) مخػػ، وأكثر الؿحدثقـ  «َر الؾ 

 يؼقلف بالتثؼقؾ إٓ مـ ضبط مـفؿ، والصقاب التخػقػ، ويحتؿؾ معـاه وجفقـ:

َُا;َأَسس ة، وهل الحسـ وخؾقص رِض يف معـك: ألبسف اهلل الـَّ يؽقنَ أن  ُٖ

 .الؾقن، فقؽقن تؼديره: مجؾف اهلل وزيـف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زكريا روى طـ )شباب العصػري(، وقد يؼال: إكف روى طـفؿا مع أين مل تؼدم قال: إن مقسك بـ  =
ا مل أجد  هتذيب الؽؿالأجد ذكًرا يف  ـْ لؿَّ يف ترمجة )شباب العصػري( أكف روى طـ أبل خداش: َلؽِ

 ترمجة لشفاب هذا مل أستطع الجزم بشلء مـ ذلؽ.

 (.6963قؿ )ترمجة بر تؼريب التفذيبهق الؿصري مقىل قريش، مؼبقل.  (1)

 (.826ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبالُثؿايل، ضعقػ رافضل.  هق ثابت بـ أبل صػقة (2)
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َِٛد٘ ِْٞ; َٚاِي الجـة، وهل  ةِ أن يؽقن يف معـك: أوصؾف اهلل إىل كضرَ  ايجَّا

، (2)﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿قال اهلل طز وجؾ:  ،(1)فا وكضارهتاتُ ؿَ عْ كَ 

 (3).﴾ڇ ڍ ڍ﴿وقال: 

ارًة َض ًة، وكَ رَ ْض كَ  رُ َض ـْ ر وجف فالن، بؽسر الضاد يَ كِض  وفقف لغتان تؼقل:

، رَ ِض ـَالن، فَ فُ  فَ ْج اهلل وَ  رَ َض ان، تؼقل: كَ تَ غَ ه لُ رَ َض وأكْ  ،فُ فَ اهلل وْج  رَ َض وكَ  ،قًراُض وكُ 

وهق مـ  ،(4)﴾پ ڀ ڀ﴿، قال اهلل طز وجؾ: رٌ اِض ، وكَ رٌ قْ ِض فالقجف كَ 

ِ  رٌ اِض ف ففق كَ فُ ْج وَ  رَ ِض : كَ ققلفؿ  ، قال جرير:فِ ؾِ عْ مـ ف

ََراِك َفَشاَقـِل  ْٕ ٍَْؽ َكاِضرِ  ْلَت َٓ زِ    َصرَِب اْلَحََمُم بِِذي ا ـٍ َوَأ ـَ  فِل َف

 .الغضَّ  َق قرِ يعـل بالـاضر: الؿُ 

 .«َضَر الؾ ُف َوْجَف َطْبدٍ كَ »فؼال:  ، ملسو هيلع هللا ىلصورواه الـعؿان بـ بشقر طـ الـبل 

بـ  (7)، ثـا أبق أمقةوخرُّ بـ فَ  (6)بـ زكريا، ثـا شقبان (5)ـا مقسكثَ دَّ َح  (11)
                                                        

 [، و]ب[: و)غضارهتا(، ويف: إصؾ )طضارهتا(.أيف ] (1)

 .24آية:  الؿطػػقـ (2)
 .11 آية: اإلكسان (3)
 .22 :آية الؼقامة (4)

 ( وأكف متروك.8تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبصدوق يفؿ وَرمل بالؼدر، قال أبق حاتؿ: اضطر الـاس إلقف أخقًرا.  (6)
(2853.) 

 (2/139 )لسان الؿقزانأبق أمقة الثؼػل، متروك يـظر كالم إئؿة فقف. يف  هق إسؿاطقؾ بـ يعىل (7)
 (.1399ترمجة برقؿ )
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، طـ الشعبل قال: خطبـا الـعؿان (2)اطحـال بـ أبل طقسك (1)يعىل، ثـا طقسك

َكَضَر »فؼال:  ،يف مسجد الخقػ ملسو هيلع هللا ىلصبـ بشقر، فؼال يف خطبتف: خطبـا رسقل اهلل ا

ُف َوْجَف َطْبٍد َسِؿَع َمَؼاَلتِل َفَحَؿَؾَفا َحاِمِؾ فِْؼٍف  ، َفُرب  َحاِمِؾ فِْؼٍف َغْقرِ َفِؼقٍف، َوُرب  الؾ 

ـْ ُهَق  َُ  إَِلك َم  َٓ ـُْف، َثََلٌث  ـ  َقْؾُب ُمْسؾِؿٍ غِ َأْفَؼُف ِم ِف،  ،ؾ  َطَؾْقِف إِْخََلُص اْلَعَؿِؾ لِؾ 

ـَ  َْمرِ، َوُلُزوُم َجََمَطِة اْلُؿْسؾِِؿق ْٕ ةِ ا َٓ ـَاَصَحُة ُو ـْ  :َوُم َفنِن  َدْطَقَتُفْؿ ُتِحقُط ِم

 (3).«َوَرائِِفؿْ 

فضؾ القاطل  (4)[طىل]بقـ كاقؾ السـة وواطقفا، ودل  ملسو هيلع هللا ىلصبل فػرق الـ

ُف، َوُرب  َحاِمِؾ فِْؼٍف َغْقرِ َفِؼقفٍ »بؼقلف:  ـْ ـْ ُهَق َأْفَؼُف ِم  .«َفُرب  َحاِمِؾ فِْؼٍف إَِلك َم

مثال ذلؽ: أن تؿثؾ بقـ . وبقجقب الػضؾ ٕحدمها يثبت الػضؾ لمخر

شافعل وطبد الرمحـ بـ مفدي، مالؽ بـ أكس وطبقد اهلل العؿري، وبقـ ال

وبقـ أبل ثقر وابـ أبل شقبة، فنن الحؼ يؼقدك إىل أن تؼضل لؽؾ واحد مـفؿ 

 .، ومل يتعدهفُ مَّ الحؼ لؿـ أَ  ؿُ ؾَ بالػضؾ، وهذا صريؼ اإلكصاف لؿـ سؾؽف، وطَ 

                                                        
هق طقسك بـ أبل طقسك الحـاط، ويؼال فقف: الخقاط الِغػاري أبق مقسك الؿدين أصؾف مـ الؽقفة  (1)

 (.5352ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبواسؿ أبقف مقسرة، متروك. 

كذا يف مجقع الـسخ، ويؼال لف أيًضا: )الخقاط(، و)الخباط(، قال الحافظ: وقد طالج الصـائع الثالثة.  (2)
بتؼريب التفذي ( 5352ترمجة برقؿ.) 

ُف اْمَرأً »حديث  (3) َر الؾ  ، وهق حديث ملسو هيلع هللا ىلصتؼدمت أساكقده وفقفا كالم بقد أن الحديث ثابت طـ الـبل  «َكض 
دراسة حديث يف رسالة بعـقان  -حػظف اهلل-متقاتر، وقد مجع صرقف العالمة طبد الؿحسـ العباد 

ُف اْمَرأً  َر الؾَّ  .سؿع مؼالتل رواية ودراية َكضَّ
 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ ]ب[. (4)

 ِ٘ ٍِ ايَّ ١َِّ َضُغٛ ٌِ ِيُػ َّاِق ٌِ اي  139 ملسو هيلع هللا ىلصَباُب َفِض
 

 

 

 

، صلقْ صِّ الؿِ  ؿؾَّ َس بـ مُ  (2)بـ معدان الغزاء، ثـا يقسػ (1)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (11)

، طـ قتادة، طـ أكس جؾَ طْ بـ دَ  (4)دقْ ؾَ ، طـ ُخ الحراين (3)بـ طبد اهللاثـا روح 

ا َحب َذا كُ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل   (5).«َواعٍ  َتِؿعٍ َوُمْس  ؾ  َطالٍِؿ َكاصٍِؼ ََ

بـ  (7)إكصاري، ثـا الحجاج رقْ ػَ بـ محؿد بـ طُ  (6)ـا الحسقـثَ دَّ َح  (12)

، ثـا الزبقر بـ طدي، طـ أكس بـ مالؽ قال: بـ الحسقـ (8)، ثـا بشريقسػ بـ قتقبة

                                                        
( مـ ذكر ابـ ماكقٓ لف يف 3(، ومل أقػ طىل ترمجتف سقى ما تؼدم برقؿ )3تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (1)
اإلكؿال. 

(، 7922ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق يقسػ بـ سعقد بـ ُمَسؾَّؿ الؿصقصل ثؼة، حافظ.  (2)
 ـسقًبا إىل جده.وكثقًرا ما يليت طـد الؿصـػ م

كذا يف الؿخطقط والؿطبقع تبًعا لف )روح بـ طبد اهلل(، وصقابف روح بـ طبد القاحد قال أبق حاتؿ:  (3)
(، 2263( ترمجة برقؿ )3/499) الجرح والتعديؾلقس بالؿتؼـ روى أحاديث فقفا صـعة. 

 (.3455( ترمجة برقؿ )3/312) لسان الؿقزانولؿزيد فائدة يـظر 

 (.1753ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب، ضعقػ. السدوسلهق  (4)

 ضعقػ. (5)

 (.4148( ترمجة برقؿ )8/662) تاريخ بغدادثؼة، لف ترمجة يف  (6)

ذكر (، وأبق كعقؿ يف 157( ترمجة برقؿ )2/225) صبؼات الؿحدثقـ بلصبفانذكره أبق الشقخ يف  (7)
َؿ كتَّاٍب وأكف روى طـ الؽسائل (، ومل 1/331) أخبار أصبفان يذكرا طـف شقًئا إٓ أكف كان ُمَعؾِّ

 (1/233 )غاية الـفاية يف صبؼات الؼراءأثار، ومل يروها طـف غقره، وترجؿ لف ابـ الجزري يف 
 (.937ترمجة برقؿ )

قؿ ( ترمجة بر1/315) مقزان آطتدالقال البخاري: فقف كظر. وقال الدارقطـل: متروك.  (8)
ترمجة برقؿ  مقسقطة أققال أبل الحسـ الدارقطـل يف رجال الحديث وطؾؾف(، ويـظر 1192)
(663.) 
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، صلقْ صِّ الؿِ  ؿؾَّ َس بـ مُ  (2)بـ معدان الغزاء، ثـا يقسػ (1)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (11)

، طـ قتادة، طـ أكس جؾَ طْ بـ دَ  (4)دقْ ؾَ ، طـ ُخ الحراين (3)بـ طبد اهللاثـا روح 

ا َحب َذا كُ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل   (5).«َواعٍ  َتِؿعٍ َوُمْس  ؾ  َطالٍِؿ َكاصٍِؼ ََ

بـ  (7)إكصاري، ثـا الحجاج رقْ ػَ بـ محؿد بـ طُ  (6)ـا الحسقـثَ دَّ َح  (12)

، ثـا الزبقر بـ طدي، طـ أكس بـ مالؽ قال: بـ الحسقـ (8)، ثـا بشريقسػ بـ قتقبة

                                                        
( مـ ذكر ابـ ماكقٓ لف يف 3(، ومل أقػ طىل ترمجتف سقى ما تؼدم برقؿ )3تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (1)
اإلكؿال. 

(، 7922ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق يقسػ بـ سعقد بـ ُمَسؾَّؿ الؿصقصل ثؼة، حافظ.  (2)
 ـسقًبا إىل جده.وكثقًرا ما يليت طـد الؿصـػ م

كذا يف الؿخطقط والؿطبقع تبًعا لف )روح بـ طبد اهلل(، وصقابف روح بـ طبد القاحد قال أبق حاتؿ:  (3)
(، 2263( ترمجة برقؿ )3/499) الجرح والتعديؾلقس بالؿتؼـ روى أحاديث فقفا صـعة. 

 (.3455( ترمجة برقؿ )3/312) لسان الؿقزانولؿزيد فائدة يـظر 

 (.1753ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب، ضعقػ. السدوسلهق  (4)

 ضعقػ. (5)

 (.4148( ترمجة برقؿ )8/662) تاريخ بغدادثؼة، لف ترمجة يف  (6)

ذكر (، وأبق كعقؿ يف 157( ترمجة برقؿ )2/225) صبؼات الؿحدثقـ بلصبفانذكره أبق الشقخ يف  (7)
َؿ كتَّاٍب وأكف روى طـ الؽسائل (، ومل 1/331) أخبار أصبفان يذكرا طـف شقًئا إٓ أكف كان ُمَعؾِّ

 (1/233 )غاية الـفاية يف صبؼات الؼراءأثار، ومل يروها طـف غقره، وترجؿ لف ابـ الجزري يف 
 (.937ترمجة برقؿ )

قؿ ( ترمجة بر1/315) مقزان آطتدالقال البخاري: فقف كظر. وقال الدارقطـل: متروك.  (8)
ترمجة برقؿ  مقسقطة أققال أبل الحسـ الدارقطـل يف رجال الحديث وطؾؾف(، ويـظر 1192)
(663.) 
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ـِ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسقل ٓ  لَِرُجَؾْق  (1).«َكاصٍِؼ  َواٍع َأْو َطاِلؿٍ  : ُمْسَتِؿعٍ َٓ َخْقَر فِل اْلَعْقِش إِ

، ثـا بـ طتبة الدمشؼل (3)، ثـا القلقدبـ محؿد الػريابل (2)ـا جعػرثَ دَّ َح  (13)

ِ ثَ دَّ القلقد بـ مسؾؿ، َح  ، طـ إسؿاطقؾ بـ بـ مقسك (4)طقسك ل أبق محؿدـ

كان  ملسو هيلع هللا ىلصأكف سؿع طبادة بـ الصامت يؼقل: إن رسقل اهلل  ،الحارث الؿذحجل

ِث الْ »يؼقل:  ُثُؽْؿ بِاْلَحِدَِث، َفْؾُقَحد  ـُْؽُؿ اْلَغائَِب إِك ل ُأَحد   (5).«َحاِضُر ِم

                                                        
 ضعقػ جًدا. (1)

ْيـَقر أحد أوطقة العؾؿ كان ثؼة أمقـًا حجة مات سـة ) (2)  تاريخ بغداد(. ه331هق قاضل الدِّ
 (.3618( ترمجة برقؿ )8/132)

 (.1489ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبالعباس الدمشؼل ثؼة. هق القلقد بـ طتبة إشجعل أبق  (3)

 (.5367ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طقسك بـ مقسك الؼرشل الدمشؼل، صدوق.  (4)

إسـاد هذا الحديث ورد هؽذا يف الؿخطقط والؿطبقع تبًعا لف بقد أن فقف سؼًطا وقع فقف سلوضحف  (5)
ـ فلققل: هـا يرويف كؿا ترى طقسك بـ  مقسك طـ )إسؿاطقؾ بـ الحارث(، والصقاب أكف يرويف ط

)إسؿاطقؾ بـ طبقد اهلل(، وإسؿاطقؾ يرويف طـ )ققس بـ الحارث(، فسؼط )طبقد اهلل طـ ققس بـ(، 
فصار اإلسـاد بعد السؼط هؽذا )إسؿاطقؾ بـ الحارث(، وقد جاء يف مصادر أخرى أخرجت 

(، ومـ صريؼة ابـ طساكر 2/363) عرفة والتاريخالؿيف  الػسقيالحديث طىل الصقاب، فؼد رواه 
( برقؿ 2/1922) معرفة الصحابة(، ورواه أيًضا أبق كعقؿ يف 48/23-21) تاريخ دمشؼيف 

( مـ صريؼ القلقد بـ مسؾؿ حدثـل أبق محؿد طقسك بـ مقسك طـ إسؿاطقؾ بـ طبقد اهلل 4836)
 ... وذكره.طـ ققس بـ الحارث الؿذحجل أكف سؿع طبادة بـ الصامت

( )الشامؾة( مـ صريؼ جعػر بـ 3/341) إحاديث الؿختارةوكذا رواه الضقاء الؿؼدسل يف 
 محؿد الػريابل ثـا القلقد بـ مسؾؿ بف كؿا رواه الػسقي، وأبق كعقؿ.

وقع طـد أبل كعقؿ )طقسك بـ الحارث الؿذحجل(، وصقابف )ققس( كؿا جاء طـد  تنبيه:
ذكروا مـ الرواة طـف )ققس   أن الذيـ ترمجقا لعبادة بـ الصامت الػسقي والؿؼدسل إضافة إىل

بـ الحارث(، ومل يذكروا )طقسك(، وهـا أْمر آخر وهق أكف رواه الديؾؿل مـ صريؼ أبل كعقؿ كؿا يف ا
السؾسؾة الصحقحة ( ( لأللباين وتصحػ )إسؿاطقؾ بـ طبقد اهلل( إىل )إسؿاطقؾ بـ 1721برقؿ

 بالجفالة.    طىل السـد ؽ حؽؿ إلباين طبد اهلل(، وبسبب ذل
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ِ ثَ دَّ َح  (14)  ـ فارسـم (1)ونرُ ازَ ـة كَ ـل طظ بـ محؿد بـ الحسقـ، بؿديــ

 (4)، ثـا طبداهلل(3)ارـد الغػـا طبـ، ثــلعَ ْس رَّ ـال بـ محؿد بـ فضقؾ (2)رـا جعػـثـ

ـ ـ، طبـ مقؿقن (6)ـ يحقكـ، طثـاربـ الح (5)، ثـا محؿدةـبـ لفقعا

الغافؼل، وطؼبة بـ  (8)قال: كـت بجـب مالؽ بـ طتاهقة ،الغافؼل (7)ةـوداط

قال مالؽ: إن صاحبؽؿ هذا لغافؾ أو  .ملسو هيلع هللا ىلصطامر إىل جـبف يحدث طـ الـبل 

، َطَؾْقُؽْؿ بِاْلُؼْرآنِ »طفد إلقـا يف حجة القداع، فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصهالؽ، إن رسقل اهلل 

ـْ َطؼَؾ َشْقًئا ـ ل، َفَؿ ُغقَن اْلَحِدََث َط ْث بِِف،  َوَسَتْرِجُعقَن إَِلك َأْقَقاٍم َسُقَبؾ  َفْؾُقَحد 

ـْ َقاَل َطَؾل   أ َوَم  (9).«َبْقًتا، َأْو َمْؼَعَدُه فِل َجَفـ ؿَ  َما َلْؿ َأُقْؾ َفْؾَقَتَبق 

                                                        
 معجؿ ما اْسَتعَجؿ(، ويرى البؽري يف 4/429) معجؿ البؾدانمديـة بقـ البحر وشقراز.  (1)

 ( أهنا لقست مديـة وإكؿا هل جبال ُمْحِدقة مـقعة.4/1139)

 (.963ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق حافظ.  (2)

 (.4164ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة، فؼقف.  الحراين هق طبد الغػار بـ داود (3)

 ضعقػ. (4)

كذا يف الؿخطقط: )محؿد(، واهلل أطؾؿ أن الصقاب )طؿرو(، كؿا يف الؿصادر التل أخرجت  (5)
محؿد بـ الحديث وكذا يف كتب التراجؿ، فؾؿ يذكروا يف ترمجة يحقك بـ مقؿقن مـ أصحابف )

 الحارث(، وإكؿا ذكروا )طؿرو بـ الحارث(. 

ترمجة  تؼريب التفذيب، صدوق لؽـ طقَِب طؾقف شلٌء يتعؾؼ بالؼضاء. هق الحضرمل أبق طؿرة (6)
 (.7737برقؿ )

 .(، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل 239( برقؿ )9/49) الجرح والتعديؾذكره ابـ أبل حاتؿ يف  (7)
 صقابف )طباده( بدل )طتاهقة( كؿا سقليت. (8)

( برقؿ 1/13) الؽـك(، والدوٓبل يف 1285( برقؿ )7/331) التاريخ الؽبقررواه البخاري يف  (9)
 = مشؽؾ أثار( بتحؼقؼل والطحاوي يف 23برقؿ ) مؼدمة الؽامؾ(، وابـ طدي يف 373)
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ِ ثَ دَّ َح  (14)  ـ فارسـم (1)ونرُ ازَ ـة كَ ـل طظ بـ محؿد بـ الحسقـ، بؿديــ

 (4)، ثـا طبداهلل(3)ارـد الغػـا طبـ، ثــلعَ ْس رَّ ـال بـ محؿد بـ فضقؾ (2)رـا جعػـثـ

ـ ـ، طبـ مقؿقن (6)ـ يحقكـ، طثـاربـ الح (5)، ثـا محؿدةـبـ لفقعا

الغافؼل، وطؼبة بـ  (8)قال: كـت بجـب مالؽ بـ طتاهقة ،الغافؼل (7)ةـوداط

قال مالؽ: إن صاحبؽؿ هذا لغافؾ أو  .ملسو هيلع هللا ىلصطامر إىل جـبف يحدث طـ الـبل 

، َطَؾْقُؽْؿ بِاْلُؼْرآنِ »طفد إلقـا يف حجة القداع، فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصهالؽ، إن رسقل اهلل 

ـْ َطؼَؾ َشْقًئا ـ ل، َفَؿ ُغقَن اْلَحِدََث َط ْث بِِف،  َوَسَتْرِجُعقَن إَِلك َأْقَقاٍم َسُقَبؾ  َفْؾُقَحد 

ـْ َقاَل َطَؾل   أ َوَم  (9).«َبْقًتا، َأْو َمْؼَعَدُه فِل َجَفـ ؿَ  َما َلْؿ َأُقْؾ َفْؾَقَتَبق 

                                                        
 معجؿ ما اْسَتعَجؿ(، ويرى البؽري يف 4/429) معجؿ البؾدانمديـة بقـ البحر وشقراز.  (1)

 ( أهنا لقست مديـة وإكؿا هل جبال ُمْحِدقة مـقعة.4/1139)

 (.963ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق حافظ.  (2)

 (.4164ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة، فؼقف.  الحراين هق طبد الغػار بـ داود (3)

 ضعقػ. (4)

كذا يف الؿخطقط: )محؿد(، واهلل أطؾؿ أن الصقاب )طؿرو(، كؿا يف الؿصادر التل أخرجت  (5)
محؿد بـ الحديث وكذا يف كتب التراجؿ، فؾؿ يذكروا يف ترمجة يحقك بـ مقؿقن مـ أصحابف )

 الحارث(، وإكؿا ذكروا )طؿرو بـ الحارث(. 

ترمجة  تؼريب التفذيب، صدوق لؽـ طقَِب طؾقف شلٌء يتعؾؼ بالؼضاء. هق الحضرمل أبق طؿرة (6)
 (.7737برقؿ )

 .(، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل 239( برقؿ )9/49) الجرح والتعديؾذكره ابـ أبل حاتؿ يف  (7)
 صقابف )طباده( بدل )طتاهقة( كؿا سقليت. (8)

( برقؿ 1/13) الؽـك(، والدوٓبل يف 1285( برقؿ )7/331) التاريخ الؽبقررواه البخاري يف  (9)
 = مشؽؾ أثار( بتحؼقؼل والطحاوي يف 23برقؿ ) مؼدمة الؽامؾ(، وابـ طدي يف 373)
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، ثـا بـ الضقػ (2)، ثـا إسحاقبـ يعؼقب إهقازي (1)ـا محؿدثَ دَّ َح  (15)

قال: حدثتـل طزة بـت طقاض أهنا  بـ سقار (4)قال: ثـا زياد ،بـ طظ (3)أيقب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ طبد اهلل بـ 1342( برقؿ )2/14) الجامع(، والخطقب يف 412( برقؿ )1/366) =
 وهب طـ طؿرو بـ الحارث بف.

 الؽـك( كؿا يف كشػ إستار والدوٓبل يف 213(، والبزار برقؿ )4/334ورواه أمحد )
الؿدخؾ (، والحاكؿ يف 657( برقؿ )19/295) الؿعجؿ الؽبقر(، والطبراين يف 1/133-131)

بـ سعد، طـ طؿرو بـ الحارث، طـ يحقك بـ مقؿقن، ( مـ صريؼ: لقث 1/155) إىل الصحقح
كذا بنسؼاط: )وداطة الغافؼل(، ويحقك بـ مقؿقن هق الحضرمل، ولقس لف –طـ أبل مقسك الغافؼل 

سؿاع مـ مالؽ بـ طبادة، وإكؿا سؿعف مـ وداطة ووداطة هذا يف طداد الؿجاهقؾ، فؼد تؼدم أن ابـ 
 -وهق مالؽ بـ طبادة–وكذا ذكر أكف سؿع أبا مقسك الغافؼل  أبل حاتؿ مل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل 

 وروى طـف يحقك بـ مقؿقن، ومل يذكرا غقره مؿـ روى طـف.

وقع طـد أمحد والطبراين والحاكؿ )حافظ( بدل  )لغافؾ أو هالؽ( إول يف ققلف: تيبَٔات:
الؿصادر الؿتؼدمة، وقد كبف  ققلف: )مالؽ بـ طتاهقة( صقابف )مالؽ بـ طبادة( كؿا يف الثاين:)غافؾ(. 

(: فنكف رواه أيًضا مـ صريؼ ابـ لفقعة بف كؿا هق هـا 2/15) الجامعطىل هذا الخطقب البغدادي يف 
 ملسو هيلع هللا ىلصطـد الؿصـػ، ثؿ قال: )مالؽ بـ طتاهقة( ُتِجْقبِلٌّ ولقس بغافؼلٍّ ولف صحبة وروايتف طـ الـبل 

 هدة أبق مقسك الغافؼل مـ غقر خالف. امعروفة، وأما هذا الحديث: فنن رواية مالؽ بـ طبا

ـْ »أما مـ حقث الؿتـ وهق ققلف:  الثالث: َأ َبْقًتا، َأْو َمْؼَعَدُه فِل َجَفـ ؿَ َم : «َقاَل َطَؾل  َما َلْؿ َأُقْؾ َفْؾَقَتَبق 
ْزٍء وهق فنكف جاء بللػاظ متؼاربة طـ مجاطة مـ الصحابة َبَؾَغْت َحدَّ التقاتر، وقد مجعفا الطبراين يف ُج 

 مطبقع. 

(، وقال: شقخ 3547( ترمجة برقؿ )2/383) غاية الـفاية يف صبؼات الؼراءذكره ابـ الجزري يف  (1)
 هقرأ طىل زيد بـ طظ فقؿا زطؿ وٓ يصح ذلؽ قرأ طؾقف أبق الؼاسؿ الفذيل ببغداد. ا

 (. 365ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الباهظ أبق يعؼقب العسؽري، صدوق.  (2)

( ترمجة برقؿ 2/252) الجرح والتعديؾهق أيقب بـ طظ بـ هقصؿ قال طـف أبق حاتؿ: شقخ.  (3)
(935.) 

(، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ 2413( ترمجة برقؿ )3/534) الجرح والتعديؾذكره ابـ أبل حاتؿ يف  (4)
 تعدياًل.
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 ـة يؼقل: قال رسقل اهللَش قْ بـ َخ  (1)رةدَ ـْافة، واسؿف َج َص رْ سؿعت جدها أبا قِ 

ـ ل»: ملسو هيلع هللا ىلص ـ ل َما َتْسَؿُعقَن ِم ُثقا َط ـْ َقاَل َطَؾل  َما َلْؿ َأُقْؾ َحد  ا، َوَم ٓ  َحؼًّ ِ َٓ َتُؼقُلقا إ ، َو

قَقُع فِقفِ  َُ  (2).«ُبـَِل َلُف فِل َجَفـ َؿ َبْقٌت 

، بـ إسؿاطقؾ (5)قب، ثـا حاتؿبـ يعؼ (4)، ثـا طباد(3)ـا الحضرملثَ دَّ َح  (16)

، طـ معاذ بـ جبؾ بـ زياد (7)، طـ إسؿاطقؾؿلؾَ بـ سؾقؿان السُّ  (6)طـ شعقب

ـْ أَ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ـَ َحِدًَثا ِم ـْ َحِػَظ َطَؾك ُأم تِل َأْرَبِعق ْمرِ دَِـَِفا، َبَعَثُف َم

ْقَم اْلِؼَقاَمِة َفِؼقًفا َطالًَِم  ََ ُف   (8).«الؾ 
                                                        

 وقع يف ]ب[: )جـدة( ويف ]ج[: )جذرة(، وهق تصحقػ. (1)

( مـ صريؼ سؾقؿان بـ أيقب، والطبراين يف 324( برقؿ )1/87) الؽـكاه الدوٓبل يف رو (2)
الؿعجؿ الؽبقر (3/18( برقؿ )مـ صريؼ محؿد بـ الحسـ بـ قتقبة، وابـ طدي يف 2516 )
مؼدمة الؽامؾ ( بتحؼقؼل، ومـ صريؼف ابـ الجقزي يف 29برقؿ )مؼدمة الؿقضقطات 
( مـ صريؼ طبد اهلل بـ سؾقؿان 943برقؿ ) إمايلاه ابـ بشران يف (، ورو183( برقؿ )1/112)

(، وقال: 654( برقؿ )1/373) مجؿع الزوائدكؾفؿ طـ أيقب بـ طظ بف، وأورده الفقثؿل يف 
 ه، وإسـاده مل أر مـ ترمجفؿ. االؽبقررواه الطبراين يف 

 (.4ثؼة تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (3)

. الترك يستحؼ :فؼال ،حبان ابـ بالغو مؼرون البخاري يف حديثف رافضل صدوق ،هق الرواجـل (4)
تؼريب التفذيب  ( 3173ترمجة برقؿ.) 

 (.1332ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الؿدين، صحقح الؽتاب، صدوق يفؿ.  (5)

 مل أطرفف وأخشك مـ تصحقػ. (6)

 (. 883( ترمجة برقؿ )1/233) آطتدالمقزان قال الذهبل: ٓ يدرى مـ هق وٓ لؼل معاًذا.  (7)

الحديث ٓ يثبت وقد جاء طـ مجاطة مـ الصحابة: ولؽـف مل يثبت والضعػ يف صرقف كؾفا شديد:  (8)
: واتػؼ الحػاظ طىل أكف حديث ضعقػ وإن كثرت مؼدمة إربعقـ الـقويةولذا قال الـقوي يف 

  (1/123  .)لؿتـاهقةالعؾؾ ا( لؾدارقطـل و6/33) العؾؾصرقف. ويـظر 
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 ـة يؼقل: قال رسقل اهللَش قْ بـ َخ  (1)رةدَ ـْافة، واسؿف َج َص رْ سؿعت جدها أبا قِ 

ـ ل»: ملسو هيلع هللا ىلص ـ ل َما َتْسَؿُعقَن ِم ُثقا َط ـْ َقاَل َطَؾل  َما َلْؿ َأُقْؾ َحد  ا، َوَم ٓ  َحؼًّ ِ َٓ َتُؼقُلقا إ ، َو

قَقُع فِقفِ  َُ  (2).«ُبـَِل َلُف فِل َجَفـ َؿ َبْقٌت 

، بـ إسؿاطقؾ (5)قب، ثـا حاتؿبـ يعؼ (4)، ثـا طباد(3)ـا الحضرملثَ دَّ َح  (16)

، طـ معاذ بـ جبؾ بـ زياد (7)، طـ إسؿاطقؾؿلؾَ بـ سؾقؿان السُّ  (6)طـ شعقب

ـْ أَ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ـَ َحِدًَثا ِم ـْ َحِػَظ َطَؾك ُأم تِل َأْرَبِعق ْمرِ دَِـَِفا، َبَعَثُف َم

ْقَم اْلِؼَقاَمِة َفِؼقًفا َطالًَِم  ََ ُف   (8).«الؾ 
                                                        

 وقع يف ]ب[: )جـدة( ويف ]ج[: )جذرة(، وهق تصحقػ. (1)

( مـ صريؼ سؾقؿان بـ أيقب، والطبراين يف 324( برقؿ )1/87) الؽـكاه الدوٓبل يف رو (2)
الؿعجؿ الؽبقر (3/18( برقؿ )مـ صريؼ محؿد بـ الحسـ بـ قتقبة، وابـ طدي يف 2516 )
مؼدمة الؽامؾ ( بتحؼقؼل، ومـ صريؼف ابـ الجقزي يف 29برقؿ )مؼدمة الؿقضقطات 
( مـ صريؼ طبد اهلل بـ سؾقؿان 943برقؿ ) إمايلاه ابـ بشران يف (، ورو183( برقؿ )1/112)

(، وقال: 654( برقؿ )1/373) مجؿع الزوائدكؾفؿ طـ أيقب بـ طظ بف، وأورده الفقثؿل يف 
 ه، وإسـاده مل أر مـ ترمجفؿ. االؽبقررواه الطبراين يف 

 (.4ثؼة تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (3)

. الترك يستحؼ :فؼال ،حبان ابـ بالغو مؼرون البخاري يف حديثف رافضل صدوق ،هق الرواجـل (4)
تؼريب التفذيب  ( 3173ترمجة برقؿ.) 

 (.1332ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الؿدين، صحقح الؽتاب، صدوق يفؿ.  (5)

 مل أطرفف وأخشك مـ تصحقػ. (6)

 (. 883( ترمجة برقؿ )1/233) آطتدالمقزان قال الذهبل: ٓ يدرى مـ هق وٓ لؼل معاًذا.  (7)

الحديث ٓ يثبت وقد جاء طـ مجاطة مـ الصحابة: ولؽـف مل يثبت والضعػ يف صرقف كؾفا شديد:  (8)
: واتػؼ الحػاظ طىل أكف حديث ضعقػ وإن كثرت مؼدمة إربعقـ الـقويةولذا قال الـقوي يف 

  (1/123  .)لؿتـاهقةالعؾؾ ا( لؾدارقطـل و6/33) العؾؾصرقف. ويـظر 
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، ثـا (2)بـ سعقدبـ أمحد الغزاء، ثـا محؿد  (1)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (17)

، طـ أبقف، طـ ططاء، طـ ابـ طباس، بـ أبل رواد بـ طبد العزيز (3)الؿجقد طبد

ـَ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ،طـ معاذ بـ جبؾ ـْ َحِػَظ َطَؾك ُأم تِل َأْرَبِعق َحِدًَثا  َم

ـْ َأْمرِ دَِـَِفا ْقَم اْلِؼَقاَمِة فِل ُزْمَرةِ اْلُػَؼَفاِء َواْلُعَؾََمءِ َبعَ  ِم ََ ُف   (4).«َثُف الؾ 

، ثـا ابـ ظقْ ؼَ ـ العُ قْ َص بـ الحُ  (6)بـ زكرياء، ثـا طؿرو (5)ـا مقسكثَ دَّ َح  (18)

: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ،هريرة ، طـ مجاهد، طـ أبل(8)ػقْ َص ، ثـا ُخ (7)ةثَ اَل طُ 

ـْ َحِػَظ َطؾَ » ـَ َحِدًَثاَم ـَْػُعُفؿ فِل َأْمرِ دَِـِِفؿ ك ُأم تِل َأْرَبِعق ََ ْقَم اْلِؼَقاَمِة فِقََم  ََ ، ُبِعَث 

ـَ  ُف َأْطَؾُؿ بََِم َبْق ـَ َدَرَجًة، الؾ  ـَ اْلُعَؾََمِء، َوَفْضُؾ اْلَعالِِؿ َطَؾك اْلَعابِِد بَِلْرَبِعق ُكؾ  ِم

ـِ   (9).«َدَرَجَتْق

                                                        
 (.3تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (1)

 مل أطرفف. (2)

 (.4188ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق يخطئ وكان مرجًئا، أفرط ابـ حبان فؼال: متروك.  (3)

 (.239( برقؿ )1/197) جامع بقان العؾؿ وفضؾفو ،يـظر الذي قبؾف (4)

 (.8متروك تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (5)

 (.5347ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبمتروك.  (6)

 (.6378ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبالعؼقظ، صدوق يخطئ.  ُطاَلَثةَ هق محؿد بـ طبد اهلل بـ  (7)

تؼريب . باإلرجاء ملورُ  ةرَ بلَخ  خؾط الحػظ ءسل صدوق ،الجزري الرمحـ طبد بـ ُخَصْقٌػ  هق (8)
 (.1728ترمجة برقؿ ) التفذيب

 (.236( برقؿ )1/194) جامع بقان العؾؿ وفضؾفسـده تالػ ويـظر  (9)

١َِّ ٌِ ايطَّاِيِب ِيُػ  145 َباُب َفِض
 

 

 

 

 ِ٘يَُّػِل ِباِلالطَّ ِلِضَف اُبَب
ََِف ِباَغالطََّّ ملسو هيلع هللا ىلص ُِاللَّ ِْلُغَض َّٔ  َاِب َِّتِػُناِلا 

، ثـا أبق طبد اهلل بـ معاذ العؼدي (2)ثـا بشر بـ زكرياء (1)ـا مقسكثَ دَّ َح  (19)

ي، طـ أبل كضرة، طـ أبل رِ يْ رَ الجُ  ثـا -يـزل وراء مـزل محاد بـ زيد ٌخ قْ َش -

، ملسو هيلع هللا ىلصمرحًبا بقصقة رسقل اهلل »سعقد الخدري أكف كان إذا رأى الشباب قال: 

 (3).«لؽؿ يف الؿجالس عَ ؿ الحديث، وكقسِّ ؽُ ظَ ػِّ حَ أمركا أن كُ 

بـ سؾقؿان، ثـا  (6)، ثـا سعقد(5)ابؽَ ْش ، ثـا ابـ إِ (4)ـا الحضرملثَ دَّ َح وَ  (21)
                                                        

 (.8متروك تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (1)

 (.739ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (2)

ا فشقخ الؿصـػ متروك كذلؽ (3) فقف إهبام أبل طبد اهلل الراوي طـ محاد بـ زيد، وقد  سـده ضعقػ جدا
(، فؼال: أبق طبد اهلل بصري مـ 13364( ترمجة برقؿ )4/545) مقزان آطتدالذكره الذهبل يف 

ا، والؿحػقظ طـ الجريري  جقران محاد بـ زيد ٓ يعرف، ثؿ ذكر هذا الحديث، وقال: غريب جدا
 شرف أصحاب الحديث، ورواه الخطقب يف هـا بؽؿ. اكان يقصق ملسو هيلع هللا ىلصمختصر، وهق أن رسقل اهلل 

( مـ صريؼ أبل هارون العبدي طـ أبل سعقد بف بزيادة فقف، وأبق هارون العبدي هق طؿاره 33برقؿ )
 (.4874برقؿ ) التؼريبابـ جقيـ متروك مترجؿ لف يف 

 (.4ثؼة تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (4)

 (. 13ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب، ثؼة حافظ. الحضرمل إِْشَؽاٍب هق أمحد بـ  (5)

 (. 2342ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب، ثؼة حافظ. لؼبف سعدويف هق سعقد بـ سؾقؿان القاسطل (6)
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 ِ٘يَُّػِل ِباِلالطَّ ِلِضَف اُبَب
ََِف ِباَغالطََّّ ملسو هيلع هللا ىلص ُِاللَّ ِْلُغَض َّٔ  َاِب َِّتِػُناِلا 

، ثـا أبق طبد اهلل بـ معاذ العؼدي (2)ثـا بشر بـ زكرياء (1)ـا مقسكثَ دَّ َح  (19)

ي، طـ أبل كضرة، طـ أبل رِ يْ رَ الجُ  ثـا -يـزل وراء مـزل محاد بـ زيد ٌخ قْ َش -

، ملسو هيلع هللا ىلصمرحًبا بقصقة رسقل اهلل »سعقد الخدري أكف كان إذا رأى الشباب قال: 

 (3).«لؽؿ يف الؿجالس عَ ؿ الحديث، وكقسِّ ؽُ ظَ ػِّ حَ أمركا أن كُ 

بـ سؾقؿان، ثـا  (6)، ثـا سعقد(5)ابؽَ ْش ، ثـا ابـ إِ (4)ـا الحضرملثَ دَّ َح وَ  (21)
                                                        

 (.8متروك تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (1)

 (.739ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (2)

ا فشقخ الؿصـػ متروك كذلؽ (3) فقف إهبام أبل طبد اهلل الراوي طـ محاد بـ زيد، وقد  سـده ضعقػ جدا
(، فؼال: أبق طبد اهلل بصري مـ 13364( ترمجة برقؿ )4/545) مقزان آطتدالذكره الذهبل يف 

ا، والؿحػقظ طـ الجريري  جقران محاد بـ زيد ٓ يعرف، ثؿ ذكر هذا الحديث، وقال: غريب جدا
 شرف أصحاب الحديث، ورواه الخطقب يف هـا بؽؿ. اكان يقصق ملسو هيلع هللا ىلصمختصر، وهق أن رسقل اهلل 

( مـ صريؼ أبل هارون العبدي طـ أبل سعقد بف بزيادة فقف، وأبق هارون العبدي هق طؿاره 33برقؿ )
 (.4874برقؿ ) التؼريبابـ جقيـ متروك مترجؿ لف يف 

 (.4ثؼة تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (4)

 (. 13ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب، ثؼة حافظ. الحضرمل إِْشَؽاٍب هق أمحد بـ  (5)

 (. 2342ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب، ثؼة حافظ. لؼبف سعدويف هق سعقد بـ سؾقؿان القاسطل (6)
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مرحًبا »، طـ الجريري، طـ أبل كضرة، طـ أبل سعقد قال: بـ العقام (1)طباد

 (2).«يقصقـا بؽؿ ملسو هيلع هللا ىلص، كان رسقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصبقصقة رسقل اهلل 

بـ جعػر، ثـا طظ  (4)هلل[]بـ طبد ا ، ثـا يحقك بـ طبد اهلل(3)ـا أبلثَ دَّ َح  (21)

قال: كـا إذا أتقـا أبا سعقد، قال: مرحبًا  ،بـ طاصؿ، ثـا أبق هارون العبديا

قال لـا رسقل اهلل : ؟ قالملسو هيلع هللا ىلصقؾـا: وما وصقة رسقل اهلل  .ملسو هيلع هللا ىلصبقصقة رسقل اهلل 

ـ ل»: ملسو هيلع هللا ىلص ْسَلُلقَكُؽُؿ اْلَحِدََث َط ََ ـْ َبْعِدي َقْقٌم   نَِذا َجاُءوُكْؿ َفَلْلطُِػقُهؿ، فَ َسَقْلتِل ِم

ُثقُهؿ  (5).«َوَحد 
                                                        

 (.3155) ترمجة برقؿ تؼريب التفذيبهق الؽالبل ثؼة.  (1)

رجال سـده ثؼات كؾفؿ: ولؽـ الجريري اختؾط ومل أجد أحًدا بعد البحث ذكر أن طباد بـ العقام  (2)
مؿـ روى طـف قبؾ اختالصف، وقد أَطؾَّ اإلمام أمحد الحديث مـ صريؼ أبل كضرة طـ أبل سعقد، 

 الؿـتخبكؿا يف وقال: إكف مـ رواية أبل هارون العبدي طـ أبل سعقد الخدري، فؼد سللف مفـَّا 
( لؾخالل قال: سللت أمحد طـ حديث حدثـا سعقد بـ سؾقؿان حدثـا طباد بـ العقام طـ 74برقؿ )

 .ملسو هيلع هللا ىلصسعقد الجريري طـ أبل كضرة قال: كـا كليت أبا سعقد الخدري، فقؼقل: مرحًبا بقصقة رسقل اهلل 
 هبف. افؼال أمحد ما خؾؼ اهلل مـ ذا شقًئا هذا حديث أبل هارون طـ أبل سعقد 

برقؿ  مؼدمة كتاب الجرح والتعديؾوأبق هارون متروك. والحديث رواه ابـ أبل حاتؿ يف  قلت:
( مـ 938( برقؿ )4/171) صبؼات الؿحدثقـ بلصبفان( بتعؾقؼل وأبق الشقخ إصبفاين يف 33)

- (1/23ئدالػقا(، وتؿام الرازي يف 1/88) الؿستدركبف. ورواه الحاكؿ يف  إِْشَؽاٍب صريؼ ابـ 
( مـ صريؼ 621( برقؿ )2/148) الؿدخؾ إىل الســ الؽبرى(، والبقفؼل يف 23( برقؿ )21

( مـ صريؼ الحضرمل بف بقد أكف 34)ص بغقة الؿؾتؿسسعقد بـ سؾقؿان بف. ورواه العالئل يف 
كؿا  ، ولقس كؿا قال: بؾ هق القاسطلهقال: إن سعقد بـ سؾقؿان هق الـشقطل فقف لقـ يحتؿؾ... ا

ا: )القاسطل(.هتذيب الؽؿاليظفر مـ ترمجة القاسطل مـ   ، وجاء طـد الحاكؿ، والبقفؼل مـسقبا
 مل أقػ طىل ترمجتف. (3)

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع. (4)

ا: فنن أبا هارون العبدي متروك واسؿف: طؿارة بـ جقيـ. (5)  = سـده ضعقػ جدا
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أبل ، طـ (3)ؾقْ سِ اين، ثـا ابـ الغَ ؿَّ الحِ  (2)، ثـا يحقك(1)الحضرمل ـاثَ دَّ َح  (22)

أكف كان يؼقل:  ،الخدري ـ أبل سعقدالصباح إسدي، ط (5)مقىل ابـ (4)خالد

 (6).«وه يف العؾؿءإذا جا ملسو هيلع هللا ىلصمرحبًا بقصقة رسقل اهلل »

قر الؽقيف، ثـا رواد بـ بُ كْ ؾ الدارمل، ثـا زُ َش فْ ، ثـا كَ (7)ـا أبلثَ دَّ َح  (23)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ومـ صريؼف البقفؼل يف 23466( برقؿ )11/253) صـػالؿوالحديث رواه طبد الرزاق يف  =
ة (، وابـ أبل 247(، وابـ ماجف )2653( مـ صريؼ معؿر، والترمذي برقؿ )6/543) دٓئؾ الـبقَّ

( بتعؾقؼل مـ صريؼ سػقان الثقري، وتؿام 34برقؿ ) مؼدمة كتاب الجرح والتعديؾحاتؿ يف 
( مـ 145مـ صريؼ محؿد بـ الػضؾ بـ ططقة وبرقؿ )( 143( برقؿ )1/64) الػقائدالرازي يف 

( مـ صريؼ طؿر بـ 146( مـ صريؼ أبل جعػر الرازي، وبرقؿ )144صريؼ الربقع بـ بدر، وبرقؿ )
( مـ صريؼ حسـ بـ 837( برقؿ )1/353) الجامعالؿغقرة أبل حػص البصري، والخطقب يف 

 إلػاظ طـد بعضفؿ. وكذا رواه تؿام صالح كؾفؿ طـ أبل هارون العبدي بف مع اختالف يسقر يف
( مـ صريؼ مالؽ بـ يحقك، ويحقك بـ أبل صالب 142( برقؿ )1/64) الػقائدالرازي يف 

 القاسطل كالمها طـ طظ بـ طاصؿ بف.

 (.4ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

اين (2) ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبظ اهتؿ بسرقة الحديث. حاف هق يحقك بـ طبدالحؿقد الِحؿَّ
  (1/519.)تػسقر ابـ كثقريف تعؾقؼف طىل  (، ويـظر كالم شقخـا القادطل 7641)

 تؼريب التفذيبالؿعروف بابـ الغسقؾ، صدوق فقف لقـ.  هق طبد الرمحـ بـ سؾقؿان إكصاري (3)
 (.3912رقؿ )ترمجة ب

 تصحػ يف ]أ[ والؿطبقع تبًعا لف إىل: )الػسقؾ(. تنبيه:

( 262)ص فتح الباب يف الؽـك وإلؼابأبق خالد إسدي مقىل بـل الصباح  هق طؼبة بـ يسار (4)
 باب الخاء، ومل أجد فقف ٕحد مـ إئؿة جرًحا وٓ تعدياًل.

 يف ترمجة ابـ الغسقؾ )بـل( بدل )ابـ(. هتذيب الؽؿال، وفتح البابيف:  كذا يف: الؿخطقط، وأما (5)

 سـده تالػ. (6)

 مل أقػ طىل ترمجتف. (7)
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أبل ، طـ (3)ؾقْ سِ اين، ثـا ابـ الغَ ؿَّ الحِ  (2)، ثـا يحقك(1)الحضرمل ـاثَ دَّ َح  (22)

أكف كان يؼقل:  ،الخدري ـ أبل سعقدالصباح إسدي، ط (5)مقىل ابـ (4)خالد

 (6).«وه يف العؾؿءإذا جا ملسو هيلع هللا ىلصمرحبًا بقصقة رسقل اهلل »

قر الؽقيف، ثـا رواد بـ بُ كْ ؾ الدارمل، ثـا زُ َش فْ ، ثـا كَ (7)ـا أبلثَ دَّ َح  (23)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ومـ صريؼف البقفؼل يف 23466( برقؿ )11/253) صـػالؿوالحديث رواه طبد الرزاق يف  =
ة (، وابـ أبل 247(، وابـ ماجف )2653( مـ صريؼ معؿر، والترمذي برقؿ )6/543) دٓئؾ الـبقَّ

( بتعؾقؼل مـ صريؼ سػقان الثقري، وتؿام 34برقؿ ) مؼدمة كتاب الجرح والتعديؾحاتؿ يف 
( مـ 145مـ صريؼ محؿد بـ الػضؾ بـ ططقة وبرقؿ )( 143( برقؿ )1/64) الػقائدالرازي يف 

( مـ صريؼ طؿر بـ 146( مـ صريؼ أبل جعػر الرازي، وبرقؿ )144صريؼ الربقع بـ بدر، وبرقؿ )
( مـ صريؼ حسـ بـ 837( برقؿ )1/353) الجامعالؿغقرة أبل حػص البصري، والخطقب يف 

 إلػاظ طـد بعضفؿ. وكذا رواه تؿام صالح كؾفؿ طـ أبل هارون العبدي بف مع اختالف يسقر يف
( مـ صريؼ مالؽ بـ يحقك، ويحقك بـ أبل صالب 142( برقؿ )1/64) الػقائدالرازي يف 

 القاسطل كالمها طـ طظ بـ طاصؿ بف.

 (.4ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

اين (2) ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبظ اهتؿ بسرقة الحديث. حاف هق يحقك بـ طبدالحؿقد الِحؿَّ
  (1/519.)تػسقر ابـ كثقريف تعؾقؼف طىل  (، ويـظر كالم شقخـا القادطل 7641)

 تؼريب التفذيبالؿعروف بابـ الغسقؾ، صدوق فقف لقـ.  هق طبد الرمحـ بـ سؾقؿان إكصاري (3)
 (.3912رقؿ )ترمجة ب

 تصحػ يف ]أ[ والؿطبقع تبًعا لف إىل: )الػسقؾ(. تنبيه:

( 262)ص فتح الباب يف الؽـك وإلؼابأبق خالد إسدي مقىل بـل الصباح  هق طؼبة بـ يسار (4)
 باب الخاء، ومل أجد فقف ٕحد مـ إئؿة جرًحا وٓ تعدياًل.

 يف ترمجة ابـ الغسقؾ )بـل( بدل )ابـ(. هتذيب الؽؿال، وفتح البابيف:  كذا يف: الؿخطقط، وأما (5)

 سـده تالػ. (6)

 مل أقػ طىل ترمجتف. (7)
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 ملسو هيلع هللا ىلصالجراح، طـ الؿـفال بـ طؿرو، طـ رجؾ، طـ جابر، قال: قال رسقل اهلل 

ُف سَ »ٕصحابف:  ُروا َوَقاِرُبقافِل َصَؾِب اْلِعْؾؿِ  ُؽؿُب إَِلقْ ْضَر قُ إِك  س  ََ ُبقا َو  (1).«، َفَرح 

ـا طبد اهلل بـ غـام الؽقيف، ثـا طظ بـ حؽقؿ إودي قال: سؿعت ثَ دَّ َح  (24)

ما شلء أخقف طـدي مـ "وكقًعا يؼقل: سؿعت سػقان الثقري يؼقل: 

 (2)."، وٓ شلء أفضؾ مـف لؿـ أراد بف ما طـد اهللثالحدي

صاحب التػسقر، ثـا أبق حاتؿ  بـ أمحد بـ أبل صالح (3)ـا طبدانثَ دَّ َح  (25)

قال: كان إطؿش  بـ مسؾؿ (6)، ثـا ططاءبـ هشام (5)، ثـا طبقد(4)الرازي

هذه  (7)قنقٓ أطؾؿ هلل ققًما أفضؾ مـ ققم يطؾبقن هذا الحديث، ويح"يؼقل: 
                                                        

 سـده ضعقػ. (1)

(، ومـ 138برقؿ ) الزهدشقخ الؿصـػ مل أطرفف وإثر صحقح فؼد رواه طبد اهلل بـ أمحد يف  (2)
( طـ طظ بـ حؽقؿ بف، وطظ بـ حؽقؿ 173برقؿ ) شرف أصحاب الحديثصريؼف الخطقب يف 

 (.47)ص اإللؿاعثؼة. ورواه مـ صريؼ الؿصـػ الؼاضل طقاض يف 

(، فؼال: سؿعت أبا بؽر 316برقؿ ) سمآتف لؾدارقطـلمل أقػ طىل ترمجتف بقد أن السفؿل ذكره يف  (3)
قر، وكان طـده طـ محؿد ابـ طبدان يؼقل: كان طبدان بـ أمحد بـ صالح الفؿذاين ثؼة طالًؿا بالتػس

مقسقطة أققال أبل الحسـ وأبل حاتؿ ويحقك بـ طبدك مات بلّرجان.  وارةابـ مسؾؿ بـ 
( بقد أكف هـا طبدان بـ أمحد بـ أبل صالح 2269ترمجة برقؿ ) الدارقطـل يف رجال الحديث وطؾؾف

 ولقس ابـ صالح. 

 عروف.ؿاإلمام ال (4)

تؼريب عقؿ ُجرحاين إصؾ، صدوق تغقر يف آخر طؿره فتَؾؼَّـ. هق طبقد بـ هشام الحؾبل أبق ك (5)
 (.4433ترمجة برقؿ ) التفذيب

اف (6)  (.4632ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبالؽقيف كزيؾ َحَؾَب، صدوق يخطئ كثقًرا.  هق الَخػَّ

 =( مـ صريؼ أبل 976برقؿ ) هؾفذم الؽالم وأكذا يف إصؾ: )يحققن( وهق كذلؽ طـد الفروي يف  (7)
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 ."واهلل ٕكتؿ أقؾ مـ الذهب ،السـة، وكؿ أكتؿ يف الـاس

 جيْ رَ بـ أبل ُس  (2)، ثـا أمحدريُّ تَ ْس بـ طثؿان التُّ  (1)ـا الحسـثَ دَّ َح  (26)

الرازي، ثـا يزيد بـ هارون، ثـا محاد بـ سؾؿة، طـ قتادة، طـ مطرف، طـ 

ـَ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ،طؿران بـ حصقـ ـْ ُأم تِل َضاِهرَِ َٓ َتَزاُل َصائَِػٌة ِم

اَطةُ  (3)َطَؾك اْلَحؼ   : إن مل يؽقكقا بـ هارون (5)قال يزيد ،(4)«َحت ك َتُؼقَم الس 

 .؟!!، فال أدري مـ هؿِث الحديْ  اَب حَ أْص 

، ثـا طؿر بـ حػص ـِ قْ ـَ ـا إبراهقؿ بـ ققس الصػار، ثـا ابـ أبل الحُ ثَ دَّ َح  (27)

 أما ترى أصحاب الحديث كقػ تغقروا؟ ةِ قال: قؾت ٕبل: يا أبَ  ـ غقاثبا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حاتؿ بف، ويف بؼقة الـسخ )يحبقن(.  =

(: كان طـدي يسرق 3/237) الؽامؾهق الحسـ بـ طثؿان بـ زياد التستري قال ابـ طدي يف  (1)
ب  حديث الـاس، سللت طبدان إهقازي طـف، فؼال: كذاب. ثؿ ساق لف بعض إحاديث وطؼَّ

حاديث غقر ما ذكرت مـؽرة كـا كتفؿف بقضعفا وأحاديث قد بعدها بؼقلف: ولؾحسـ بـ طثؿان أ
 هسرقفا مـ ققم ثؼات، وهق إىل الضعػ أقرب مـف إىل الصدق.ا

تؼريب أبق جعػر بـ أبل سريج الرازي الؿؼرئ ثؼة حافظ لف غرائب.  هق أمحد بـ الصباح الـفشظ (2)
 (.53ترمجة برقؿ ) التفذيب

 وقع يف ]ب[: )الؼقم( بدل )الحؼ(. (3)

( مـ صريؼ هبز بـ 4/429سـده تالػ ٕجؾ شقخ الؿصـػ بقد أكف حديث صحقح فؼد رواه أمحد ) (4)
( مـ صريؼ: مقسك بـ إسؿاطقؾ كالمها طـ محاد بف وصححف شقخـا 2484أسد وأبق داود برقؿ )

(، والحديث 1325برقؿ )  (2/97)الصحقح الؿسـد مؿا لقس يف الصحقحقـيف  القادطل 
 .الصحقحقـثابت طـ مجاطة مـ الصحابة مـفا ما هق يف 

ؾؿل مقٓهؿ أبق خالد القاسطل ثؼة متؼـ طابد.  (5)  تؼريب التفذيبهق يزيد بـ هارون بـ زاذان السُّ
 (.7842ترمجة برقؿ )
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 (1)."الؼبائؾ ارُ قَ ل هؿ طىل ما هؿ فقف ِخ ـَيا بُ "فؼال: 

محؿد بـ طبد إطىل الصـعاين، ، ثـا انرَ قْ بـ مقسك ِش  (2)ـا سفؾثَ دَّ َح  (28)

ثـا الؿعتؿر بـ سؾقؿان، طـ أبقف قال: كـا أكا وأبق طثؿان الـفدي وأبق كضرة وأبق 

كتذاكر الحديث والسـة، فؼال بعضفؿ: لق قرأكا سقرًة؟  حُّ بَ ز وخالد إَ ؾَ جْ مِ 

 (3)."فمؿا كحـ فق ُؾ َض أفْ  ى أن قراءة سقرةٍ رَ ما كُ "فؼالقا: 

، ثـا أبق بؽر بـ ارػَّ الصَّ  بـ أصبغ (5)، ثـا جعػر(4)ـا الحضرملثَ دَّ َح  (29)

، ؾ ومسروقؽَ طقاش، طـ إطؿش، طـ أبل الضحك، قال: اجتؿع شتقر بـ َش 

 (6)]قد[ إن همٓء"ؿسروق: ر لقْ تَ فلتامها ققم مـ أصحاب الحديث، فؼال ُش 

                                                        
الحسقـ بـ مقسك بـ رجالف ثؼات سقى شقخ الؿصـػ مل أطرفف، وابـ أبل الُحـَْقـ هق محؿد بـ  (1)

(. وإثر صحقح فؼد رواه محؿد 1/373) الؿمتؾػ والؿختؾػأبل الحـقـ وثؼف الدارقطـل يف 
( مـ صريؼ محؿد بـ يعؼقب إصؿ طـ محؿد 13برقؿ ) العؾق والـزولابـ صاهر الؿؼدسل يف 

 ابـ الحسقـ الحـقـل، وهق ابـ أبل الحـقـ كػسف.
تؽؿؾة (، وابـ كؼطة يف 932( ترمجة برقؿ )1/293) الـؼابكشػ ذكره ابـ الجقزي يف  (2)

(، ومل أجد طـدمها وٓ طـد غقرمها مؿـ ذكره ٕهؾ العؾؿ 3549( ترمجة برقؿ )3/464) اإلكؿال
 فقف جرًحا وٓ تعدياًل.

رجالف ثؼات كؾفؿ وشقخ الؿصـػ مل أجد لألئؿة فقف جرًحا وٓ تعدياًل لؽـ إثر ثابت، فؼد رواه  (3)
( مـ صريؼ طبقد بـ طبقده التؿار طـ 464( برقؿ )2/39) الؿدخؾ إىل الســ الؽبرىالبقفؼل يف 
 الؿعتؿر بف.

 (.4ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

مل أطرفف ومل أجد مؿـ يؼال لف )الصػار( روى طـ أبل بؽر بـ طقاش وروى طـف الحضرمل سقى  (5)
 )يقسػ بـ يعؼقب الصػار(، فاهلل أطؾؿ.

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع. (6)
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 (1)."ـلقَ دِّ َص وتُ  ؽ، وإما أن أحدثقَ دِّ َص وأُ  َث دِّ حَ خقًرا، فنما أن تُ  جاءوا لقسؿعقا

بـ  (3)رْش بِ ، ثـا رتَ ْس بـ أمحد بـ سفؾ الرازي، كزيؾ تُ  (2)محؿد ـاثَ دَّ َح  (31)

، ثـا سعقد بـ محؿد الخصاف طـ الزهري، لبِ تْ العُ  (4)د اهللقا محؿد بـ طبثـ آدم

 (5)."ٓ يطؾب الحديث مـ الرجال إٓ ذكراهنا، وٓ يزهد فقف إٓ إكاثفا"قال: 

ِ ثَ دَّ َح  (31) ثـا ، ل، كزيؾ البصرةافِ رَ قْ السِّ  َت خْ بُ رْ ذَ بـ فَ  (6)ل أمحدـ

ِ ثَ دَّ ، َح ابلحَ بْ الحَ  (7)الؼدوس طبد ِ ثَ دَّ ، َح بـ طاصؿ (8)ل طؿروـ بـ  (9)ل بؽرـ

ِ ثَ دَّ ، َح مسالَّ   ؟يُث دِ ؽ الحَ بُ جِ عْ يا هذيل أيُ "ل أبق بؽر الفذيل قال: قال يل الزهري: ـ

 (1)."، ويؽرهف ممكثقهؿجالِ الرِّ  قرَ كُ ذُ  ُب جِ عْ قؾت: كعؿ قال: أما إكف يُ 

                                                        
رجالف كؾفؿ ثؼات سقى جعػر بـ أصبغ فنين مل أطرفف وأبق الضحك هق مسؾؿ بـ صبقح، وإثر  (1)

( مـ صريؼ 8663(، وبرقؿ )8659( برقؿ )9/133) الؿعجؿ الؽبقرثابت فؼد رواه الطبراين يف 
 ا ذكر أبق الضحك.الشعبل قال: جؾس مسروق وشتقر... وذكر الؼصة بلصقل مؿ

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (2)

 (.681ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق بشر بـ آدم البصري، صدوق فقف لقـ.  (3)

هتذيب وقع يف ]ب[: )طبد اهلل( وهق تصحقػ، وما أثبت هق الصقاب كؿا يف كتب التراجؿ مـفا  (4)
 يف ترمجة بشر بـ آدم. الؽؿال

 ويـظر ما بعده. يف سـده مـ مل أطرفف (5)

 مل أطرفف. (6)

 (.4174ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (7)

 ه(: صدوق يف حػظف شلء. ا539ترمجة برقؿ ) التؼريبهق الؽالبل قال الحافظ يف  (8)
( قال: بؽر بـ سالم 6445برقؿ ) الؿؼتـك يف سرد الؽـكمل أقػ طىل ترمجتف إٓ ما ذكره الذهبل يف  (9)

 هبؽر الفذيل. ا سؿع أبا
( بتحؼقؼل، 45برقؿ ) مؼدمة الؿجروحقـ( ورواه ابـ حبان يف 33رواه الؿصـػ كؿا تؼدم برقؿ ) (1)

 = (3/418 )الحؾقةمـ صريؼ أمحد بـ الحسـ الترمذي طـ طؿرو بـ طاصؿ بف، ورواه أبق كعقؿ يف 
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( مـ صريؼ 8663(، وبرقؿ )8659( برقؿ )9/133) الؿعجؿ الؽبقرثابت فؼد رواه الطبراين يف 
 ا ذكر أبق الضحك.الشعبل قال: جؾس مسروق وشتقر... وذكر الؼصة بلصقل مؿ

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (2)

 (.681ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق بشر بـ آدم البصري، صدوق فقف لقـ.  (3)

هتذيب وقع يف ]ب[: )طبد اهلل( وهق تصحقػ، وما أثبت هق الصقاب كؿا يف كتب التراجؿ مـفا  (4)
 يف ترمجة بشر بـ آدم. الؽؿال

 ويـظر ما بعده. يف سـده مـ مل أطرفف (5)

 مل أطرفف. (6)

 (.4174ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (7)

 ه(: صدوق يف حػظف شلء. ا539ترمجة برقؿ ) التؼريبهق الؽالبل قال الحافظ يف  (8)
( قال: بؽر بـ سالم 6445برقؿ ) الؿؼتـك يف سرد الؽـكمل أقػ طىل ترمجتف إٓ ما ذكره الذهبل يف  (9)

 هبؽر الفذيل. ا سؿع أبا
( بتحؼقؼل، 45برقؿ ) مؼدمة الؿجروحقـ( ورواه ابـ حبان يف 33رواه الؿصـػ كؿا تؼدم برقؿ ) (1)
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، ثـا بـ طثؿان (2)، ثـا سفؾان العسؽريفَ بـ بِ  (1)ـا الحسقـثَ دَّ َح  (32)

ِ بـ أبل غَ  (3)يحقك ، طـ الحؽؿ، طـ بعض أصحاب طبد اهلل أكف (4)، طـ أبقفةقَّ ـ

طفدي هبذا الؿسجد وإكف لؿثؾ "دخؾ الؿسجد، ثؿ كظر يف كقاحقف ثؿ قال: 

 (5)."مـفا حقث شئت، فؼال الحؽؿ: فؽقػ لق أدرك زماكـا هذا رْ تَ الروضة اْخ 

ِ ثَ دَّ َح  (33) ل طؿر بـ الحسـ بـ جبقر القاسطل، ثـا محؿد بـ غالب، ثـا ـ

 قال: سؿعت محؿد بـ الؿـؽدر يؼقل: يقسػ الؿاجشقن بل قال: سؿعتجَ الحَ 

 (1)."، كـا كؼقل لؾذي يروي الحديث: طاملعرالشِّ  ةَ يَ اوِ اوية إٓ رَ ما كـا كدطق الرَّ "

ِ ثَ دَّ َح  (34) ، ثـا إبراهقؿ بـ يقكس البصري، اذَ زَ رَّ بـ محؿقد بـ ُخ  (2)ل أمحدـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ طساكر 46ص) العؾق والـزول يف الحديث(، ومحؿد بـ صاهر الؿؼدسل يف 4488برقؿ ) =
 ( مـ صريؼ سعقد بـ طامر طـ أبل بؽر الفذيل بف. 55/364) تاريخ دمشؼيف 

َٓ  اْبـالعسؽري، قال  -ويؼال بقفان–َفاَن بِ هق الحسقـ بـ  (1) (: شقخ 1/521) اإلكؿاليف َماُكق
  هطسؽري مشفقر. ا

تؼريب الحػاظ لف غرائب.  هق سفؾ بـ طثؿان بـ فارس الؽِـِْدي أبق مسعقٍد العسؽري أحد (2)
 (.2679ترمجة برقؿ ) التفذيب

، ثؼة، وأما ققل الحافظ: صدوق لف أفراد. ففق بعقد جدا لؿـ غـقةبـ أبل هق يحقك بـ طبد الؿؾؽ (3)
 (4/194 ،)إرواء الغؾقؾكظر وتلمؾ يف ترمجتف مـ هتذيب التفذيب، وقد اختار تقثقؼف إلباين يف 

 (. 7598ترمجة برقؿ ) تحرير التؼريب(، ويـظر 1/354) الصحقحةو

 (.4234ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيببـ أبل غـقة ثؼة.  هق طبد الؿؾؽ بـ محقد (4)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبيف سـده إهبام والحؽؿ هق ابـ طتقبة ثؼة فؼقف إٓ إكف ربؿا دلس كؿا يف  (5)
(1461 .) 

  (136-137.)أدب اإلمالءيف سـده مـ مل أطرفف ورواه مـ صريؼ الؿصـػ السؿعاين يف  (1)

 (.2873( ترمجة برقؿ )6/372) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف  (2)
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قال:  ،ي، ثـا أبق طاصؿ الضحاك بـ مخؾداوِ ػَ ثـا أبق غسان كصر بـ مـصقر الطُّ 

ل أبق حرمؾة، فؼال: يا أمقر الؿممـقـ قبِ الـُّ ٌج رَ دخؾ الؿلمقن مصر فؼام إلقف فَ 

 ، والشاماترمقـوالح الحؿد هلل الذي كػاك أمر طدوك، وأدان لؽ العراققـ

قال:  .ملسو هيلع هللا ىلصوابـ طؿ رسقل اهلل  ،، والثغقر والعقاصؿ، وأكت العامل باهللوالجزيرة

 قال: وما هل يا أمقر الؿممـقـ؟ .ةٌ ؾَّ أو قال: ويحؽ، قد بؼقت يل َخ  ،ويؾؽ يا فرج

يؼقل:  -قال إبراهقؿ: العسؽر جـاح-تحتل  ؾٍ ؿْ تَ ْس ؽر ومُ ْس يف طَ  قٌس ؾُ قال: ُج 

ـا الحؿادان: محاد بـ سؾؿة بـ ديـار، ثَ دَّ مـ ذكرت رضل اهلل طـؽ؟ فلققل: َح 

قال: قال  (1)قآ: ثـا ثابت البـاين، طـ أكس بـ مالؽ ،زيد بـ درهؿ ومحاد بـ

ـِ َأْو َثََلًثا»: ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  تْق ـَ ـْ َطاَل اْب ـِ َأْو َثََل َم ُؿقَت ، َأْو ُأْخَتْق ََ ـَ َأْو  ُؿْت ََ  ًثا َحت ك 

ـِ  ـُْت َأَكا َوُهَق فِل اْلَجـ ِة َكَفاَتْق ـ  ُك ُف ـْ  (2).ف القسطكعِ بُ وأومل محاد بنْص  ،«َط

 

                                                        
 وقع يف الؿطبقع: )مالس( وهق خطل. (1)

( مـ صريؼ ابـ 237برقؿ ) الحديثشرف أصحاب يف سـده مـ مل أطرفف، وقد رواه الخطقب يف  (2)
 سعقد الجقهري قال: لؿا فتح الؿلمقن مصر... وذكر الؼصة ويف السـد رجؾ كذاب.

قال الخطقب بعد ذكره لفذه الؼصة: يف هذا الخبر غؾط فاحش ويشبف أن يؽقن الؿلمقن رواه طـ 
مات محاد بـ ( سبعقـ ومائة وه173رجؾ طـ الحؿاديـ: وذلؽ أن مقلد الؿلمقن كان يف سـة )

 ( سبع وستقـ ومائة قبؾ مقلده بثالث سـقـ.ه167سؾؿة سـة )

 هوأما محاد بـ زيد فؿات يف سـة تسع وسبعقـ ومائة. ا

 وقد ُطؾَِّؼ كالم الخطقب هذا يف هامش كسخة ]ب[ القؿـك مـ الؿخطقط.    قلت:

)6(

)7(

)6(

)7(
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قال:  ،ي، ثـا أبق طاصؿ الضحاك بـ مخؾداوِ ػَ ثـا أبق غسان كصر بـ مـصقر الطُّ 

ل أبق حرمؾة، فؼال: يا أمقر الؿممـقـ قبِ الـُّ ٌج رَ دخؾ الؿلمقن مصر فؼام إلقف فَ 

 ، والشاماترمقـوالح الحؿد هلل الذي كػاك أمر طدوك، وأدان لؽ العراققـ

قال:  .ملسو هيلع هللا ىلصوابـ طؿ رسقل اهلل  ،، والثغقر والعقاصؿ، وأكت العامل باهللوالجزيرة

 قال: وما هل يا أمقر الؿممـقـ؟ .ةٌ ؾَّ أو قال: ويحؽ، قد بؼقت يل َخ  ،ويؾؽ يا فرج

يؼقل:  -قال إبراهقؿ: العسؽر جـاح-تحتل  ؾٍ ؿْ تَ ْس ؽر ومُ ْس يف طَ  قٌس ؾُ قال: ُج 

ـا الحؿادان: محاد بـ سؾؿة بـ ديـار، ثَ دَّ مـ ذكرت رضل اهلل طـؽ؟ فلققل: َح 

قال: قال  (1)قآ: ثـا ثابت البـاين، طـ أكس بـ مالؽ ،زيد بـ درهؿ ومحاد بـ

ـِ َأْو َثََلًثا»: ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  تْق ـَ ـْ َطاَل اْب ـِ َأْو َثََل َم ُؿقَت ، َأْو ُأْخَتْق ََ ـَ َأْو  ُؿْت ََ  ًثا َحت ك 

ـِ  ـُْت َأَكا َوُهَق فِل اْلَجـ ِة َكَفاَتْق ـ  ُك ُف ـْ  (2).ف القسطكعِ بُ وأومل محاد بنْص  ،«َط

 

                                                        
 وقع يف الؿطبقع: )مالس( وهق خطل. (1)

( مـ صريؼ ابـ 237برقؿ ) الحديثشرف أصحاب يف سـده مـ مل أطرفف، وقد رواه الخطقب يف  (2)
 سعقد الجقهري قال: لؿا فتح الؿلمقن مصر... وذكر الؼصة ويف السـد رجؾ كذاب.

قال الخطقب بعد ذكره لفذه الؼصة: يف هذا الخبر غؾط فاحش ويشبف أن يؽقن الؿلمقن رواه طـ 
مات محاد بـ ( سبعقـ ومائة وه173رجؾ طـ الحؿاديـ: وذلؽ أن مقلد الؿلمقن كان يف سـة )

 ( سبع وستقـ ومائة قبؾ مقلده بثالث سـقـ.ه167سؾؿة سـة )

 هوأما محاد بـ زيد فؿات يف سـة تسع وسبعقـ ومائة. ا

 وقد ُطؾَِّؼ كالم الخطقب هذا يف هامش كسخة ]ب[ القؿـك مـ الؿخطقط.    قلت:
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ُِ ِ٘ ِفٔ َّ  َباُب اليِّ

ِ ثَ دَّ َح  (35) ، ثـا حسـ بـ قتقبة، غػاريبـ حازم ال (2)، ثـا أمحد(1)ل أبلـ

ِ ثَ دَّ َح  بـ حرب يطؾبقن الحديث،  قال: جاء ققم إىل سؿاك ،ل محؿد بـ إسحاقـ

، ةٌ قَّ وٓ كِ  ةٌ بَ غْ فؿا لفمٓء رَ (3)]همٓء[ يـبغل لؽ أن تحدث  فؼال جؾساؤه: وما

ؾبـا هذا إمر ٓ كريد اهلل بف، فؾؿا بؾغت مـف ققلقا خقًرا، قد ص"فؼال سؿاك: 

 (4)."حاجتل دلـل طىل ما يـػعـل وحجزين طؿا يضرين

ا ـ، ثـغـالصائ (6)عػرـا جـ، ثـاجرَّ ظ السَّ ـبـ ط (5)ا الحســـثَ دَّ َح  (36)
                                                        

 تؼدم أكـل مل أقػ لف طىل ترمجة. (1)

.43( برقؿ ) (2/28ح والتعديؾالجرترجؿ لف ابـ أبل حاتؿ يف  (2)  (، ومل يزد فقف طىل ققلف: كتَب إيلَّ

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع. (3)

: واهل الحديث، وقال الدارقطـل: متروك  (4) سـده تالػ فنن حسـ بـ قتقبة هق الؿدائـل قال إزديُّ
 (.3931( ترمجة برقؿ )8/416) تاريخ بغدادالحديث. 

( مـ صريؼ أبل العباس 523( برقؿ )2/76) الؿدخؾ إىل الســ الؽبرىل يف ورواه البقفؼ
الرمحـ الؽقيف كالمها  ( مـ صريؼ طظ بـ طبد776( برقؿ )1/343) الجامعإصؿ والخطقب يف 

 بف. ،طـ أمحد بـ حازم
 ( بـ)قاضل إهقاز(.635وصػف الؿصـػ يف السـد رقؿ ) (5)

 (.962ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبلصائغ البغدادي ثؼة طارف بالحديث. هق جعػر بـ محؿد بـ شاكر ا (6)
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ٓ أطؾؿ شقئًا "، ثـا وكقع، قال: سؿعت سػقان يؼقل: (2)بلاَل غَ ال (1)معاوية قـأب

 (3)."مـ إطؿال أفضؾ مـ صؾب العؾؿ والحديث، لؿـ حسـت فقف كقتف

ِ ثَ دَّ َح بل: وَ اَل غقال أبق معاوية ال ل أبق بحر البؽراوي، طـ فًتك كان يؾزمـا، ـ

غػر يل قؾت: بلي شلء؟ "قال: فرأيتف يف الؿـام فسللتف طـ حالف، قال:  ،فؿات

 ."قال: بطؾب الحديث

ِ ثَ دَّ ، َح بـ غقاث (5)ان، ثـا أمحدفَ بـ بِ  (4)ـا الحسقـثَ دَّ َح  (37) ل حػص بـ ـ

فؼال: يا أبا محؿد،  ،قال: كـا يف مجؾس سػقان بـ طققـة، فؼام إلقف رجؾ ،ماهان

ـف سػقان، ثؿ قام الثاكقة، فلطرض ط ،كشدتؽ باهلل أصؾبت هذا العؾؿ يقم صؾبتف هلل

فؼال مثؾ مؼالتف، فلطرض طـف، ثؿ قام الثالثة، فؼال مثؾ مؼالتف، فؼال سػقان: 

                                                        
( ترمجة برقؿ 14/283) تاريخ بغدادالبصري ثؼة.  بِلاَل غَ الْ أبق معاوية  هق غسان بـ الػضؾ (1)

(6722 .)  

ب يف الفامش ) (2)  قاب.( وهق الصبِلاَل غَ الْ يف إصؾ و]ب[: )الؼالبل( وصقِّ

 (6/395 )تقضقح الؿشتبفوأما الدكتقر طجاج فنكف صقبف )الػالبل( بالػاء، وهق خطل ويـظر 
 ٓبـ كاصر الديـ الدمشؼل.

( مـ صريؼ إسؿاطقؾ بـ محؿد 473( برقؿ )2/43) الؿدخؾ إىل الســ الؽبرىورواه البقفؼل يف  (3)
 بف. ،جعػر الصائغ الصػار طـ

 (.32تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

(، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ 8/51) الثؼاتهق أمحد بـ غقاث الضرير العسؽري ذكره ابـ حبان يف  (5)
( أكف كان طالًؿا بالؾغة 41)ص تصحقػات الؿحدثقـتعدياًل. وذكر العسؽري أبق هالل يف كتابف 

 والشعر.



ِ٘ ١َِّ ِفٝ ِّٓ  155 َباُب اي
 

 

 

 

ٓ أطؾؿ شقئًا "، ثـا وكقع، قال: سؿعت سػقان يؼقل: (2)بلاَل غَ ال (1)معاوية قـأب

 (3)."مـ إطؿال أفضؾ مـ صؾب العؾؿ والحديث، لؿـ حسـت فقف كقتف

ِ ثَ دَّ َح بل: وَ اَل غقال أبق معاوية ال ل أبق بحر البؽراوي، طـ فًتك كان يؾزمـا، ـ

غػر يل قؾت: بلي شلء؟ "قال: فرأيتف يف الؿـام فسللتف طـ حالف، قال:  ،فؿات

 ."قال: بطؾب الحديث

ِ ثَ دَّ ، َح بـ غقاث (5)ان، ثـا أمحدفَ بـ بِ  (4)ـا الحسقـثَ دَّ َح  (37) ل حػص بـ ـ

فؼال: يا أبا محؿد،  ،قال: كـا يف مجؾس سػقان بـ طققـة، فؼام إلقف رجؾ ،ماهان

ـف سػقان، ثؿ قام الثاكقة، فلطرض ط ،كشدتؽ باهلل أصؾبت هذا العؾؿ يقم صؾبتف هلل

فؼال مثؾ مؼالتف، فلطرض طـف، ثؿ قام الثالثة، فؼال مثؾ مؼالتف، فؼال سػقان: 

                                                        
( ترمجة برقؿ 14/283) تاريخ بغدادالبصري ثؼة.  بِلاَل غَ الْ أبق معاوية  هق غسان بـ الػضؾ (1)

(6722 .)  

ب يف الفامش ) (2)  قاب.( وهق الصبِلاَل غَ الْ يف إصؾ و]ب[: )الؼالبل( وصقِّ

 (6/395 )تقضقح الؿشتبفوأما الدكتقر طجاج فنكف صقبف )الػالبل( بالػاء، وهق خطل ويـظر 
 ٓبـ كاصر الديـ الدمشؼل.

( مـ صريؼ إسؿاطقؾ بـ محؿد 473( برقؿ )2/43) الؿدخؾ إىل الســ الؽبرىورواه البقفؼل يف  (3)
 بف. ،جعػر الصائغ الصػار طـ

 (.32تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

(، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ 8/51) الثؼاتهق أمحد بـ غقاث الضرير العسؽري ذكره ابـ حبان يف  (5)
( أكف كان طالًؿا بالؾغة 41)ص تصحقػات الؿحدثقـتعدياًل. وذكر العسؽري أبق هالل يف كتابف 

 والشعر.
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 ."الؾفؿ ٓ، إكؿا صؾبـاه تلدًبا وتظرًفا، فلبك اهلل إٓ أن يؽقن لف"

ِ ثَ دَّ َح  (38) بـ  (3)، ثـا طبد اهللبـ مقسك (2)، ثـا إسؿاطقؾ(1)ل الحضرملـ

صؾبـا هذا إمر، وما لـا يف كثقر مـف "، طـ مجاهد قال: (5)، طـ لقث(4)حؾجإ

 ."دُ عْ بَ  ةَ ـَّقـ اهلل طز وجؾ الـِّ سَّ َح  كقة، ثؿ

عت ، قال: سؿ(7)ي، ثـا أبق صالح إشجقرِ ـَيْ بـ طظ بـ زيد الدِّ  (6)أمحد ـاثَ دَّ َح 

، يؼقل: ققؾ لسػقان الثقري: إن همٓء يؽتبقن ولقس بـ حسان (8)الصؿد طبد

  (9)."ؿ لف كقةفُ تُ بَ ؾِ صَ "فؼال سػقان:  .لفؿ كقة

ِ ثَ دَّ َح  (39) بـ إسحاق  (2)بـ محؿد الؿازين، ثـا هارون (1)ل طبد الرمحــ
                                                        

 وهق ثؼة. (4)تؼدم تحت إثر رقؿ  (1)

 (.497ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب. بالرفض ملرُ  يخطئ صدوق، الػزاريهق  (2)

 (.3219)ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيب .صدوق ،الؽقيف محؿد أبق الؽـدي إجؾح بـ اهلل طبد (3)

 تصحػ يف الؿطبقع إىل: )إحؾج( بدل )إجؾح(. ( 4)
ا ومل يتؿقهق لقث بـ أبل ُسؾقؿ  (5) ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبز حديثف َفُتِرك. ، صدوق اختؾط جدا

(5721.) 

 مل أقػ طىل ترمجة لف. (6)

(، فؼال: مـ أهؾ مهَْدان يروي 9/148) الثؼاتترمجف ابـ حبان يف  هق محؿد بـ صالح إشج (7)
د بـ سعقد هبْؿَدان، كان يحقك بـ كصر بـ حاجب وأبل كعقؿ وطبد الصؿد بـ حسان حدثـا طـف أمح

 هيخطئ. ا
 (6/51 )الجرحهق طبد الصؿد بـ حسان الؿروزي قال طـف أبق حاتؿ: صالح الحديث، صدوق.  (8)

 (.272ترمجة برقؿ )

( 772( مـ صريؼ طبد الرمحـ بـ مفدي وبرقؿ )771( برقؿ )1/339) الجامعورواه الخطقب يف  (9)
 ػقان بف، ففق أثر ثابت طـف.مـ صريؼ يحقك بـ يؿان كالمها طـ س

 مل أقػ طىل ترمجتف. (1)

 (.7273ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (2)

ِ٘ ١َِّ ِفٝ ِّٓ  156 َباُب اي
 

 

 

 

 ."الؾفؿ ٓ، إكؿا صؾبـاه تلدًبا وتظرًفا، فلبك اهلل إٓ أن يؽقن لف"

ِ ثَ دَّ َح  (38) بـ  (3)، ثـا طبد اهللبـ مقسك (2)، ثـا إسؿاطقؾ(1)ل الحضرملـ

صؾبـا هذا إمر، وما لـا يف كثقر مـف "، طـ مجاهد قال: (5)، طـ لقث(4)حؾجإ

 ."دُ عْ بَ  ةَ ـَّقـ اهلل طز وجؾ الـِّ سَّ َح  كقة، ثؿ

عت ، قال: سؿ(7)ي، ثـا أبق صالح إشجقرِ ـَيْ بـ طظ بـ زيد الدِّ  (6)أمحد ـاثَ دَّ َح 

، يؼقل: ققؾ لسػقان الثقري: إن همٓء يؽتبقن ولقس بـ حسان (8)الصؿد طبد

  (9)."ؿ لف كقةفُ تُ بَ ؾِ صَ "فؼال سػقان:  .لفؿ كقة

ِ ثَ دَّ َح  (39) بـ إسحاق  (2)بـ محؿد الؿازين، ثـا هارون (1)ل طبد الرمحــ
                                                        

 وهق ثؼة. (4)تؼدم تحت إثر رقؿ  (1)

 (.497ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب. بالرفض ملرُ  يخطئ صدوق، الػزاريهق  (2)

 (.3219)ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيب .صدوق ،الؽقيف محؿد أبق الؽـدي إجؾح بـ اهلل طبد (3)

 تصحػ يف الؿطبقع إىل: )إحؾج( بدل )إجؾح(. ( 4)
ا ومل يتؿقهق لقث بـ أبل ُسؾقؿ  (5) ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبز حديثف َفُتِرك. ، صدوق اختؾط جدا

(5721.) 

 مل أقػ طىل ترمجة لف. (6)

(، فؼال: مـ أهؾ مهَْدان يروي 9/148) الثؼاتترمجف ابـ حبان يف  هق محؿد بـ صالح إشج (7)
د بـ سعقد هبْؿَدان، كان يحقك بـ كصر بـ حاجب وأبل كعقؿ وطبد الصؿد بـ حسان حدثـا طـف أمح

 هيخطئ. ا
 (6/51 )الجرحهق طبد الصؿد بـ حسان الؿروزي قال طـف أبق حاتؿ: صالح الحديث، صدوق.  (8)

 (.272ترمجة برقؿ )

( 772( مـ صريؼ طبد الرمحـ بـ مفدي وبرقؿ )771( برقؿ )1/339) الجامعورواه الخطقب يف  (9)
 ػقان بف، ففق أثر ثابت طـف.مـ صريؼ يحقك بـ يؿان كالمها طـ س

 مل أقػ طىل ترمجتف. (1)

 (.7273ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (2)

ِ٘ ١َِّ ِفٝ ِّٓ  157 َباُب اي
 

 

 

 

قال: سؿعت سػقان الثقري  (2)ادـَّ بـ طبد القهاب الؼَ  (1)، ثـا محؿدالفؿداين

 (3)."لق طؾؿت أن أحًدا يطؾب الحديث هلل، لصرت إلقف يف بقتف فحدثتف"يؼقل: 

ق بـ ـا أمحد بـ محؿد بـ سفقؾ الػؼقف، ثـا محؿد بـ إسحاثَ دَّ َح  (41)

اهلل الؽقيف قال: سؿعت أبل يؼقل: جاء رجؾ إىل سػقان الثقري وهق يف  طبد

مجؾسف بعد العصر، وحقلف أصحاب الحديث، فؼال لف: يا شقخ ما يؿـعؽ أن 

لق طؾؿت أن الذي يطؾب "بف همٓء؟ فؼال سػقان:  َث دِّ حَ تـشر ما طـدك، وتُ 

 (4)."حتك أحدثف هلل، لؽـت آتقف يف مـزلف -هذا

 (1)بـ قدامة الحؿصل (6)بـ أمحد الغزاء، ثـا محؿد (5)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (41)

تتركقن الصالة والطقاف وتلتقين؟ "قال: كـا كقاضب طىل ابـ طققـة، فؼال: 

أين أرى  فؼال: لقددت ،(2)فؼال بعضـا: لعؾـا كسؿع مـؽ بعض ما يـػعـا اهلل بف
                                                        

 (.6145ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة طابد.  (1)

ر، كؿا يف  (2) ؽَّ   (13/488.)إكسابويؼال السؽري والؼـاد كسبة إىل مـ يبقع الَؼـَد وهق السُّ

ـ 773( برقؿ ) (1/338الجامعرفف وهق أثر ثابت، فؼد رواه الخطقب يف شقخ الؿصـػ مل أط (3) ( م
( مـ صريؼ إسحاق بـ طبد اهلل الؽقيف كالمها 43صريؼ زيد بـ الحباب والؿصـػ كؿا سقليت برقؿ )

  طـ سػقان بِف بـحقه.
 (.39يـطر الذي َقْبؾف برقؿ ) (4)

 (.3تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (5)

 (.6273ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبة الؿصقصل ثؼة. هق محؿد بـ قدام (6)

كذا يف ُكَسِخ الؿخطقط: )الحؿصل(، ومل يذكروا يف ترمجتف إٓ )الؿصقصل(، فؾعؾفا تصحػت  (1)
 ، واهلل أطؾؿ.لُّ ِص قْ صِّ مِ ( طـ محؿد بـ غالب وهق 3وشقخف طبد اهلل بـ أمحد روى كؿا تؼدم برقؿ )

 هلل بف(.وقع يف ]ج[: )ما يـػعـا با (2)

)10(

)11(

)10()11(



ِ٘ ١َِّ ِفٝ ِّٓ  157 َباُب اي
 

 

 

 

قال: سؿعت سػقان الثقري  (2)ادـَّ بـ طبد القهاب الؼَ  (1)، ثـا محؿدالفؿداين

 (3)."لق طؾؿت أن أحًدا يطؾب الحديث هلل، لصرت إلقف يف بقتف فحدثتف"يؼقل: 

ق بـ ـا أمحد بـ محؿد بـ سفقؾ الػؼقف، ثـا محؿد بـ إسحاثَ دَّ َح  (41)

اهلل الؽقيف قال: سؿعت أبل يؼقل: جاء رجؾ إىل سػقان الثقري وهق يف  طبد

مجؾسف بعد العصر، وحقلف أصحاب الحديث، فؼال لف: يا شقخ ما يؿـعؽ أن 

لق طؾؿت أن الذي يطؾب "بف همٓء؟ فؼال سػقان:  َث دِّ حَ تـشر ما طـدك، وتُ 

 (4)."حتك أحدثف هلل، لؽـت آتقف يف مـزلف -هذا

 (1)بـ قدامة الحؿصل (6)بـ أمحد الغزاء، ثـا محؿد (5)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (41)

تتركقن الصالة والطقاف وتلتقين؟ "قال: كـا كقاضب طىل ابـ طققـة، فؼال: 

أين أرى  فؼال: لقددت ،(2)فؼال بعضـا: لعؾـا كسؿع مـؽ بعض ما يـػعـا اهلل بف
                                                        

 (.6145ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة طابد.  (1)

ر، كؿا يف  (2) ؽَّ   (13/488.)إكسابويؼال السؽري والؼـاد كسبة إىل مـ يبقع الَؼـَد وهق السُّ

ـ 773( برقؿ ) (1/338الجامعرفف وهق أثر ثابت، فؼد رواه الخطقب يف شقخ الؿصـػ مل أط (3) ( م
( مـ صريؼ إسحاق بـ طبد اهلل الؽقيف كالمها 43صريؼ زيد بـ الحباب والؿصـػ كؿا سقليت برقؿ )

  طـ سػقان بِف بـحقه.
 (.39يـطر الذي َقْبؾف برقؿ ) (4)

 (.3تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (5)

 (.6273ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبة الؿصقصل ثؼة. هق محؿد بـ قدام (6)

كذا يف ُكَسِخ الؿخطقط: )الحؿصل(، ومل يذكروا يف ترمجتف إٓ )الؿصقصل(، فؾعؾفا تصحػت  (1)
 ، واهلل أطؾؿ.لُّ ِص قْ صِّ مِ ( طـ محؿد بـ غالب وهق 3وشقخف طبد اهلل بـ أمحد روى كؿا تؼدم برقؿ )

 هلل بف(.وقع يف ]ج[: )ما يـػعـا با (2)

)7(

)8(

)7(

)8(



ِ٘ ١َِّ ِفٝ ِّٓ  158 َباُب اي
 

 

 

 

 (1)."فثَ دِّ َح مـ يطؾبف هلل فآتقف وأُ 

، ثـا محؿد بـ مقسك، ثـا سعقد بـ الربقع، قال: (2)ـا الحضرملثَ دَّ َح  (42)

 (3)."فلسؼقؽؿقه وددت أن الحديث ماءٌ "قائل يؼقل: تَ ْس سؿعت هشاًما الدَّ 

                                                        
( مـ ذكر ابـ ماكقٓ لف يف 3شقخ الؿصـػ مل أجد لف ترمجة سقى ما تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)
اإلكؿال. 

 وهق ثؼة. (4)تؼدم تحت إثر رقؿ  (2)

سـده حسـ والحضرمل هق محؿد بـ طبد اهلل الحضرمل الؿعروف بـ )ُمَطقَّـ( ثؼة تؼدم تحت إثر  (3)
(، 6376ترمجة برقؿ ) التؼريبمقسك الؼطان صدوق كؿا يف  ( وشقخف هق محؿد بـ4رقؿ )

 (.2316برقؿ ) التؼريبوسعقد بـ الربقع هق العامري الحرشل ثؼة مترجؿ لف يف 

 ٍِ ِٛ َِ٘باُب اِيَك ًُُب ِفٝ َِٜط ًَُح  ُ٘ ُص ًََػ َٚاِيَشسِّ ايَِّصٟ ِإَشا َب َِٚصاِف ايطَّاِيِب   159 ِفٞ َأ
 

 

 

 

َِّصاِف الطَّاِلِب ِِْل ِفٕ َأ   َباُب اِلَك
ُُ ُِ َّاِلَحسِّ الَِّصٖ ِإَشا َبَلَػ َِٓطُلُب ِفٔ  صُلَح 

 َّالِحَسِّ الَّصِٖ إِشَا بَلَػَُُ صُلُحَ َٓطِلُبُ فُِِٔ بَابُ الِكَِْلِ فِٕ أَِّصَافِ الطَّالِِب

بـ أمحد بـ معدان الغزاء، ثـا إبراهقؿ بـ سعقد  (1)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (43)

صغر ما رأيت صالًبا لؾعؾؿ أ"قال: قال الزهري:  ،الجقهري، ثـا سػقان بـ طققـة

 (2).يعـقـل، وسؿعت مـف وأكا ابـ مخس طشرة سـةً  ،"مـف

ـا الحضرمل، ثـا أبق مقسك إكصاري، ثـا ابـ طققـة قال: قال يل ثَ دَّ َح  (44)

وكـت أحػظ "ـ طققـة: قال اب. "ما رأيت صالًبا لؾعؾؿ أصغر مـؽ"الزهري: 

 (3)."الحديث قبؾ أن أسلل الزهري طـف

ِ ثَ دَّ قال الؼاضل أبق محؿد: ولد ابـ طققـة سـة سبع ومائة طىل ما َح  (45) ل بف ـ

 ل، قال: سؿعت محؿد بـ طقسككِ ذَ بـ أمحد، ثـا جعػر بـ محؿد إَ  (4)طبد اهلل

                                                        
 (.3تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (1)

 ( بعده.46شقخ الؿصـػ مل أطرفف بقد أن إثر ثابت كؿا سقليت برقؿ ) (2)

(، وأبق مقسك إكصاري هق 4ل تؼدم تحت الحديث رقؿ )صحقح ورجالف كؾفؿ ثؼات الحضرم (3)
(، وابـ طدي يف 43(، وقد رواه الؿصـػ برقؿ )393برقؿ ) التؼريبإسحاق بـ مقسك مترجؿ يف 

مؼدمة الؽامؾ ( بتحؼقؼل مـ صريؼ إبراهقؿ بـ سعقد الجقهري طـ سػقان بف.494برقؿ ) 

اءُ هق  (4)  تؼدم قريبًا. اْلَغزَّ



 ٍِ ِٛ َِ٘باُب اِيَك ًُُب ِفٝ َِٜط ًَُح  ُ٘ ُص ًََػ َٚاِيَشسِّ ايَِّصٟ ِإَشا َب َِٚصاِف ايطَّاِيِب   159 ِفٞ َأ
 

 

 

 

َِّصاِف الطَّاِلِب ِِْل ِفٕ َأ   َباُب اِلَك
ُُ ُِ َّاِلَحسِّ الَِّصٖ ِإَشا َبَلَػ َِٓطُلُب ِفٔ  صُلَح 

 َّالِحَسِّ الَّصِٖ إِشَا بَلَػَُُ صُلُحَ َٓطِلُبُ فُِِٔ بَابُ الِكَِْلِ فِٕ أَِّصَافِ الطَّالِِب

بـ أمحد بـ معدان الغزاء، ثـا إبراهقؿ بـ سعقد  (1)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (43)

صغر ما رأيت صالًبا لؾعؾؿ أ"قال: قال الزهري:  ،الجقهري، ثـا سػقان بـ طققـة

 (2).يعـقـل، وسؿعت مـف وأكا ابـ مخس طشرة سـةً  ،"مـف

ـا الحضرمل، ثـا أبق مقسك إكصاري، ثـا ابـ طققـة قال: قال يل ثَ دَّ َح  (44)

وكـت أحػظ "ـ طققـة: قال اب. "ما رأيت صالًبا لؾعؾؿ أصغر مـؽ"الزهري: 

 (3)."الحديث قبؾ أن أسلل الزهري طـف

ِ ثَ دَّ قال الؼاضل أبق محؿد: ولد ابـ طققـة سـة سبع ومائة طىل ما َح  (45) ل بف ـ

 ل، قال: سؿعت محؿد بـ طقسككِ ذَ بـ أمحد، ثـا جعػر بـ محؿد إَ  (4)طبد اهلل

                                                        
 (.3تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (1)

 ( بعده.46شقخ الؿصـػ مل أطرفف بقد أن إثر ثابت كؿا سقليت برقؿ ) (2)

(، وأبق مقسك إكصاري هق 4ل تؼدم تحت الحديث رقؿ )صحقح ورجالف كؾفؿ ثؼات الحضرم (3)
(، وابـ طدي يف 43(، وقد رواه الؿصـػ برقؿ )393برقؿ ) التؼريبإسحاق بـ مقسك مترجؿ يف 

مؼدمة الؽامؾ ( بتحؼقؼل مـ صريؼ إبراهقؿ بـ سعقد الجقهري طـ سػقان بف.494برقؿ ) 

اءُ هق  (4)  تؼدم قريبًا. اْلَغزَّ



ِ٘ ًُُب ِفٝ َِٜط ًَُح  ُ٘ ُص ًََػ َٚاِيَشسِّ ايَِّصٟ ِإَشا َب َِٚصاِف ايطَّاِيِب  ٍِ ِفٞ َأ ِٛ َباُب اِيَك  163 
 

 

 

 

ـا بف أبق ثَ دَّ طىل ما َح  ومات الزهري سـة أربع وطشريـ ومائة .الطباع (1)]بـ[

ابـ  (6)وقد أخبر (5)طـ أبل حػص (4)يرِّ ، وابـ البَ (3)طـ شباب (2)طؿران

، (7)]سـة[ أكف كتب طـ الزهري وهق ابـ مخس طشرة طققـة مـ رواية الجقهري

طـف إىل يقم تقيف الزهري سـتان أو كحقمها، واستصغره  فِ بِ تْ بقـ ابتداء كَ  فصار

 .الزهري لخؿس طشرة وهل حد البؾقغ طـد مالؽ والشافعل وأبل يقسػ ومحؿد

سئؾ طـ الغالم: يؽتب الحديث قبؾ  (8)أن إوزاطل وحؽك يل حاكٍ  (46)

فؼال: إذا ضبط اإلمالء جاز  (1)أن يبؾغ الحد الذي تجري طؾقف فقف إحؽام؟
                                                        

 لؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع.ما بقـ ا (1)

ـُ  كُمقَس هق  (2) ا ْب ٌؿ فقف يـظر  البصري التُّْسَتِريُّ  َزَكِريَّ (، وسمآت 2/527-528) اإلرشادُمَتَؽؾَّ
 طـ شباب.  الطبؼات(، وهق مؿـ روى كتاب 227ترمجة برقؿ ) الحاكؿ لؾدارقطـل

ا طالمة.  هق (3) تؼريب خؾقػة بـ خقاط العصػري لؼبف: َشَباب، صدوق ربؿا أخطل وكان أخباريا
 (.1753ترمجة برقؿ ) التفذيب

( 636( برقؿ )1/38) تؽؿؾة اإلكؿالبـ بحر بـ بري لف ترمجة يف  هق محؿد بـ الحسـ بـ طظ (4)
 (.229ـ )الشقخ الصالح( برقؿ )ب الؿعجؿووصػف ابـ الؿؼرئ يف 

طـ شباب مل أقػ طىل  الطبؼاتوهق أحد رواه كتاب  هق طؿر بـ أمحد بـ إسحاق إهقازي (5)
  (65.)الطبؼاتلؽتاب  مؼدمة تحؼقؼفترمجتف، وقال هذا الدكتقر أكرم العؿري يف 

يف ]ب[، و]د[ أخبرين والؿثبت هق الصقاب وكذا أثبتف الدكتقر محؿد كذا يف: )إصؾ(، و]أ[، و (6)
 طجاج يف كسختف.

 زيادة مـ ]ب[. (7)

(. ه157الدمشؼل الحافظ مات سـة ) هق شقخ اإلسالم أبق طؿرو طبد الرمحـ بـ طؿرو بـ محؿد (8)
تذكرة الحػاظ (1/178( ترمجة برقؿ )177.) 

 وقع يف ]د[: )إقالم( بدل )إحؽام( وكتب يف هامشفا )إحؽام( وُضبِّب طؾقف. (1)

ِ٘ ًُُب ِفٝ َِٜط ًَُح  ُ٘ ُص ًََػ َٚاِيَشسِّ ايَِّصٟ ِإَشا َب َِٚصاِف ايطَّاِيِب  ٍِ ِفٞ َأ ِٛ  161 َباُب اِيَك
 

 

 

 

قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، وإن كان دون العشر، واحتج بحديث سبرة بـ معبد أن الـبل سؿاطف

َدُكؿ» َٓ وهذه حؽاية طـ  (1).«َطَؾْقَفا لَِعْشرٍ  ، َواْضرُِبقُهؿََلةِ لَِسْبعٍ بِالص   ُمُروا َأْو

إوزاطل، وٓ أطرف صحتفا، إٓ أهنا صحقحة آطتبار، ٕن إمر بالصالة 

والضرب طؾقفا إكؿا هق طىل وجف الرياضة، ٓ طىل وجف القجقب، وكذلؽ 

ِ  ُب تْ كَ  ؼاء وتحصقؾ السؿاع، وإذا كان هذا هؽذا، فؾقس ؾِّ الحديث إكؿا هق ل

غقره، بؾ تعتبر فقف الحركة والـضاجة البؾقغ وٓ  الحديث ِب تْ الؿعتبر يف كَ 

ما رأيت صالًبا لؾعؾؿ أصغر مـ "وقد دل ققل الزهري: ، (2)والتقؼظ والضبط

 التابعقـ كاكقا يف حدود العشريـ رَ ْص طىل أن صالب الحديث طَ  "ابـ طققـة

أكف ققؾ لؿقسك بـ )، فلخبرين طدة مـ شققخـا وكذلؽ يذكر طـ أهؾ الؽقفة

إسحاق: كقػ مل تؽتب طـ أبل كعقؿ؟ قال: كان أهؾ الؽقفة ٓ يخرجقن 

 (3).(أوٓدهؿ يف صؾب العؾؿ صغاًرا حتك يستؽؿؾقا طشريـ سـةً 

ِ ثَ دَّ َح وَ  )*( طبد اهلل الحضرمل يؼقل  بـ (4)ل مـ ذكر أكف سؿع محؿدـ

 .طشرة (1)سـة مائتقـ، ومات أبق كعقؿ سـة تسعوولد الحضرمل  .ذلؽ أيًضا
                                                        

 ( وغقره، وقد جاء طـ غقر سبرة مـ الصحابة.494رواه أبق داود برقؿ ) (1)

 (.63)ص الؽػايةمـ طـد ققلف: وحؽك يل حاٍك إىل هـا كؼؾف طـف الخطقب يف  (2)

 (.54)ص الؽػاية ومـ صريؼ الؿصـػ رواه الخطقب يف (3)

 (.4تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (4)

 وقع يف )إصؾ(، و]أ[، و]ب[، و]د[: )سبع طشرة(، وكتب يف هامش ]د[ صقابف: )تسع طشرة(. (1)
)9( =وهق الصقاب فنن يف كتب التراجؿ أكف مات سـة )تسع طشرة ومائتقـ(، وققؾ: )ثؿاين طشرة  قلت:

)9(
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قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، وإن كان دون العشر، واحتج بحديث سبرة بـ معبد أن الـبل سؿاطف
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والضرب طؾقفا إكؿا هق طىل وجف الرياضة، ٓ طىل وجف القجقب، وكذلؽ 

ِ  ُب تْ كَ  ؼاء وتحصقؾ السؿاع، وإذا كان هذا هؽذا، فؾقس ؾِّ الحديث إكؿا هق ل

غقره، بؾ تعتبر فقف الحركة والـضاجة البؾقغ وٓ  الحديث ِب تْ الؿعتبر يف كَ 

ما رأيت صالًبا لؾعؾؿ أصغر مـ "وقد دل ققل الزهري: ، (2)والتقؼظ والضبط

 التابعقـ كاكقا يف حدود العشريـ رَ ْص طىل أن صالب الحديث طَ  "ابـ طققـة

أكف ققؾ لؿقسك بـ )، فلخبرين طدة مـ شققخـا وكذلؽ يذكر طـ أهؾ الؽقفة

إسحاق: كقػ مل تؽتب طـ أبل كعقؿ؟ قال: كان أهؾ الؽقفة ٓ يخرجقن 

 (3).(أوٓدهؿ يف صؾب العؾؿ صغاًرا حتك يستؽؿؾقا طشريـ سـةً 

ِ ثَ دَّ َح وَ  )*( طبد اهلل الحضرمل يؼقل  بـ (4)ل مـ ذكر أكف سؿع محؿدـ

 .طشرة (1)سـة مائتقـ، ومات أبق كعقؿ سـة تسعوولد الحضرمل  .ذلؽ أيًضا
                                                        

 ( وغقره، وقد جاء طـ غقر سبرة مـ الصحابة.494رواه أبق داود برقؿ ) (1)

 (.63)ص الؽػايةمـ طـد ققلف: وحؽك يل حاٍك إىل هـا كؼؾف طـف الخطقب يف  (2)

 (.54)ص الؽػاية ومـ صريؼ الؿصـػ رواه الخطقب يف (3)

 (.4تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (4)

 وقع يف )إصؾ(، و]أ[، و]ب[، و]د[: )سبع طشرة(، وكتب يف هامش ]د[ صقابف: )تسع طشرة(. (1)
 =وهق الصقاب فنن يف كتب التراجؿ أكف مات سـة )تسع طشرة ومائتقـ(، وققؾ: )ثؿاين طشرة  قلت:

)5(
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ِ ثَ دَّ َح وَ  (47)  (2)رْص أبا صالب بـ كَ  بـ طبد اهلل قال: سؿعت (1)ل محؿدـ

، يؽتبقن لعشر سـقـ أهؾ البصرة"يؼقل: سؿعت مقسك بـ هارون، يؼقل: 

 (3)."لثالثقـ أهؾ الشاملعشريـ، و وأهؾ الؽقفة

مات "وقال حـبؾ بـ إسحاق: سؿعت أمحد بـ حـبؾ، يؼقل:  )*(

 ."إطؿش، وٕبل كعقؿ ثؿاين طشرة سـةً 

بـ يعؼقب قال: سؿعت أبا إحقص  (5)، ثـا كعقؿ(4)ـا الحضرملثَ دَّ َح  (48)

 (6)."كان الرجؾ يتعبد طشريـ سـًة، ثؿ يؽتب الحديث"يؼقل: 

، ثـا أبق العـبري (2)، ثـا العباسبـ يحقك الساجل (1)زكريا ـاثَ دَّ َح  (49)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ( مـ ترمجة أبل كعقؿ الػضؾ بـ ُدكقـ.23/217) ب الؽؿالهتذيومائتقـ(، ولقس )سبع طشرة(. ويـطر  =

 ( وهق ثؼة.4تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (6/439 )تاريخ بغداد(. ه323الحافظ، ثؼة مات سـة ) أبق صالب هق أمحد بـ َكْصر بـ صالب (2)
 (.2899ترمجة برقؿ )

 اإللؿاع(، وطقاض يف 55)ص الؽػايةورده مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف صحقح، وأ (3)
  (1/131.)تاريخ دمشؼ(، ومـ صريؼ الخطقب رواه ابـ طساكر يف 74)ص

 (.4ثؼة تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (4)

الجرح مجفقل. وقال العؼقظ: ٓ يتابع طىل حديثف.  قال أبق حاتؿ: أبق الُؿتَّئِد هق كعقؿ بـ يعؼقب (5)
 (.8945( ترمجة برقؿ )7/233) لسان الؿقزان(، 2121( ترمجة برقؿ )8/463) والتعديؾ

 ( مـ صريؼ الحضرمل بف.54)ص الؽػايةضعقػ، ورواه الخطقب يف  (6)

 (.2717( ترمجة برقؿ )3/631) الجرح والتعديؾثؼة كؿا يف  (1)

 (.3193ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبحافظ.  ثؼة (2)

ِ٘ ًُُب ِفٝ َِٜط ًَُح  ُ٘ ُص ًََػ َٚاِيَشسِّ ايَِّصٟ ِإَشا َب َِٚصاِف ايطَّاِيِب  ٍِ ِفٞ َأ ِٛ  163 َباُب اِيَك
 

 

 

 

كان الرجؾ يتعبد طشريـ سـًة، "قال: سؿعت سػقان الثقري يؼقل:  (1)طاصؿ

 الحديث ُب تْ يستحب كَ ": (3)وقال أبق طبد اهلل الزبقري (2)."ثؿ يؽتب الحديث

حػظ بدوهنا  (4)قال: وأحب إيل أن يشتغؾ ،مـ العشريـ ٕهنا مجتؿع العؼؾ

 (5)."الؼرآن والػرائض

الرواية مـ العشريـ، والدراية "وسؿعت بعض شققخ العؾؿ يؼقل:  (51)

 (1)."مـ إربعقـ

، طـ بـ يحقك إزدي (3)أمحد الغزاء، ثـا محؿدبـ  (2)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (51)

                                                        
 (.2994ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة ثبت.  هق أبق طاصؿ الـبقؾ الضحاك بـ مخؾد (1)

( بتعؾقؼل مـ صريؼ أبل بؽر 437برقؿ ) مؼدمة الجرح والتعديؾصحقح، ورواه ابـ أبل حاتؿ يف  (2)
 بف.  ،طـ أبل طاصؿ ابـ ابل طتاب إطقـ

بـ طبد اهلل بـ طاصؿ بـ الؿـذر بـ الزبقر بـ العقام إسدي اإلمام  هق الزبقر بـ أمحد بـ سؾقؿان (3)
( 185( ترمجة برقؿ )2/217) صبؼات الشافعقة( ه317الجؾقؾ أبق طبد اهلل الزبقري. مات سـة )

هلل الزبقري آخر أكزل صبؼة مـ هذا ولد قبؾ العشريـ وأربعؿائة كؿا يف لؾسبؽل وهـاك أبق طبد ا
صبؼات الشافعقة (3/43( ترمجة برقؿ )ويـظر 432 ،)شرح التبصرة والتذكرة (1/381.) 

 يف ]ب[: )يستعؿؾ(. (4)

 (.74)ص اإللؿاع(، والؼاضل طقاض يف 55)ص الؽػايةذكره مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (5)

: والؿراد ما يجب طىل الشخص قال الحافظ ابـ حجر  "ِحْػِظ اْلُؼْرآِن َواْلَػَرائِضِ ب" :ققلف
ـٍ ٓ طؾؿ الؿقاريث. ا   (2/37 .)الـؽت القفقةكؼؾ ذلؽ طـف تؾؿقذه البؼاطل يف  هوجقب َطْق

 (.74)ص اإللؿاعذكره مـ صريؼ الؿصـػ الؼاضل طقاض يف  (1)

 (.3تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (2)

 (.6429ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق محؿد بـ يحقك بـ طبد الؽريؿ إزدي ثؼة.  (3)

)7(

)8(

)7()8(



ِ٘ ًُُب ِفٝ َِٜط ًَُح  ُ٘ ُص ًََػ َٚاِيَشسِّ ايَِّصٟ ِإَشا َب َِٚصاِف ايطَّاِيِب  ٍِ ِفٞ َأ ِٛ  163 َباُب اِيَك
 

 

 

 

كان الرجؾ يتعبد طشريـ سـًة، "قال: سؿعت سػقان الثقري يؼقل:  (1)طاصؿ

 الحديث ُب تْ يستحب كَ ": (3)وقال أبق طبد اهلل الزبقري (2)."ثؿ يؽتب الحديث

حػظ بدوهنا  (4)قال: وأحب إيل أن يشتغؾ ،مـ العشريـ ٕهنا مجتؿع العؼؾ

 (5)."الؼرآن والػرائض

الرواية مـ العشريـ، والدراية "وسؿعت بعض شققخ العؾؿ يؼقل:  (51)

 (1)."مـ إربعقـ

، طـ بـ يحقك إزدي (3)أمحد الغزاء، ثـا محؿدبـ  (2)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (51)

                                                        
 (.2994ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة ثبت.  هق أبق طاصؿ الـبقؾ الضحاك بـ مخؾد (1)

( بتعؾقؼل مـ صريؼ أبل بؽر 437برقؿ ) مؼدمة الجرح والتعديؾصحقح، ورواه ابـ أبل حاتؿ يف  (2)
 بف.  ،طـ أبل طاصؿ ابـ ابل طتاب إطقـ

بـ طبد اهلل بـ طاصؿ بـ الؿـذر بـ الزبقر بـ العقام إسدي اإلمام  هق الزبقر بـ أمحد بـ سؾقؿان (3)
( 185( ترمجة برقؿ )2/217) صبؼات الشافعقة( ه317الجؾقؾ أبق طبد اهلل الزبقري. مات سـة )

هلل الزبقري آخر أكزل صبؼة مـ هذا ولد قبؾ العشريـ وأربعؿائة كؿا يف لؾسبؽل وهـاك أبق طبد ا
صبؼات الشافعقة (3/43( ترمجة برقؿ )ويـظر 432 ،)شرح التبصرة والتذكرة (1/381.) 

 يف ]ب[: )يستعؿؾ(. (4)

 (.74)ص اإللؿاع(، والؼاضل طقاض يف 55)ص الؽػايةذكره مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (5)

: والؿراد ما يجب طىل الشخص قال الحافظ ابـ حجر  "ِحْػِظ اْلُؼْرآِن َواْلَػَرائِضِ ب" :ققلف
ـٍ ٓ طؾؿ الؿقاريث. ا   (2/37 .)الـؽت القفقةكؼؾ ذلؽ طـف تؾؿقذه البؼاطل يف  هوجقب َطْق

 (.74)ص اإللؿاعذكره مـ صريؼ الؿصـػ الؼاضل طقاض يف  (1)

 (.3تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (2)

 (.6429ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق محؿد بـ يحقك بـ طبد الؽريؿ إزدي ثؼة.  (3)
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َٚاِيَشسِّ ايَِّص َِٚصاِف ايطَّاِيِب  ٍِ ِفٞ َأ ِٛ َِ٘باُب اِيَك ًُُب ِفٝ َِٜط ًَُح  ُ٘ ُص ًََػ ٟ ِإَشا َب  164 
 

 

 

 

، الغالم لسبع (3)رُ غِ ثْ يُ "الثقري يؼقل:  (2)]سػقان[ قال: سؿعت (1)قبقصة

وقد روي كحق . ويحتؾؿ ٕربع طشرة، ويؽؿؾ طؼؾف لعشريـ، ثؿ هق التجارب

 وقال هشام بـ صالح يف رجؾ مـ إشراف:. مـ هذا طـ طظ

ًة  ـَ ِحج  َ ًدا َضْخََم   طَدْدَكا َلُف ِبْضًعا َوِطْشرِ اَها اْسَتَقى َسق   َفَؾَم  َتَقف 

 (4)[ويروى: مخًسا وطشريـ] ،وسؿعت مـ يـشده: إحدى وطشريـ

 ب لؿا وٓه أبقه خالفتف:ؾَّ فَ لؿخؾد بـ يزيد بـ الؿُ  (5)الؽؿقتوقال 

ًة َقاَد اْلُؿؾُ  ـْ َذاَك فِل َأْشَغالِ   قَك لَِخْؿَس َطْشَرَة ِحج   َولَِداُتُف َط

 :وقال آخر يف معـاه

ـَ    َمي  ــَراِة َبـِل لُ ــْ سَ ــََلٌم مِ ـــغُ                ِة َواْلُج ـَم ُُبق  ْٕ  ُدودِ ــافِل  ا

 بِنِْكَجاِز اْلَؿَقاِطِد َواْلَقِطقدِ    َطْشرٍ  ِؾ َخْؿَس ـــْ َتَؽامُ َجِدٌَر طَ 

ل، ِص قْ صِّ الؿِ  اءَض بـ أبل الؿَ  بـ محؿد (2)، ثـا طظ(1)ـا الحضرملثَ دَّ َح  (52)
                                                        

قائل (1)  (.5548ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب، صدوق ربؿا خالػ. هق قبقصة بـ طؼبة السُّ

 ة مـ تالمذة سػقان.ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع وكتب مؽاكف )أن(، وقبقص (2)

بِلُّ  ُثِغرَ  (3) ظِ  كَِػاَيةِ  فِل َوَقاَل ...، َثْغُرهُ  َسَؼَط  إَذا َمْثُغقرٌ  َوُهقَ  ،َثْغًرا ُيْثَغرُ  لِْؾَؿْػُعقلِ  بِاْلبِـَاءِ  الصَّ  إَذا :اْلُؿَتَحػِّ
بِلِّ  َأْسـَانُ  َسَؼَطْت   الؿصباح الؿـقر. التَّْشِديدِ  َمعَ  َوالثَّاءِ  بِالتَّاءِ  َواتََّغرَ  اثََّغرَ  قِقَؾ  َكَبَتْت  َفنَِذا :ُثِغرَ  قِقَؾ  الصَّ

 ( مادة )َثَغَر(.54)ص

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ ]ب[. (4)

 ( لؽامؾ الجبقري.4/237) معجؿ الشعراءتـظر ترمجتف يف  (5)

 (.4ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.4829ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (2)

ٍِ ِف ِٛ َِ٘باُب اِيَك ًُُب ِفٝ َِٜط ًَُح  ُ٘ ُص ًََػ َٚاِيَشسِّ ايَِّصٟ ِإَشا َب َِٚصاِف ايطَّاِيِب   165 ٞ َأ
 

 

 

 

، طـ الزهري قال: قال سفؾ بـ بـ أبل محزة (2)، ثـا شعقب(1)أبق القؿان ثـا

ـَ َخْؿَس َطْشَرَة َسـًَة »: -وسؿع مـف ملسو هيلع هللا ىلصوكان مـ أصحاب الـبل -سعد  ُكـُْت اْب

 (3).«ملسو هيلع هللا ىلص َيْقَم ُتُقفَِّل َرُسقُل الؾَّفِ 

حؿد بـ الحسقـ الػارسل، ثـا أمحد بـ إبراهقؿ ـا طظ بـ مثَ دَّ َح  (53)

الدورقل، ثـا طبد اهلل بـ كؿقر، طـ طبقد اهلل، طـ كافع، طـ ابـ طؿر قال: 

يقم أحد، وأكا ابـ أربع طشرة سـًة، فؾؿ يجزين، ثؿ  ملسو هيلع هللا ىلصطرضـل رسقل اهلل 

طؿر  (5)فحدثت بف ،(4)فلجازين َسـَةً  طرضـل يقم الخـدق، وأكا ابـ مخس طشرة

، وكتب إىل طؿالف د العزيز، فؼال: إن هذا الحد ما بقـ الصغقر والؽبقربـ طبا

 .ما دون ذلؽ يف العقال (1)فرضقا ٓبـ مخس طشرة سـة واجعؾقا[ا]أن 

ولق كان السؿاع ٓ يصح إٓ بعد العشريـ لسؼطت رواية كثقر مـ أهؾ  (54)

، وهق ملسو هيلع هللا ىلصمؿـ حػظ، طـ الـبل  -د الصحابةسقى مـ هق يف طدا-العؾؿ 

، ملسو هيلع هللا ىلصصغقر، ولد الحسـ بـ طظ سـة اثـتقـ مـ الفجرة، وقد حػظ طـ الـبل 
                                                        

تؼريب ، ثؼة ثبت يؼال: إن أكثر حديثف طـ شعقب مـاولة. أبق القؿان الحؿصل الحؽؿ بـ كافعهق  (1)
 (.1472ترمجة برقؿ ) التفذيب

 (.2813ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة طابد. قال ابـ معقـ: مـ أثبت الـاس يف الزهري.  (2)

 صحقح. (3)

( مـ صريؼ 2664البخاري برقؿ ) الصحقحقـلؽـ هذا طـ ابـ طؿر يف  شقخ الؿصـػ مل أطرفف: (4)
 ( مـ صريؼ ابـ كؿقر بف.1868أبل أسامة طـ طبقد اهلل بف، ومسؾؿ برقؿ )

 .الصحقحقـالؼائؾ: )فحدثت بف طؿر بـ طبد العزيز( هق كافع كؿا جاء ذلؽ يف  (5)
)7( ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع. (1)

)6(

)7( )6(
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اهلل  وهق أول مقلقد ولد يف اإلسالم مـ الؿفاجريـ، وقد ققؾ: أول مقلقد طبد

 .طؾقفؿا السالم صفر واحد، طىل ما ، وبقـ الحسـ والحسقـ(1)بـ الزبقرا

ِ ثَ دَّ َح  (55) ، ثـا حػص بـ غقاث، طـ بـ صالقت (3)ثـا طثؿان (2)ل بف أبلـ

َوَأَكا  ملسو هيلع هللا ىلصَماَت الـَّبِلُّ »جعػر بـ محؿد، طـ أبقف وقال طبد اهلل بـ العباس: 

ـٌ   (4).«َختِق

قال:  وقال هشقؿ: طـ أبل بشر، طـ سعقد بـ جبقر، طـ ابـ طباس (56)

ـُ َطشرِ  ملسو هيلع هللا ىلص َض َرُسقُل اهللِ ُقبِ » ـَ ] َوَأَكا اْب ـا بذلؽ الحضرمل، ثـا ثَ دَّ َح  (5)«[ِسـِق

 .ملسو هيلع هللا ىلصسريج بـ يقكس، ثـا هشقؿ، وكان لعبداهلل بـ جعػر طشر سـقـ يقم تقيف الـبل 

، (1)، وهق ابـ ثؿانمةرَ خْ ر بـ مَ قَ ْس حػظ الؿِ "وقال طظ بـ الؿديـل:  (57)

وهق ابـ سبع سـقـ، وكذلؽ  ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  ةؿَ ؾَ : حػظ طؿر بـ أبل َس (2)وقال
                                                        

َٓ َيِصحُّ )مـ ققلف:  (1) َؿاُع  (، ومل َيْعُزه 55)ص الؽػايةإىل هـا كؼؾف الخطقب يف  (...َوَلْق َكاَن السَّ
ا.   لؾؿصـػ بؾ صدره بـ )قؾت( مع زيادة يسقرة جدا

 مل أقػ طىل ترمجتف. (2)

هق طثؿان بـ صالقت الجحدري مـ أهؾ البصرة كان أحػظ مـ أبقف مات وهق شاٌب، ومل يتؿتع  (3)
ا. (8/454الثؼات( ه234سـة ) بعؾؿف يف  ( بتصرف يسقر جدا

 ( مـ صريؼ سعقد بـ جبقر طـف.6299رواه البخاري برقؿ ) (4)

( مـ صريؼ يعؼقب 5336( مـ صريؼ أبل طقاكة طـ أبل بشر بف وبرقؿ )5335رواه البخاري برقؿ ) (5)
تَِبْت يف حاشقة )إصؾ( ابـ إبراهقؿ طـ هشقؿ بف. وما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقطة مـ مجقع الـسخ وكُ 

 وُضبِّب طؾقفا.
ـ كؿا يف  ملسو هيلع هللا ىلصوتقيف الـبل  (1)   (27/582.)هتذيب الؽؿالوالؿسقر يف هذا السِّ

 يـل.ديعـل: طظ بـ الؿ (2)

ِ٘ ًُُب ِفٝ َِٜط ًَُح  ُ٘ ُص ًََػ َٚاِيَشسِّ ايَِّصٟ ِإَشا َب َِٚصاِف ايطَّاِيِب  ٍِ ِفٞ َأ ِٛ  167 َباُب اِيَك
 

 

 

 

بـ الضحاك ، وثابت (2)، وكذلؽ سفؾ بـ أبل حثؿةبـ يزيد (1)السائب

سـقـ، فلما طبد اهلل بـ حـظؾة الراهب، فنن رسقل  إشفظ، همٓء أبـاء ثؿان

 ."تقيف وهق ابـ سبع سـقـ ولف رواية ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ِ ثَ دَّ وقال أمحد بـ حـبؾ: َح  (58) ع، قْ ؿَ ل ثابت بـ القلقد بـ طبد اهلل بـ ُج ـ

ِ ثَ دَّ َح   ،ملسو هيلع هللا ىلصقل اهلل أدركت ثؿاين سـقـ مـ حقاة رس"ل أبل قال: قال أبق الطػقؾ: ـ

 (3)."وولدت طام أحد

ـُ  (7)، طـ مقسك(6)، ثـا وكقع(5)، ثـا طثؿان(4)ـا الحضرملثَ دَّ َح  (59)  ّل ؾَ طُ  ب

الـبل  مولدت مؼد»د قال: ؾَّ خْ ة بـ مُ ؿَ ؾَ ْس قال: سؿعت مَ  (1)بـ رباح، طـ أبقفا

 (2).«، ومات وأكا ابـ طشرالؿديـة ملسو هيلع هللا ىلص
                                                        

ّـِ كؿا يف  ملسو هيلع هللا ىلصُحجَّ بف مع الـبل  (1)  (.3174( ترمجة برقؿ )13/194) هتذيب الؽؿالوهق يف هذا الّس

( لقلده مـ أن سفاًل بايع 864( ترمجة برقؿ )4/233) الجرح والتعديؾوأما ققل أبل حاتؿ يف  (2)
يقم ُأحد. فؼد رده مجاطة مـ أهؾ العؾؿ ٕن سفاًل تقيف الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصتحت الشجرة، وكان دلقؾ الـبل 

  (4/248.)هتذيب التفذيبوسـف آكذاك ثؿان سـقـ حؽك ذلؽ القاقدي. ويـظر لذلؽ  ملسو هيلع هللا ىلص
(3) العؾؾ ومعرفة الرجال (2/338( برقؿ )برواية طبد اهلل.368 ) 

 (.4ثؼة تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (4)

ترمجة  تؼريب التفذيببـ أبل شقبة، ثؼة حافظ شفقر، ولف أوهام.  هق طثؿان بـ محؿد بـ إبراهقؿ (5)
 (.4545برقؿ )

 .هق ابـ الجراح (6)
 (.7343ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبربؿا أخطل.  صدوق (7)

( بالتصغقر، وكان يغضب مـفا.  (1) ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبثؼة والؿشفقر يف اسؿف )ُطَؾلٌّ
(4766.) 

(، ومـ صريؼف ابـ أبل طاصؿ يف 13/43) الؿصـػسـده حسـ ورواه أبق بؽر بـ أبل شقبة يف  (2)
أحاد والؿثاين (5/324ب )( والخطقب يف 2865رقؿ ،)الؽػاية (، ورواه الطبراين يف 57)ص
الؿعجؿ الؽبقر (19/437( برقؿ )مـ صريؼ وكقع، بف.1363 ) )7(

)6(

)7(

)6(
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 (3)."وولدت طام أحد
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( لقلده مـ أن سفاًل بايع 864( ترمجة برقؿ )4/233) الجرح والتعديؾوأما ققل أبل حاتؿ يف  (2)
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  (4/248.)هتذيب التفذيبوسـف آكذاك ثؿان سـقـ حؽك ذلؽ القاقدي. ويـظر لذلؽ  ملسو هيلع هللا ىلص
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ترمجة  تؼريب التفذيببـ أبل شقبة، ثؼة حافظ شفقر، ولف أوهام.  هق طثؿان بـ محؿد بـ إبراهقؿ (5)
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 .هق ابـ الجراح (6)
 (.7343ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبربؿا أخطل.  صدوق (7)

( بالتصغقر، وكان يغضب مـفا.  (1) ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبثؼة والؿشفقر يف اسؿف )ُطَؾلٌّ
(4766.) 

(، ومـ صريؼف ابـ أبل طاصؿ يف 13/43) الؿصـػسـده حسـ ورواه أبق بؽر بـ أبل شقبة يف  (2)
أحاد والؿثاين (5/324ب )( والخطقب يف 2865رقؿ ،)الؽػاية (، ورواه الطبراين يف 57)ص
الؿعجؿ الؽبقر (19/437( برقؿ )مـ صريؼ وكقع، بف.1363 ) 

)9(

)8(

)9(

)8(



ِ٘ ًُُب ِفٝ َِٜط ًَُح  ُ٘ ُص ًََػ َٚاِيَشسِّ ايَِّصٟ ِإَشا َب َِٚصاِف ايطَّاِيِب  ٍِ ِفٞ َأ ِٛ َباُب اِيَك  168 
 

 

 

 

وقال حـبؾ بـ إسحاق، طـ أمحد، ثـا طبد الرمحـ بـ مفدي، طـ  (61)

الؿديـة، وأكا ابـ أربع  ملسو هيلع هللا ىلصقدم الـبل »، طـ أبقف، طـ مسؾؿة قال: ظٍّ مقسك بـ طُ 

، الرمحـ قال: وإذا اختؾػ وكقع وطبد (1).«ومات وأكا ابـ أربع طشرة ،سـقـ

 .فعبد الرمحـ أثبت ٕكف أقرب طفًدا بالؽتاب

ِ ثَ دَّ َح  (61) بـ  (3)ـا هارونثَ دَّ ظ، َح بـ إسحاق بـ إبراهقؿ أمُ  (2)ل محؿدـ

بـ محؿد  (2)، ثـا مهامبـ سعقد اإلسؽـدراين (1)، ثـا يزيد(4)الؿصريسؾقؿان 

بـ إسؿاطقؾ  (4)بـ يحقك بـ غقالن إسؾؿل، ثـا ضؿام (3)العبدي، ثـا محؿد
                                                        

الؿديـة، وهق ابـ أربع سـقـ، ويف الذي قبؾف أكف كان  ملسو هيلع هللا ىلصسـده حسـ، بقد أكف هـا ذكر أن مؼدم الـبل  (1)
بع سـقـ: فنن وكقًعا وابـ مفدي روياه طـ ذلؽ حقـ وٓدتف. والصقاب: أكف كان ذلؽ وهق ابـ أر

مقسك بـ ُطظٍّ ورواية ابـ مفدي أثبت كؿا قال أمحد. وصقب ذلؽ الطبراين ٓسقؿا وقد تابعف طىل 
( مـ صريؼ ابـ 1682( برقؿ )7/387) التاريخ الؽبقرذلؽ معـ بـ طقسك، فؼد رواه البخاري يف 

( مـ صريؼ ابـ مفدي لَِقْحِده 1361( برقؿ )19/438) الؿعجؿ الؽبقرمفدي ومعـ والطبراين يف 
 بف، وقال الطبراين طؼبف: وحديث طبد الرمحـ بـ مفدي طـدي الصقاب.  

 مل أقػ طىل ترمجتف. (2)

( برقؿ 2/643) تؽؿؾة اإلكؿالهق هارون بـ سؾقؿان الؿصري أبق ذر ترجؿ لف ابـ كؼطف يف  (3)
 .(، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل 2425)

 ( بدل )الؿصري(.اْلَؿْعَؿِريُّ تصحػ يف الؿطبقع إىل: ) (4)

(، وقال: إكف سلل أباه طـف، فؼال: 1124( برقؿ )9/268) الجرح والتعديؾذكره ابـ أبل حاتؿ يف  (1)
 محؾف الصدق.

 مل أقػ طىل ترمجتف. (2)

 مل أقػ طىل ترمجتف.(3)

. صدوق ربؿا أخطل. الؿصري إسؿاطقؾ أبق الؿعافري الؿرادي مالؽ بـ إسؿاطقؾ بـ ضؿام هق (4)
تؼريب التفذيب ( 3332ترمجة برقؿ ،)هتذيب الؽؿال (13/311( ترمجة برقؿ )2935 .) 

ِ٘ ًُُب ِفٝ َِٜط ًَُح  ُ٘ ُص ًََػ َٚاِيَشسِّ ايَِّصٟ ِإَشا َب َِٚصاِف ايطَّاِيِب  ٍِ ِفٞ َأ ِٛ  169 َباُب اِيَك
 

 

 

 

قال: كان الحسـ يؼقل: قدمقا إلقـا  ،، طـ يزيد بـ أبل حبقبالؿعافري

أحداثؽؿ، فنهنؿ أفرغ قؾقًبا وأحػظ لؿا سؿعقا، فؿـ أراد اهلل طز وجؾ أن يتؿ 

 (1).ذلؽ لف أتؿف

ـا ثَ دَّ َح ، وَ بـ الصباح (3)، ثـا محؿدبـ طظ الؼطان (2)ـا الحسـثَ دَّ َح  (62)

قال: قال يل ابـ شفاب  قنبـ الؿاجش (3)قآ: أكا يقسػ(2)، ثـا صالقت(1)مهام
                                                        

يف سـده مـ مل أطرفف والذي يظفر مـ خالل رجال السـد أن فقف سؼًطا، فؽلن )ح( التحقيؾ سؼطت  (1)
دُ مـف فؾعؾف هؽذا:  َثـِل ُمَحؿَّ ـُ إِْسَحاَق  َحدَّ َثـَا َهاُرونُ  ْب ، َحدَّ ُمؾِلُّ ْٔ ـِ إِْبَراِهقَؿ ا ـُ ُسَؾْقَؿاَن  ْب ، الؿصريْب

ْسَؽـَْدَراكِلُّ  َثـَا َيِزيدُ  ـُ َسِعقٍد اإْلِ امُ و . حب َثـَا َهؿَّ دُ   َحدَّ ، َثـَا ُمَحؿَّ ٍد اْلَعْبِديُّ ـُ ُمَحؿَّ ـِ َغْقاَلَن  ْب ـُ َيْحَقك ْب ْب
َْسَؾِؿلُّ  ْٕ ـُ إِْسَؿاِطقَؾ  ِضَؿامُ كالمها طـ  ا  .ْب

  ّقلت ٍصا األمطًٓ:
 أن مهام بـ محؿد العبدي مـ مشايخ الؿصـػ كؿا سقليت يف إثر الذي بعد هذا. األّل:

 أن ابـ أبل حاتؿ طـدما ترجؿ لقزيد بـ سعقد اإلسؽـدراين ذكر أكف يروي طـ ضؿام بـ إسؿاطقؾ.  الجاىٕ:

( مـ 552د ٓ يذكرها، فؼد روى أثًرا تؼدم برقؿ )وأما أن الؿصـػ مل يذكر كؾؿة )كالمها(: فنكف ق
( 678( برقؿ )1/311) الجامعصريؼقـ ومل يذكرها. هذا وقد روى إثر الخطقب البغدادي يف 

 مـ صريؼ سقيد بـ سعقد طـ ضؿام بف.
(، 954ترمجة برقؿ ) مقسقطة أققال أبل الحسـ الدارقطـل يف رجال الحديث وِطَؾؾِفثؼة كؿا يف  (2)

 (.3853( ترمجة برقؿ )8/367) تاريخ بغدادو

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيب. صدوق ،التاجر جعػر أبق ائلرَ َج ْر الجَ  الصباح بـ محؿد هق (3)
(6333.) 

 ( مل أقػ طىل ترمجتف.62هق العبدي تؼدم برقؿ ) (1)

صدوق. وأما ققل ابـ الجقزي ضعػف طؾؿاء الـؼؾ، فؼد قال أبق حاتؿ:  هق صالقت بـ طباد الصقريف (2)
الجرح  هالذهبل: إكف قال ذلؽ مـ غقر تثبُّت. ثؿ قال: إىل الساطة ُأفتش فؿا وقعت بلحد ضعػف... ا قال

 (.3975( ترمجة برقؿ )2/334) مقزان آطتدال(، 2178( ترمجة برقؿ )4/495) والتعديؾ
 (.7952ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب، ثؼة. يقسػ بـ يعؼقب الؿاجشقن (3)
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قال: كان الحسـ يؼقل: قدمقا إلقـا  ،، طـ يزيد بـ أبل حبقبالؿعافري

أحداثؽؿ، فنهنؿ أفرغ قؾقًبا وأحػظ لؿا سؿعقا، فؿـ أراد اهلل طز وجؾ أن يتؿ 

 (1).ذلؽ لف أتؿف

ـا ثَ دَّ َح ، وَ بـ الصباح (3)، ثـا محؿدبـ طظ الؼطان (2)ـا الحسـثَ دَّ َح  (62)

قال: قال يل ابـ شفاب  قنبـ الؿاجش (3)قآ: أكا يقسػ(2)، ثـا صالقت(1)مهام
                                                        

يف سـده مـ مل أطرفف والذي يظفر مـ خالل رجال السـد أن فقف سؼًطا، فؽلن )ح( التحقيؾ سؼطت  (1)
دُ مـف فؾعؾف هؽذا:  َثـِل ُمَحؿَّ ـُ إِْسَحاَق  َحدَّ َثـَا َهاُرونُ  ْب ، َحدَّ ُمؾِلُّ ْٔ ـِ إِْبَراِهقَؿ ا ـُ ُسَؾْقَؿاَن  ْب ، الؿصريْب

ْسَؽـَْدَراكِلُّ  َثـَا َيِزيدُ  ـُ َسِعقٍد اإْلِ امُ و . حب َثـَا َهؿَّ دُ   َحدَّ ، َثـَا ُمَحؿَّ ٍد اْلَعْبِديُّ ـُ ُمَحؿَّ ـِ َغْقاَلَن  ْب ـُ َيْحَقك ْب ْب
َْسَؾِؿلُّ  ْٕ ـُ إِْسَؿاِطقَؾ  ِضَؿامُ كالمها طـ  ا  .ْب

  ّقلت ٍصا األمطًٓ:
 أن مهام بـ محؿد العبدي مـ مشايخ الؿصـػ كؿا سقليت يف إثر الذي بعد هذا. األّل:

 أن ابـ أبل حاتؿ طـدما ترجؿ لقزيد بـ سعقد اإلسؽـدراين ذكر أكف يروي طـ ضؿام بـ إسؿاطقؾ.  الجاىٕ:

( مـ 552د ٓ يذكرها، فؼد روى أثًرا تؼدم برقؿ )وأما أن الؿصـػ مل يذكر كؾؿة )كالمها(: فنكف ق
( 678( برقؿ )1/311) الجامعصريؼقـ ومل يذكرها. هذا وقد روى إثر الخطقب البغدادي يف 

 مـ صريؼ سقيد بـ سعقد طـ ضؿام بف.
(، 954ترمجة برقؿ ) مقسقطة أققال أبل الحسـ الدارقطـل يف رجال الحديث وِطَؾؾِفثؼة كؿا يف  (2)

 (.3853( ترمجة برقؿ )8/367) تاريخ بغدادو

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيب. صدوق ،التاجر جعػر أبق ائلرَ َج ْر الجَ  الصباح بـ محؿد هق (3)
(6333.) 

 ( مل أقػ طىل ترمجتف.62هق العبدي تؼدم برقؿ ) (1)

صدوق. وأما ققل ابـ الجقزي ضعػف طؾؿاء الـؼؾ، فؼد قال أبق حاتؿ:  هق صالقت بـ طباد الصقريف (2)
الجرح  هالذهبل: إكف قال ذلؽ مـ غقر تثبُّت. ثؿ قال: إىل الساطة ُأفتش فؿا وقعت بلحد ضعػف... ا قال

 (.3975( ترمجة برقؿ )2/334) مقزان آطتدال(، 2178( ترمجة برقؿ )4/495) والتعديؾ
 (.7952ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب، ثؼة. يقسػ بـ يعؼقب الؿاجشقن (3)
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قال: كان الحسـ يؼقل: قدمقا إلقـا  ،، طـ يزيد بـ أبل حبقبالؿعافري

أحداثؽؿ، فنهنؿ أفرغ قؾقًبا وأحػظ لؿا سؿعقا، فؿـ أراد اهلل طز وجؾ أن يتؿ 

 (1).ذلؽ لف أتؿف

ـا ثَ دَّ َح ، وَ بـ الصباح (3)، ثـا محؿدبـ طظ الؼطان (2)ـا الحسـثَ دَّ َح  (62)

قال: قال يل ابـ شفاب  قنبـ الؿاجش (3)قآ: أكا يقسػ(2)، ثـا صالقت(1)مهام
                                                        

يف سـده مـ مل أطرفف والذي يظفر مـ خالل رجال السـد أن فقف سؼًطا، فؽلن )ح( التحقيؾ سؼطت  (1)
دُ مـف فؾعؾف هؽذا:  َثـِل ُمَحؿَّ ـُ إِْسَحاَق  َحدَّ َثـَا َهاُرونُ  ْب ، َحدَّ ُمؾِلُّ ْٔ ـِ إِْبَراِهقَؿ ا ـُ ُسَؾْقَؿاَن  ْب ، الؿصريْب

ْسَؽـَْدَراكِلُّ  َثـَا َيِزيدُ  ـُ َسِعقٍد اإْلِ امُ و . حب َثـَا َهؿَّ دُ   َحدَّ ، َثـَا ُمَحؿَّ ٍد اْلَعْبِديُّ ـُ ُمَحؿَّ ـِ َغْقاَلَن  ْب ـُ َيْحَقك ْب ْب
َْسَؾِؿلُّ  ْٕ ـُ إِْسَؿاِطقَؾ  ِضَؿامُ كالمها طـ  ا  .ْب

  ّقلت ٍصا األمطًٓ:
 أن مهام بـ محؿد العبدي مـ مشايخ الؿصـػ كؿا سقليت يف إثر الذي بعد هذا. األّل:

 أن ابـ أبل حاتؿ طـدما ترجؿ لقزيد بـ سعقد اإلسؽـدراين ذكر أكف يروي طـ ضؿام بـ إسؿاطقؾ.  الجاىٕ:

( مـ 552د ٓ يذكرها، فؼد روى أثًرا تؼدم برقؿ )وأما أن الؿصـػ مل يذكر كؾؿة )كالمها(: فنكف ق
( 678( برقؿ )1/311) الجامعصريؼقـ ومل يذكرها. هذا وقد روى إثر الخطقب البغدادي يف 

 مـ صريؼ سقيد بـ سعقد طـ ضؿام بف.
(، 954ترمجة برقؿ ) مقسقطة أققال أبل الحسـ الدارقطـل يف رجال الحديث وِطَؾؾِفثؼة كؿا يف  (2)

 (.3853( ترمجة برقؿ )8/367) تاريخ بغدادو

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيب. صدوق ،التاجر جعػر أبق ائلرَ َج ْر الجَ  الصباح بـ محؿد هق (3)
(6333.) 

 ( مل أقػ طىل ترمجتف.62هق العبدي تؼدم برقؿ ) (1)

صدوق. وأما ققل ابـ الجقزي ضعػف طؾؿاء الـؼؾ، فؼد قال أبق حاتؿ:  هق صالقت بـ طباد الصقريف (2)
الجرح  هالذهبل: إكف قال ذلؽ مـ غقر تثبُّت. ثؿ قال: إىل الساطة ُأفتش فؿا وقعت بلحد ضعػف... ا قال

 (.3975( ترمجة برقؿ )2/334) مقزان آطتدال(، 2178( ترمجة برقؿ )4/495) والتعديؾ
)6( (.7952ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب، ثؼة. يقسػ بـ يعؼقب الؿاجشقن (3)

)5(

)4(

)6( )5( )4(



َٚاِيَشسِّ ايَِّصٟ ِإَشا َب َِٚصاِف ايطَّاِيِب  ٍِ ِفٞ َأ ِٛ َِ٘باُب اِيَك ًُُب ِفٝ َِٜط ًَُح  ُ٘ ُص ًََػ  173 
 

 

 

 

ٓ تستحؼروا أكػسؽؿ لحداثة أسـاكؽؿ: "- الزهري، وٓبـ طؿ يل ؤخر معـا

ؾ دطا إحداث، ِض عْ كان إذا أطقاه إمر الؿُ  فنن طؿر بـ الخطاب 

 :وأكشدكا أصحابـا البغداديقن (1)."فاستشارهؿ لحدة طؼقلفؿ

َٓ تُ   ابِاْلَػَتك اْلَؿْرُزوِق ِذْهـً  ـُر   ـص  ؼَ إِن  اْلَحَداَثَة 

ًـّ ـــَفَقُػقُق َأْكَبَر ِمـْ    ُف ــَـْ ُتَذك ل َقْؾبـَلؽِ   اُف ِس

ِ ثَ دَّ َح  (63) أبق  انرَ فْ بـ مِ  (3)ثـا يزيدالزهري،  جرَ بـ أمحد بـ الػَ  (2)ل بؽرـ

، ثـا أبق بؽر بـ طقاش قال: كـا طـد إطؿش، وكحـ حقلف كؽتب خالد

ما همٓء الصبقان حقلؽ؟ قال:  ،الحديث، فؿر بف رجؾ فؼال: يا أبا محؿد

 (1)."همٓء الذيـ يحػظقن طؾقؽ ديـؽ"
                                                        

( مـ صريؼ: 4484( برقؿ )3/417) الحؾقةسـده حسـ. وهق أثر صحقح، فؼد رواه أبق كعقؿ يف  (1)
( مـ صريؼ: طظ بـ الؿديـل، ويحقك بـ 13/113) الســ الؽبرىطظ بـ الؿديـل، والبقفؼل يف 

الجامع بقان ( مـ صريؼ: طػان بـ مسؾؿ، وابـ طبد البر يف 1/339) اإلرشاد يحقك والخؾقظ يف
( مـ صريؼ: 536( مـ صريؼ: يحقك بـ حسان وبرقؿ )535( برقؿ )1/364-365) العؾؿ وفضؾف

 محؿد بـ طقسك كؾفؿ طـ يقسػ بـ الؿاجشقن بف.

فؿل لفذكره الدارقطـل كؿا يف  (2)  (، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل.224ترمجة برقؿ ) سمآت السَّ

 (.7837ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (3)

وهق محؿد –شقخ الؿصـػ مل أقػ طىل معرفة حالف بقد أكف متابع، فؼد تابعف أبق بؽر بـ أبل العقام  (1)
ة برقؿ ( ترمج2/245) تاريخ بغدادابـ أمحد بـ أبل العقام، قال طـف الدارقطـل: صدوق. كؿا يف 

(، وكذا رواه الفروي يف 975( برقؿ )4/189) ذم الؽالموهذه الؿتابعة طـد الفروي يف  -(274)
ذم الؽالم (4/189( برقؿ )مـ صريؼ إخـسل 975 )–ومحؿد بـ  -وهق محؿد بـ طؿران

 =( 63)ص الؽػاية(، والخطقب يف 6329( برقؿ )5/61) الحؾقةإسؿاطقؾ، ورواه أبق كعقؿ يف 
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ِ ثَ دَّ ، َح بـ أبل صالب (2)، ثـا يحقكبـ أمحد (1)ـا الـعؿانثَ دَّ َح  (64) ل بعض ـ

قال: مر رجؾ بحؿاد بـ سؾؿة، وحقلف صبقان، فؼال: يا أبا سؾؿة ما ، البصريقـ

 (3).يـؽهذا؟ قال: همٓء الذيـ يحػظقن طؾقؽ أمر د

 ،بـ رمحة إصبحل (5)بـ أمحد بـ معدان، ثـا سعقد (4)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (65)

إىل حؾؼة طبد اهلل بـ الؿبارك بؾقؾ مع أقراين، ٓ يسبؼـل أحد،  ُؼ بِ قال: كـت أْس 

فؼال:  .ويجلء هق مع إشقاخ، فؼقؾ لف: قد غؾبـا طؾقؽ همٓء الصبقان

. "غ هبؿؾِّ بَ ، أكتؿ كؿ تعقشقن؟ وهمٓء طسك اهلل أن يُ مـؽؿ رجك طـديهمٓء أ"

 (1).قال: قال سعقد: فؿا بؼل أحد غقري

، ثـا محؿد بـ العالء، ثـا أبق أسامة، طـ (2)ـا أبق جعػر الحضرملثَ دَّ َح  (66)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صريؼ إخـسل وحده، وإخـسل هق محؿد بـ طؿران كؿا تؼدم، قال فقف البخاري: مـؽر مـ  =
 (، فإثر أقؾ أحقالف أكف حسـ.814( ترمجة برقؿ )3/173) الؿقزانالحديث. كؿا يف 

 (.7251ترمجة برقؿ ) تاريخ بغداد(، ه315هق الـعؿان بـ أمحد بـ كعقؿ القاسطل ثؼة، مات سـة ) (1)

حقك بـ أبل صالب جعػر الزبرقان محدث مشفقر. يـظر كالم إئؿة فقف جرًحا وتعدياًل يف هق ي (2)
مقزان آطتدال (4/386( ترمجة برقؿ )9547.) 

ٌؿ فقف. (3)  يف سـده إهبام ويحقك بـ أبل صالب ُمَتَؽؾَّ

 (.3تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

طـ ابـ الؿبارك، قال ابـ حبان:  الجفاد هق سعقد بـ رمحة بـ كعقؿ الؿصقصل، وهق راوي كتاب (5)
 (.3172( ترمجة برقؿ )2/135) مقزان آطتدالٓ يجقز أن يحتج بف لؿخالػتف إثبات. 

(، والؼاضل طقاض يف 683( برقؿ )1/312) الجامعرواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (1)
اإللؿاع (.198)ص 

 (.4هق ُمَطقَّـ تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (2)

)4(

)4(
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 (.3تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

طـ ابـ الؿبارك، قال ابـ حبان:  الجفاد هق سعقد بـ رمحة بـ كعقؿ الؿصقصل، وهق راوي كتاب (5)
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قال: سؿعت  ،بـ زيد ـا الحسـ، ثـا طػان، ثـا محادثَ دَّ َح هشام بـ طروة ح وَ 

فلصبحـا  كـا صغار ققمٍ  ـلَّ أي بُ "قال: كان أبل يؼقل:  (1)كهشام بـ طروة الؿعـ

ققم ويقشؽ أن تؽقكقا كبارهؿ، فؿا خقر يف  (2)ركبارهؿ، وإكؽؿ الققم صغا

 (3)."كبقر، وٓ طؾؿ لف، فعؾقؽؿ بالسـة

، بـ طؿران إخـسل (5)، ثـا أمحدحؿد البغقيبـ م (4)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (67)

أكف كان يجؿع غؾؿان "ثـا ابـ فضقؾ، ثـا إطؿش، طـ إسؿاطقؾ بـ رجاء: 

 (1)."الؿؽاتب ويحدثفؿ لؽقال يـسك حديثف

، ثـا بالشعراين إهقازي ويعرف بـ محؿد بـ إسحاق (2)ـا أمحدثَ دَّ َح  (68)
                                                        

 ( والؿطبقع تبًعا لف، والؿثبت هق الصقاب. والؿراد رواية ذلؽ بـ )الؿعـك(.اْلَؿْعـِلَّ وقع يف ]أ[: ) (1)

 وقع يف الؿطبقع: )صغائر( بدل )صغار(. (2)

( مـ صريؼ أكس بـ طقاض. 571( برقؿ )1/459) مؼدمة الســصحقح ورواه الدارمل يف  (3)
ــ الؽبرى(، ومـ صريؼة البقفؼل يف 1/151) الؿعرفة والتاريخوالػسقي يف   الؿدخؾ إىل السُّ

 ( مـ صريؼ: يحقك بـ أيقب، كالمها طـ هشام، بف.633( برقؿ )2/155)
 (.5191( برقؿ )1/325) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف  (4)

 كؾٍّ (، وطىل65وققؾ: إكف محؿد بـ طؿران الذي أشرت إلقف يف تعؾقؼل طىل إثر السابؼ برقؿ ) (5)
 (.749( برقؿ )1/335) لسان الؿقزانالرجؾ تالػ تـظر ترمجتف يف 

برقؿ  العؾؿيف سـده: إخـسل، تؼدم الؽالم طؾقف، بقد أكف متاَبع، فؼد رواه أبق خقثؿة الـسائل يف  (1)
( مـ صريؼ: ابـ فضقؾ، بف، 886( برقؿ )1/474) الجعديات(، ومـ صريؼف: البغقي يف 73)

 ( مـ صريؼ: ابـ كؿقر، طـ ابـ فضقؾ، بف.2/613) الؿعرفة والتاريخلػسقي يف بـحقه، وا

سؿع بدمشؼ: "(، ومل يزد طىل ققلف: 112( برقؿ )5/213) تاريخ دمشؼترجؿ لف ابـ طساكر يف  (2)
زاذ إكطاكّل، روى طـف  أبا زرطة طبد الرمحـ بـ طؿرو الـصري، وبغقرها: أبا طؿرو طثؿان بـ ُخرَّ

 ه.ا"حؿد الحسـ بـ طبد الرمحـ بـ خالد الرامفرمزيأبق م

ِ٘ ًُُب ِفٝ َِٜط ًَُح  ُ٘ ُص ًََػ َٚاِيَشسِّ ايَِّصٟ ِإَشا َب َِٚصاِف ايطَّاِيِب  ٍِ ِفٞ َأ ِٛ  173 َباُب اِيَك
 

 

 

 

يؼقل: سؿعت  (3)، قال: سؿعت أبل(2)ةؾَ بَ بجَ  بـ طبد القهاب بـ كجدة (1)أمحد

فؼال لف  ،يدكقـل (5)يؼقل: كان ابـ أبل حسقـ الؿؽل بـ طقاش (4)إسؿاطقؾ

فؼال: إين  .، وتمثره طؾقـا(6)املشأصحاب الحديث: كراك تؼدم هذا الغالم ال

إَِذا َجَؿَع الط َعاُم َأْرَبًعا َفَؼْد »فسللقه يقًما طـ حديث حدث بف طـ شفر:  .فؾُ مِّ أؤَ 

فسللـل طـ ذلؽ، فؼال يل: كقػ حدثتؽؿ؟ فذكر الثالثة وكسل الرابعة،  ،«َكُؿَؾ 

،  :إَِذا َجَؿَع الط َعاُم َأْرَبًعا َفَؼْد َكُؿَؾ »فؼؾت: حدثتـا طـ شفر أكف  ًٓ ُلُف َحََل إَِذا َكاَن َأو 

 َْ َ ْٕ قَضُع، َوَكُثَرْت َطَؾْقِف ا َُ ـَ  َل َطَؾْقِف الُل ِحق َُ  ِؿَد اللُ ِدي، َوُح َوُسؿ  ـَ  فلقبؾ  «ْرَفُع ِحق

 (1)؟.طىل الؼقم، فؼال: كقػ تروين

إصبفاين أو أبا إسؿاطقؾ إصبفاين، يحؽل طـ إبراهقؿ  سؿعت (69)

وأكا حديث -غقره، قال: بؾغـل أن ابـ طققـة قال: كـت أختؾػ إىل الزهري 

                                                        
 (.73ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الَحْقصل، صدوق.  (1)

  (2/134.)معجؿ البؾدانَجَبَؾة بالتحريؽ يـظر  (2)

 (.4292) ترمجة برقؿ تؼريب التفذيب، ثؼة. هق طبد القهاب بـ كجدة الَحْقصل (3)

 (.477ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق يف روايتف طـ أهؾ بؾده، ُمَخؾِّط يف غقرهؿ.  (4)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبالؿؽل، ثؼة طامل بالؿـاسؽ.  هق طبد اهلل بـ طبد الرمحـ بـ أبل حسقـ (5)
(3452.) 

و]ب[، و]د[: )السؾؿل( بدل: )الشامل(، ويف إصؾ: )الشامل( وهق الصقاب، فؼد وقع يف ]أ[،  (6)
َب ذلؽ الدكتقر طجاج يف كسختف. الجامعجاء كذلؽ طـد الخطقب يف   وصقَّ

 (6/61 )الحؾقة(، ومـ صريؼف: أبق كعقؿ يف 564( برقؿ )1/343) الزهدرواه ابـ الؿبارك يف  (1)
( مـ صريؼ: 232برقؿ ) مصافحة اإلخقان وزيارهتؿقا يف كتاب (، وابـ أبل الدك7788برقؿ )

 (.679( برقؿ )1/312) الجامعإسؿاطقؾ بـ طقاش، بف. ورواه مـ صريؼ الؿصـػ: الخطقب يف 

)7(

)6(

)7(

)6(
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 (1)؟.طىل الؼقم، فؼال: كقػ تروين
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 (.4292) ترمجة برقؿ تؼريب التفذيب، ثؼة. هق طبد القهاب بـ كجدة الَحْقصل (3)

 (.477ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق يف روايتف طـ أهؾ بؾده، ُمَخؾِّط يف غقرهؿ.  (4)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبالؿؽل، ثؼة طامل بالؿـاسؽ.  هق طبد اهلل بـ طبد الرمحـ بـ أبل حسقـ (5)
(3452.) 

و]ب[، و]د[: )السؾؿل( بدل: )الشامل(، ويف إصؾ: )الشامل( وهق الصقاب، فؼد وقع يف ]أ[،  (6)
َب ذلؽ الدكتقر طجاج يف كسختف. الجامعجاء كذلؽ طـد الخطقب يف   وصقَّ

 (6/61 )الحؾقة(، ومـ صريؼف: أبق كعقؿ يف 564( برقؿ )1/343) الزهدرواه ابـ الؿبارك يف  (1)
( مـ صريؼ: 232برقؿ ) مصافحة اإلخقان وزيارهتؿقا يف كتاب (، وابـ أبل الدك7788برقؿ )

 (.679( برقؿ )1/312) الجامعإسؿاطقؾ بـ طقاش، بف. ورواه مـ صريؼ الؿصـػ: الخطقب يف 

)7(

)7(



ِ٘ ًُُب ِفٝ َِٜط ًَُح  ُ٘ ُص ًََػ َٚاِيَشسِّ ايَِّصٟ ِإَشا َب َِٚصاِف ايطَّاِيِب  ٍِ ِفٞ َأ ِٛ َباُب اِيَك  174 
 

 

 

 

ؾؿا فرغـا جؾسـا فلمىل يقًما حديثًا طـ أبل سؾؿة وسعقد، ف -السـ ويل ذؤابتان

 .طـ سعقد :وقال بعضفؿ .طـ أبل سؾؿة :كؼابؾ، فاختؾػ الؼقم، فؼال بعضفؿ

فضؿؿت  ."المهاطـ كُ "وابـ شفاب يسؿع، فؼال: ما تؼقل أكت يا صبل؟ فؼؾت: 

 (1).الؽاف، فجعؾ يعجب مـ ضبطل ويضحؽ مـ لحـل

ِ ثَ دَّ ـا طظ بـ محؿد بـ الؿسقر، َح ثَ دَّ َح  (71) ل طؿل طبد الرمحـ بـ ـ

 ،الؿسقر، ثـا طبداهلل بـ سؾقؿان بـ طبد العزيز، طـ أبقف سؾقؿان بـ طبدالعزيز

قال: قؾت لسػقان بـ طققـة: كؿ سؿعت مـ  ،أخبرين محؿد بـ إدريس

قؾت:  .، وأما وحدي فحديث واحدحصلا مع الـاس فؿا ٓ أُ الزهري؟ قال: أمَّ 

، فنذا أكا بف جالس إىل طؿقد مـ (3)يقًما باب بـل شقبة (2)ما هق؟ قال: دخؾت

هذا أبق بؽر، وٓ أجده أخىل مـف الساطة، فجؾست  أساصقـ الؿسجد، فؼؾت:

ِ ثْ دِّ إلقف، فؼؾت: يا أبا بؽر، َح  قؾت:  .فؼال: سؾـل طؿا شئت .ل حديًثا أو حديثقــ

ِ ثْ دِّ َح  فضرب وجفل قال:  .يدها ملسو هيلع هللا ىلصحديث الؿخزومقة التل قطع رسقل اهلل  لـ

قال:  .طؾقـا بؿا كؽره دمُ بالحصا، ثؿ قال: قؿ، ٓ أقامؽ اهلل، فؿا يزال طبد يؼْ 

فؼؿت مـؽسًرا كادًما، فجؾست قريًبا مـف، فؿر رجؾ يف الؿسجد، ٓبـ شفاب 

إلقف حاجة، فسبح بف فؾؿ يسؿع، فرماه بالحصا، فؾؿ يبؾغف، فاضطر إيل، فؼال: 
                                                        

 يف سـده إهبام. (1)

 وقع يف ]ب[: )خؾُت( بدل )دخؾت(. (2)

 ؼابؾف الققم: باب السالم.هق أحد أبقاب الؿسجد الحرام، وكان بالؼرب مـ مؼام إبراهقؿ، وي (3)

ِ٘ ًُُب ِفٝ َِٜط ًَُح  ُ٘ ُص ًََػ َٚاِيَشسِّ ايَِّصٟ ِإَشا َب َِٚصاِف ايطَّاِيِب  ٍِ ِفٞ َأ ِٛ  175 َباُب اِيَك
 

 

 

 

ؼضك حاجتف، وطدت إىل مجؾسل، فـظر إيل فدطقتف لف، فلتاه ف .قؿ فادطف يل

بـ الؿسقب وأبق سؾؿة بـ طبد الرمحـ  فدطاين، فجئتف فؼال: أخبرين سعقد

َواْلبِْئُر ُجَباٌر،  اْلَعْجََمُء ُجَبارٌ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصمجقًعا، طـ أبل هريرة أن رسقل اهلل 

َكاِز ا  .هذا خقر لؽ مـ الذي أردت (1)«ْلُخْؿُس َواْلَؿْعِدُن ُجَباٌر، َوفِل الر 

بـ  بـ خزاطل (4)بـ طبقد اهلل (3)بـ زكرياء، ثـا زياد (2)ـا مقسكثَ دَّ َح  (71)

، قال: سؿعت سػقان بـ طققـة يؼقل: كان أبل صقرفقا (5)ؾعؼطبد اهلل بـ م

، فؾؿا رحـا إىل الؿسجد لصالة الظفر، مؽةـا إىل ؾَ ؿَ حَ ف الديـ، فَ بَ كِ رَ ، فَ بالؽقفة

وصرت إىل باب الؿسجد، إذا شقخ طىل محار، فؼال يل: يا غالم أمسؽ طظ هذا 

قال: وما  .ـلثَ دِّ حَ أو تُ  فؼؾت: ما أكا بػاطؾ .حتك أدخؾ الؿسجد فلركع الحؿار

ِ ثْ دِّ ستصغرين، فؼؾت: َح وا .تصـع أكت بالحديث؟ ِ ثَ دَّ َح  :فؼال .لـ ل جابر بـ ـ

ـل بثؿاكقة أحاديث، فلمسؽت محاره، ثَ دَّ حَ فَ . ـا ابـ طباسثَ دَّ َح طبد اهلل، وَ 

ِ ثَ دَّ وجعؾت أتحػظ ما َح  ثتؽ، دَّ ل بف، فؾؿا صىل وخرج، قال: ما كػعؽ ما َح ـ

                                                        
 يف سـده مـ مل أطرفف، أما الؿرفقع مـف ففق متػؼ طؾقف. (1)

 (.8متروك، تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (2)

 (، وقال: ثـا طـف شققخـا، ربؿا أغرب.8/249) الثؼاتذكره ابـ حبان يف  (3)

اهلل( كذلؽ الذهبل كؼؾ ذلؽ  : )طبدالثؼاتكذا يف مجقع كسخ الؿخطقط، وصقابف كؿا يف ترمجتف يف  (4)
 فعـده: )طبقداهلل(. اإللؿاع(، وهق طـده: )طبد اهلل(، وأما طقاض يف 8/463) السقرطـ الؿصـػ يف 

 الثؼاتوقع يف ]أ[ و]ب[: )مغػؾ(، وهق تصحقػ، والؿثبت مـ إصؾ و]د[ وهق الؿقافؼ لؿا يف  (5)
(8/249.) 
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ؼضك حاجتف، وطدت إىل مجؾسل، فـظر إيل فدطقتف لف، فلتاه ف .قؿ فادطف يل

بـ الؿسقب وأبق سؾؿة بـ طبد الرمحـ  فدطاين، فجئتف فؼال: أخبرين سعقد

َواْلبِْئُر ُجَباٌر،  اْلَعْجََمُء ُجَبارٌ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصمجقًعا، طـ أبل هريرة أن رسقل اهلل 

َكاِز ا  .هذا خقر لؽ مـ الذي أردت (1)«ْلُخْؿُس َواْلَؿْعِدُن ُجَباٌر، َوفِل الر 

بـ  بـ خزاطل (4)بـ طبقد اهلل (3)بـ زكرياء، ثـا زياد (2)ـا مقسكثَ دَّ َح  (71)

، قال: سؿعت سػقان بـ طققـة يؼقل: كان أبل صقرفقا (5)ؾعؼطبد اهلل بـ م

، فؾؿا رحـا إىل الؿسجد لصالة الظفر، مؽةـا إىل ؾَ ؿَ حَ ف الديـ، فَ بَ كِ رَ ، فَ بالؽقفة

وصرت إىل باب الؿسجد، إذا شقخ طىل محار، فؼال يل: يا غالم أمسؽ طظ هذا 

قال: وما  .ـلثَ دِّ حَ أو تُ  فؼؾت: ما أكا بػاطؾ .حتك أدخؾ الؿسجد فلركع الحؿار

ِ ثْ دِّ ستصغرين، فؼؾت: َح وا .تصـع أكت بالحديث؟ ِ ثَ دَّ َح  :فؼال .لـ ل جابر بـ ـ

ـل بثؿاكقة أحاديث، فلمسؽت محاره، ثَ دَّ حَ فَ . ـا ابـ طباسثَ دَّ َح طبد اهلل، وَ 

ِ ثَ دَّ وجعؾت أتحػظ ما َح  ثتؽ، دَّ ل بف، فؾؿا صىل وخرج، قال: ما كػعؽ ما َح ـ

                                                        
 يف سـده مـ مل أطرفف، أما الؿرفقع مـف ففق متػؼ طؾقف. (1)

 (.8متروك، تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (2)

 (، وقال: ثـا طـف شققخـا، ربؿا أغرب.8/249) الثؼاتذكره ابـ حبان يف  (3)

اهلل( كذلؽ الذهبل كؼؾ ذلؽ  : )طبدالثؼاتكذا يف مجقع كسخ الؿخطقط، وصقابف كؿا يف ترمجتف يف  (4)
 فعـده: )طبقداهلل(. اإللؿاع(، وهق طـده: )طبد اهلل(، وأما طقاض يف 8/463) السقرطـ الؿصـػ يف 

 الثؼاتوقع يف ]أ[ و]ب[: )مغػؾ(، وهق تصحقػ، والؿثبت مـ إصؾ و]د[ وهق الؿقافؼ لؿا يف  (5)
(8/249.) 
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ل ـِ ثَ دَّ ؾقف مجقع ما َح ـل بؽذا، فرددت طتَ ثْ دَّ ـل بؽذا، وَح تَ ثْ دَّ فؼؾت: َح  ؟!حبستـل

 ،فنذا هق طؿرو بـ ديـار .تعال غًدا إىل الؿجؾس فؼال: بارك اهلل فقؽ، .بف

 (3).الؿزين ، طـ هذا الشقخ(2)ـا بف أبق طؿرانثَ دَّ َح  (1)ففذا

ِ ثَ دَّ َح  (72) ، طـ ابـ طققـة  (5)ل، ثـا القلقدؿِ َش بـ أمحد الجُ  (4)ل الحسقــ

برجؾ يتفادى بقـ رجؾقـ، فؼؾت: مـ  -يعـل–فنذا أكا  قال: دخؾت الؿديـة

يؿقـف؟ قالقا: أيقب  ـ[ط]قؾت: مـ الذي  .هذا؟ فؼالقا: جعػر بـ محؿد

قؾت: مـ الذي طـ يساره؟ قالقا: طؿرو بـ ديـار، فؼؿت بقـ يديف،  .السختقاين

ِ ثْ دِّ فؼؾت: َح  ِ ثَ دَّ فؼال: َح  .لـ طىل وجف  يِّ دِ ؿَّ حَ مُ  رَ قْ وكان َخ -ل أبل محؿد بـ طظ ـ

برجؾ يصظ يف الؿسجد،  رَ ُص بَ  ملسو هيلع هللا ىلصطـ أبقف طظ بـ الحسقـ، أن الـبل  -إرض

دٍ »يـؼر كؿا يـؼر الغراب، فؼال:  ـِ ُُمَؿ   (1).«َلْق َماَت َهَذا َلََمَت َطَؾك َغْقرِ دَِ

                                                        
 تقجد )ما( يف مجقع الـسخ.يف الؿطبقع: )ففذا ما حدثـا( وٓ  (1)

 أبق طؿران هل كـقة شقخ الؿصـػ: مقسك بـ زكريا، وهق متروك كؿا تؼدم، وطؾقف فإثر غقر ثابت. (2)

 ( مـ ترمجتف.8/249) الثؼاتالؿزين هل كسبة زياد بـ طبد اهلل بـ معؼؾ كؿا يف  (3)

 مل أقػ طىل ترمجتف. (4)

ترمجة  تؼريب التفذيببـ ققس السؽقين الؽقيف كزيؾ بغداد، ثؼة.  هق القلقد بـ شجاع بـ القلقد (5)
 (.7478برقؿ )

 شقخ الؿصـػ مل أطرفف والؿرفقع مـف مرسؾ: ٕن طظ بـ الحسقـ مل يذكر مـ الذي حدثف بف. (1)

( برقؿ 4/115) الؿعجؿ الؽبقر(، والطبراين يف 665( برقؿ )1/355ورواه ابـ حزيؿة )
رأي رجاًل ٓ يتؿ ركقطف يـؼر يف  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  (، طـ أبل طبد اهلل إشعري 3843)

 سجقده... وذكره بـحقه.

َِٚصاِف ايطَّاِي ٍِ ِفٞ َأ ِٛ َِ٘باُب اِيَك ًُُب ِفٝ َِٜط ًَُح  ُ٘ ُص ًََػ َٚاِيَشسِّ ايَِّصٟ ِإَشا َب  177 ِب 
 

 

 

 

ـ طبد الرمحـ: مات طؿرو بـ ديـار سـة مخس وطشريـ قال الحسـ ب (73)

حبقب إكصاري، ثـا  ، بعد الزهري بسـة واحدة طىل ما أخبرين بف ابـ أبلومائة

ِ ثَ دَّ َح  ،بؽر الخقاط، ثـا القاقدي ل ابـ جريج ويؿؽـ أن رآه ابـ طققـة بالؿديـة ـ

 .، ثؿ رآه بؿؽة، ومل يعرفف حتك سؿع مـفلف إىل مؽةقبؾ وصق

ابـ طققـة  قال: سؿعت (2)ياديثـا محؿد بـ زياد الزِّ  (1)انفَ ـا ابـ بِ ثَ دَّ َح  (74)

وحبقب بـ  ،(3)وكان أسـ مـ الحؽؿ، ابةبَ حػظت طـ طبدة بـ أبل لُ "يؼقل: 

 ."أبل ثابت

فؼد دلت حؽاية الزيادي، طـ ابـ طققـة، أكف حػظ وهق ابـ طشر أو يف 

 (1).ٕن الحؽؿ مات سـة أربع طشرة ومائة :حدوده

طـ  ،(2)طىل ما أخبرين بف أبق طؿران ،وحبقب بـ أبل ثابت سـة تسع طشرة

 (3).شباب

 .ؼتفؿا، ومل يذكر يل وفاتفبـ أبل لبابة يف صب ةَ دَ بْ وطد طَ 
                                                        

 (.32تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.5924ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبالؿؾؼب بـ )يميم( صدوق يخطئ.  (2)

 (.1438( برقؿ )7/114) ذيب الؽؿالهتهق الحؽؿ بـ طتقبة الؽـدي. تـظر ترمجتف مـ  (3)

  (7/123.)هتذيب الؽؿالوققؾ مخس طشرة ومائة.  (1)

 (.45تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.45هق خؾقػة بـ خقاط تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

)6(

)6(
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ـ طبد الرمحـ: مات طؿرو بـ ديـار سـة مخس وطشريـ قال الحسـ ب (73)

حبقب إكصاري، ثـا  ، بعد الزهري بسـة واحدة طىل ما أخبرين بف ابـ أبلومائة

ِ ثَ دَّ َح  ،بؽر الخقاط، ثـا القاقدي ل ابـ جريج ويؿؽـ أن رآه ابـ طققـة بالؿديـة ـ

 .، ثؿ رآه بؿؽة، ومل يعرفف حتك سؿع مـفلف إىل مؽةقبؾ وصق

ابـ طققـة  قال: سؿعت (2)ياديثـا محؿد بـ زياد الزِّ  (1)انفَ ـا ابـ بِ ثَ دَّ َح  (74)

وحبقب بـ  ،(3)وكان أسـ مـ الحؽؿ، ابةبَ حػظت طـ طبدة بـ أبل لُ "يؼقل: 

 ."أبل ثابت

فؼد دلت حؽاية الزيادي، طـ ابـ طققـة، أكف حػظ وهق ابـ طشر أو يف 

 (1).ٕن الحؽؿ مات سـة أربع طشرة ومائة :حدوده

طـ  ،(2)طىل ما أخبرين بف أبق طؿران ،وحبقب بـ أبل ثابت سـة تسع طشرة

 (3).شباب

 .ؼتفؿا، ومل يذكر يل وفاتفبـ أبل لبابة يف صب ةَ دَ بْ وطد طَ 
                                                        

 (.32تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.5924ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبالؿؾؼب بـ )يميم( صدوق يخطئ.  (2)

 (.1438( برقؿ )7/114) ذيب الؽؿالهتهق الحؽؿ بـ طتقبة الؽـدي. تـظر ترمجتف مـ  (3)

  (7/123.)هتذيب الؽؿالوققؾ مخس طشرة ومائة.  (1)

 (.45تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

)6( (.45هق خؾقػة بـ خقاط تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

)5(

)4(

)6(

)5(

)4(
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قال:  ،ازقَّ بـ مـصقر الجَ  (2)بـ معاذ، ثـا محؿد (1)ـا يحقكثَ دَّ َح  (75)

يؼضل يف الؿسجد، ورأيت  (3)ارثَ رأيت محارب بـ دِ "سؿعت سػقان يؼقل: 

 (5)."ب ٓ يخضبقَ أْش  بـ أبل سؾقؿان (4)محاد

قال: قؾت  ،بـ مقؿقن الخقاط (2)، ثـا محؿد(1)ـا ابـ صاطدثَ دَّ َح وَ  (76)

لسػقان بـ طققـة: يا أبا محؿد، حديث حدث بف القلقد بـ مسؾؿ، طـ 

 إوزاطل، طـ يحقك بـ أبل كثقر، طـ محؿد بـ طبد الرمحـ بـ أسعد بـ

رارة؟ فؼال سػقان: أكا سؿعتف مـ محؿد بـ طبد الرمحـ قبؾ أن أسؿع مـ زُ 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصقر الـبل ـُّكا إىل جـب تَ قرُ ـُّقالت: كان تَ  (3)[مـفؿ]الزهري، طـ امرأة 
                                                        

برقؿ  ت البرقاين لفسمآ، قال طـف الدارقطـل: يعتبر بف. كؿا يف هق يحقك بـ معاذ التستري (1)
( ترمجة 2/715) مقسقطة أققال أبل الحسـ الدارقطـل يف رجال الحديث وطؾؾف(، يـظر 542)

 (.3878برقؿ )

 (.6365ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (2)

 (.6534ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيببـ دثار السدوسل الؽقيف الؼاضل إمام زاهد.  ُمحاربهق  (3)

 (.1538ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبقف صدوق لف أوهام. فؼ (4)

واهلل أطؾؿ أن مـاسبة ذكره لعدم خضب محاٍد َشْعَره هق أن محارب بـ دثار كان يصبغ، فؼد روى  (5)
(، طـ حسان بـ إبراهقؿ قال: رأيت محارب بـ 747( برقؿ )1/444) الجعدياتالبغقي يف 

ل: رأيت محارب بـ دثار ولف فروة وربؿا رأيت الحـاء قد ( قا748دثار يخضب بالسقاد، وبرقؿ )
 وضعف يف مػرقف.

 (.7489( برقؿ )16/341) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف  هق يحقك بـ محؿد بـ صاطد (1)

 (.6385ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق ربؿا أخطل.  (2)

 ساقطة مـ ]ب[. (3)

ِ٘ ًُُب ِفٝ َِٜط ًَُح  ُ٘ ُص ًََػ َٚاِيَشسِّ ايَِّصٟ ِإَشا َب َِٚصاِف ايطَّاِيِب  ٍِ ِفٞ َأ ِٛ  179 َباُب اِيَك
 

 

 

 

وقال ابـ صاطد: هذه الؿرأة  ،(1)فحػظت مـف قاف مـ كثرة ما كان يرددها

 .بـت حارثة بـ الـعؿان هل

، ملدَّ ؼَ بـ محؿد الؿُ  (3)، ثـا أمحدمرَ ؽْ سقـ بـ مُ بـ الح (2)ـا محؿدثَ دَّ َح  (77)

قال: سؿعت مالًؽا يؼقل: دخؾت أكا ومقسك بـ طؼبة، ومشقخة  ،(4)ثـا الػروي

ِ للْ َس كثقرة طىل ابـ شفاب، فَ  تركتؿ العؾؿ ": (1)لؼافمـفؿ، طـ حديث  ابٍّ َش ـا ل

 ."ٓ جئتؿ واهلل بخقر أبًدا ،صؾبتؿقه لقد وه ّـِ حتك إذا صرتؿ كالشَّ 

 

                                                        
ه حسـ إىل سػقان بـ طققـة وأما ققل الؿرأة، وهل بـت حارثة بـ الـعؿان كؿا سقليت، فؼد رواه سـد (1)

 (.873برقؿ ) صحقحفمسؾؿ يف 

 تؽؿؾة اإلكؿال(، و637( برقؿ )3/21) تاريخ بغدادهق البزار أبق بؽر البغدادي ثؼة لف ترمجة يف  (2)
 (.5735( برقؿ )5/413)

 (، وقال طـف: صدوق.143( برقؿ )2/73) الجرح والتعديؾؿ يف ترجؿ لف ابـ أبل حات (3)

تؼريب الؿدين إمقي مقٓهؿ، صدوق. ُكػَّ فساَء حػظف.  هق إسحاق بـ محؿد الػروي (4)
 (.385ترمجة برقؿ ) التفذيب

)8( وقع يف الؿطبقع: )قال( بدل )فؼال(. (1)

)7(

)6(

)8(

)7( )6(



ِ٘ ًُُب ِفٝ َِٜط ًَُح  ُ٘ ُص ًََػ َٚاِيَشسِّ ايَِّصٟ ِإَشا َب َِٚصاِف ايطَّاِيِب  ٍِ ِفٞ َأ ِٛ  179 َباُب اِيَك
 

 

 

 

وقال ابـ صاطد: هذه الؿرأة  ،(1)فحػظت مـف قاف مـ كثرة ما كان يرددها

 .بـت حارثة بـ الـعؿان هل

، ملدَّ ؼَ بـ محؿد الؿُ  (3)، ثـا أمحدمرَ ؽْ سقـ بـ مُ بـ الح (2)ـا محؿدثَ دَّ َح  (77)

قال: سؿعت مالًؽا يؼقل: دخؾت أكا ومقسك بـ طؼبة، ومشقخة  ،(4)ثـا الػروي

ِ للْ َس كثقرة طىل ابـ شفاب، فَ  تركتؿ العؾؿ ": (1)لؼافمـفؿ، طـ حديث  ابٍّ َش ـا ل

 ."ٓ جئتؿ واهلل بخقر أبًدا ،صؾبتؿقه لقد وه ّـِ حتك إذا صرتؿ كالشَّ 

 

                                                        
ه حسـ إىل سػقان بـ طققـة وأما ققل الؿرأة، وهل بـت حارثة بـ الـعؿان كؿا سقليت، فؼد رواه سـد (1)

 (.873برقؿ ) صحقحفمسؾؿ يف 

 تؽؿؾة اإلكؿال(، و637( برقؿ )3/21) تاريخ بغدادهق البزار أبق بؽر البغدادي ثؼة لف ترمجة يف  (2)
 (.5735( برقؿ )5/413)

 (، وقال طـف: صدوق.143( برقؿ )2/73) الجرح والتعديؾؿ يف ترجؿ لف ابـ أبل حات (3)

تؼريب الؿدين إمقي مقٓهؿ، صدوق. ُكػَّ فساَء حػظف.  هق إسحاق بـ محؿد الػروي (4)
 (.385ترمجة برقؿ ) التفذيب

 وقع يف الؿطبقع: )قال( بدل )فؼال(. (1)

ٰ

)5(

)5(



ُ٘ َٚآَزاُب َِٚصاُف ايطَّاِيِب   183 َأ
 

 

 

 
ُُ َّآَزاُب َِّصاُف الطَّاِلِب   َأ

، ثـا بـ طبد الرمحـ الؿصري (2)بـ زكريا، ثـا أمحد (1)ـا مقسكثَ دَّ َح  (78)

ل: أذهب فلكتب مِّ قؾت ُٕ  ، قال: سؿعت مالؽ بـ أكس يؼقل:(3)مطرف

قال:  .ل: تعال فالبس ثقاب العؾؿاء، ثؿ اذهب فاكتبمِّ فؼالت يل أُ  ؟العؾؿ

وطؿؿتـل فققفا،  ،فلخذتـل فللبستـل ثقاًبا مشؿرًة، ووضعت الطقيؾة طىل رأسل

 (4).ثؿ قالت: اذهب أن فاكتب

قاسطل، ثـا إبراهقؿ بـ بـ الحسـ بـ جبقر ال (5)ـا طؿرثَ دَّ َح  (79)
                                                        

 (.8دم تحت إثر رقؿ )هق التستري، متروك تؼ (1)

 (. 67ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب، صدوق تغقر بلخرٍة. لؼبف َبْحَشؾ (2)

 يف طدي بـا يصب مل ،ثؼة مالؽ ختأُ  ـبا الؿدين مصعب أبق القساري مطرف بـ اهلل طبد بـ مطرف (3)
 (.1752ؿ )ترمجة برق تؼريب التفذيب .تضعقػف

سـده تالػ: ٕجؾ شقخ الؿصـػ، فؼد تؼدم أكف متروك، وقد رواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (4)
الجامع (1/384( برقؿ )وطقاض يف 892 ،)اإللؿاع (.61)ص 

 مل أقػ طىل ترمجتف. (5)

ُ٘ َٚآَزاُب َِٚصاُف ايطَّاِيِب   181 َأ
 

 

 

 

، بـ كدام (3)رسعقال: قال يل أبل: كـت طـد م (2)ثـا أبق معؿر ،(1)الرمحـ طبد

فؼال لف مسعر: أكت مـ أصحاب الحديث؟  ،ارٌ قَ ِخ  اٌب قَ فرأى رجاًل كبقاًل طؾقف ثِ 

مـ أصحاب الحديث كـت مؼـًعا، وكاكت كعؾؽ  كـت لق"قال:  .قال: كعؿ

 (4)."مخصقفةً 

 ،(1)بـ جعػر إهقازي الؿؼرئ، ثـا أبق طبداهلل إخػش (5)ـا محؿدثَ دَّ َح  (81)
                                                        

الرحقؿ:  كذا يف كسخ الؿخطقط: )طبد الرمحـ(، والؿطبقع تبًعا لف، واهلل أطؾؿ أن الصقاب: طبد (1)
 ٕمقر مـفا: 

الرمحـ(،  يؼال لف: )إبراهقؿ بـ طبد مـمل يرو طـف أحد بعد البحث  -علوهق الؼطق-أن أبا معؿر 
وإكؿا )إبراهقؿ بـ طبد الرحقؿ(، وهق إبراهقؿ بـ طبد الرحقؿ بـ طؿر أبق إسحاق ويعرف بـ)دكققا(، 

(، وذكر مـ مشايخف 3125برقؿ )  (7/56)تاريخ بغدادوثؼف الدارقطـل، وترجؿ لف الخطقب يف 
 كػسف. الؼطقعلأبا معؿر الفذيل وهق 

 كذلؽ جاء طـد أبل كعقؿ طىل الصقاب: )طبد الرحقؿ( بدل )طبد الرمحـ(. واهلل أطؾؿ.
 ة ملمقن. ، أصؾف هروي، ثؼالؼطقعلبـ الحسـ الفذيل أبق معؿر  هق إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ بـ معؿر (2)
تؼريب التفذيب ( 419ترمجة برقؿ.) 

وقع يف الؿطبقع: )معؿر( بدل )مسعر(، وهق تحريػ وهق مسعر بـ كَِدام بـ ضفقر الفاليل أبق سؾؿة  (3)
 (.6649ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب الؽقيف ثؼة ثبت فاضؾ. 

( برقؿ 7/261) الحؾقةقؿ يف شقخ الؿصـػ متؽؾؿ فقف كؿا تؼدم، لؽـف متابع: فؼد رواه أبق كع (4)
( مـ صريؼ: طظ بـ إسحاق الؿاذراين طـ إبراهقؿ بـ طبد الرحقؿ، بف بـحقه. بقد أكف طـده 13456)

طـ مسعر، بقـؿا هق طـد الؿصـػ يرويف أبق معؿر طـ  -وهق ابـ طققـة–يرويف أبق معؿر طـ سػقان 
وطظ بـ إسحاق الؿاذراين ترجؿ لف الذهبل يف  أبقف، ومل أجد يف ترمجتف أكف روى طـ أبقف، واهلل أطؾؿ.

َقر (، وهق طـده: )الؿادرائل( بدل: )الؿاذراين(. ورواه الخطقب يف 173( برقؿ )15/334) السِّ
الجامع (1/155.مـ صريؼ: محؿد بـ طبدوس بـ كامؾ طـ أبل معؿر بف بـحقه ) 

 مل أقػ طىل ترمجتف. (5)

 تاريخ بغدادأبق طبد اهلل إخػش الَحَجبل، ترجؿ لف الخطقب يف  هق الحسقـ بـ معاذ بـ حرب (1)
 (، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل.4187( برقؿ )8/721)



ُ٘ َٚآَزاُب َِٚصاُف ايطَّاِيِب   181 َأ
 

 

 

 

، بـ كدام (3)رسعقال: قال يل أبل: كـت طـد م (2)ثـا أبق معؿر ،(1)الرمحـ طبد

فؼال لف مسعر: أكت مـ أصحاب الحديث؟  ،ارٌ قَ ِخ  اٌب قَ فرأى رجاًل كبقاًل طؾقف ثِ 

مـ أصحاب الحديث كـت مؼـًعا، وكاكت كعؾؽ  كـت لق"قال:  .قال: كعؿ

 (4)."مخصقفةً 

 ،(1)بـ جعػر إهقازي الؿؼرئ، ثـا أبق طبداهلل إخػش (5)ـا محؿدثَ دَّ َح  (81)
                                                        

الرحقؿ:  كذا يف كسخ الؿخطقط: )طبد الرمحـ(، والؿطبقع تبًعا لف، واهلل أطؾؿ أن الصقاب: طبد (1)
 ٕمقر مـفا: 

الرمحـ(،  يؼال لف: )إبراهقؿ بـ طبد مـمل يرو طـف أحد بعد البحث  -علوهق الؼطق-أن أبا معؿر 
وإكؿا )إبراهقؿ بـ طبد الرحقؿ(، وهق إبراهقؿ بـ طبد الرحقؿ بـ طؿر أبق إسحاق ويعرف بـ)دكققا(، 

(، وذكر مـ مشايخف 3125برقؿ )  (7/56)تاريخ بغدادوثؼف الدارقطـل، وترجؿ لف الخطقب يف 
 كػسف. الؼطقعلأبا معؿر الفذيل وهق 

 كذلؽ جاء طـد أبل كعقؿ طىل الصقاب: )طبد الرحقؿ( بدل )طبد الرمحـ(. واهلل أطؾؿ.
 ة ملمقن. ، أصؾف هروي، ثؼالؼطقعلبـ الحسـ الفذيل أبق معؿر  هق إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ بـ معؿر (2)
تؼريب التفذيب ( 419ترمجة برقؿ.) 

وقع يف الؿطبقع: )معؿر( بدل )مسعر(، وهق تحريػ وهق مسعر بـ كَِدام بـ ضفقر الفاليل أبق سؾؿة  (3)
 (.6649ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب الؽقيف ثؼة ثبت فاضؾ. 

( برقؿ 7/261) الحؾقةقؿ يف شقخ الؿصـػ متؽؾؿ فقف كؿا تؼدم، لؽـف متابع: فؼد رواه أبق كع (4)
( مـ صريؼ: طظ بـ إسحاق الؿاذراين طـ إبراهقؿ بـ طبد الرحقؿ، بف بـحقه. بقد أكف طـده 13456)

طـ مسعر، بقـؿا هق طـد الؿصـػ يرويف أبق معؿر طـ  -وهق ابـ طققـة–يرويف أبق معؿر طـ سػقان 
وطظ بـ إسحاق الؿاذراين ترجؿ لف الذهبل يف  أبقف، ومل أجد يف ترمجتف أكف روى طـ أبقف، واهلل أطؾؿ.

َقر (، وهق طـده: )الؿادرائل( بدل: )الؿاذراين(. ورواه الخطقب يف 173( برقؿ )15/334) السِّ
الجامع (1/155.مـ صريؼ: محؿد بـ طبدوس بـ كامؾ طـ أبل معؿر بف بـحقه ) 

 مل أقػ طىل ترمجتف. (5)

 تاريخ بغدادأبق طبد اهلل إخػش الَحَجبل، ترجؿ لف الخطقب يف  هق الحسقـ بـ معاذ بـ حرب (1)
 (، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل.4187( برقؿ )8/721)

)6(

)6(



َُ٘أ َٚآَزاُب َِٚصاُف ايطَّاِيِب   182 
 

 

 

 

قال: ققؾ لشريؽ: ما بال  ،، ثـا ابـ إصبفاينبؿؽة بـ شبقب (1)ثـا سؾؿة

 (2)."ٕين تركت العصائد بالغدوات"ك؟ قال: ديثؽ مـتؼً ح

ِ ثَ دَّ : َح (5)[قال] ،، حدثفؿبـ بؽار (4)أن الزبقر بـ سعقد (3)ثـا أمحد (81) ل ـ

ِ ثَ دَّ َح  ،(6)أبق ضؿرة العؾؿ  كُ رَ دْ ٓ يُ "ل مـ سؿع يحقك بـ أبل كثقر يؼقل: ـ

 (7)."بالراحة

                                                        
 (.2537ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق سؾؿة بـ شبقب الؿسَؿعل الـقسابقري كزيؾ مؽة، ثؼة.  (1)

–( مـ صريؼ الحسقـ بـ معاذ 191( برقؿ )1/153) الجامعقب يف سـده ضعقػ ورواه الخط (2)
 بف وهق طـده بؾػظ: )ما بال حديثؽ مـتؼد(. -وهق أبق طبد اهلل إخػش

جزم الدكتقر محؿد طجاج بلن أمحد بـ سعقد هذا هق )الحقري( أبق جعػر الـقسابقري والذي ضفر  (3)
تاريخ ق الحسـ الدمشؼل، فؼد ترجؿ لف الخطقب يف يل أكف غقره، وهق أمحد بـ سعقد بـ طبد اهلل أب

إخبار الؿقفؼقات وغقر ذلؽ (، وقال: وروى طـ الزبقر بـ بؽار2123( برقؿ )5/283) بغداد
ا ترجؿ الؿزي يف ه336، وقال طـف: وكان صدوًقا، وذكر أن وفاتف كاكت سـة )مـ مصـػاتف (. ولؿَّ
هتذيب الؽؿال (9/293( برقؿ )لؾز1959 ) بقر بـ بؽار ذكر مـ الرواة طـف أمحد بـ سعقد

 الدمشؼل، ومل يذكر )الحقري(.

 (.2332ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة أخطل السؾقؿاين يف تضعقػف.  (4)

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ ]أ[، و]ب[، ومثبت يف ]ج[، و]د[. ( 5)

 (؟569ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيببق ضؿرة ثؼة. أ هق أكس بـ طقاض الؾقثل (6)

يف سـده إهبام مل يذكر أبق ضؿرة مـ حدثف بقد أكف معروف مـ رواية طبد اهلل بـ يحقك بـ أبل كثقر طـ  (7)
(، وأبق كعقؿ 5/361) الؽامؾ(، وابـ طدي يف 175( )612أبقف رواه مسؾؿ طؼقب حديث رقؿ )

( برقؿ 1/361) الؿدخؾ إىل الســ الؽبرى(، والبقفؼل يف 3232( برقؿ )3/79) الحؾقةيف 
طـ أبقف بف بقد أكف طـد بعضفؿ )براحة الجسؿ(، وطـد  -أطـل طبد اهلل بـ يحقك–( مـ روايتف 433)

 بعضفؿ )براحة الجسد(.
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ِ ثَ دَّ ، َح كرِ دْ بـ مُ  (2)، ثـا أمحد(1)اجلـا السَّ ثَ دَّ َح  (82) قال:  ،(3)ل حرمؾةـ

هذا العؾؿ مـ يطؾبف بالتؿؾؽ وغـك الـػس  ُب ؾُ طْ ٓ يَ "سؿعت الشافعل يؼقل: 

 (4)."ة العؾؿ أفؾحفقػؾح، ولؽـ مـ صؾبف بذلة الـػس، وضقؼ العقش، وخدم

كان الشافعل "طـف قال:  ُت ثْ دِّ ـا الربقع أو ُح ثَ دَّ َح قال الساجل: وَ  )*(

الثؾث إول يؽتب، والثاين يصظ، وإخقر  :يجزئ الؾقؾ ثالثة أثالث

 (5)."يـام

قال: سؿعت أبا  ،، ثـا ابـ كؿقر، ثـا أبق خالد إمحر(6)ـا الحضرملثَ دَّ َح  (83)

قال  (1)ّـُ ٕن أجقافـا قد أقرحفا البُ  :كؿا كحػظ الحديثإ"ؾ الثؼػل يؼقل: قْ ؼِ طَ 
                                                        

 (.2717ترمجة برقؿ )  (3/631)الجرح والتعديؾثؼة كؿا يف  جلاهق زكريا بـ يحقك الس (1)

(، 157( ترمجة برقؿ )2/76) الجرح والتعديؾالرازي مترجؿ يف  زكجؾةهق أمحد بـ مدرك بـ  (2)
(، وسلل ابـ أبل حاتؿ أباه طـف بقد أن الجقاب مطؿقس، وقد 264( برقؿ )6/8) تاريخ دمشؼو

 روى طـف مجاطة.

 (.1185ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب، صدوق. التجقبل بـ يحقك حرمؾة هق ( 3)

الؿدخؾ إىل أمحد بـ مدرك مل أجد فقف لألئؿة كالًما وإثر ثابت طـ الشافعل، فؼد رواه البقفؼل يف  (4)
طـ  ،بـ ُسؾقَؿان الربقع ( مـ صريؼ2/141) مـاقب الشافعل(، و513( برقؿ )2/73) الســ

 بف. ،الشافعل

( برقؿ 4/533) الشعب(، والبقفؼل يف 13431( برقؿ )9/143) الحؾقةبق كعقؿ يف رواه أ ( 5)
( مـ صرق طـ الربقع بـ سؾقؿان بف، 77( برقؿ )1/98) معرفة الســ وأثار (، ويف2963)

 (.196)ص اإللؿاعورواه مـ صريؼ الؿصـػ طقاض يف 

 (.4ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (6)

( بتشؽقؾفا، ويف ]د[ )كذا يف إصؾ ]أ[ (1) ّـُ الؽامخ(، قال أبق  زُّ اْلبُّ (، ويف هامشفؿا: )زُّ اْلبُّ ، و]ب[: )البُّ
بمـصقر الجقالقؼل يف كتابف   = ه. ا"الؽامخ الذي يمتدم بف"(: 346)ص الُؿعرَّ
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 (1)."قاًراأبق خالد: ثؿ رأيت لف بعد ذلؽ غالًما ِخ 

ؿ، ثـا طبد اهلل بـ جعػر العسؽري، ثـا ؾْ وحدث محؿد بـ سعقد بـ َس  (84)

بـ غقاث يؼقل: أتقت حػص  سفؾ بـ محؿد العسؽري، قال: سؿعت

ِ ثْ دِّ إطؿش فؼؾت: َح  اذهب فاحػظ "قؾت: ٓ، قال:  قال: أتحػظ الؼرآن؟ .لـ

قال: فذهبت فحػظت الؼرآن، ثؿ جئتف فاستؼرأين،  ،َؽ ثْ دِّ َح أُ  ؿَّ ؾُ ، ثؿ هَ الؼرآن

ِ ثَ حدَّ ، فَ فؼرأتف  (2)."لـ

ِ ثَ دَّ َح  (85) ل طظ بـ محؿد بـ الحسقـ الػارسل، ثـا محؿد بـ هارون ـ

، طظَّ  ؾَّ مِ فؼؾت: أَ  ،ٓبـ الؿبارك ُت ْض رَ قال: طَ  ،ادـَّالؿقصظ، ثـا طبقد بـ َج 

 .فؼرأت طشًرا .قال: اقرأ .قؾت: كعؿ فؼال: أقرأت الؼرآن؟

قؾت: أبصر  الـاس فقف مـ القققف وآبتداء؟ فؼال: هؾ طؾؿت ما اختؾػ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وهق شلٌء يمتدم بف ومؿا يميد ذلؽ ما روى ابـ طبد البر يف اْلبُّ واهلل أطؾؿ أكف ) قلت: =  معالجاّـُ
صؾبـا هذا "( مـ صريؼ إبراهقؿ بـ الجراح، قال: سؿعت أبا يقسػ يؼقل: 599( برقؿ )1/411)

( قؾبف، وذلؽ أن أبا العباس لؿا  ـّ العؾؿ وصؾبف معـا مآ كحصقف كثرًة، فؿا اكتػع بف مـا إٓ مـ دبغ )البُّ
العؾؿ، فؽان أهؾـا يعدون أفضك إلقف إمر بعث إىل الؿديـة، فلقدم طؾقف طامة مـ كان فقفا مـ أهؾ 

لـا خبًزا يؾطخقكف لـا )بالبـ(، فـغدوا يف صؾب العؾؿ ثؿ كرجع إىل ذلؽ، فـلكؾف فلما مـ كان يـتظر أن 
 ."ُتصـع لف هريسة أو طصقدة، فؽان ذلؽ يشغؾف حتك يػقتف كؾ ما كحـ كدركف

ػؾح يف هذا إمر ٓ ي"( مـ صريؼ الشافعل، قال: قال محؿد بـ الحسـ: 631وروى أيًضا برقؿ )
 ."إٓ مـ أحرق )البـ( قؾبف

 سـده حسـ. (1)

 يف سـده مـ مل أقػ لف طىل ترمجة. (2)
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قال: . قؾت: آية (3)؟(2)﴾ۆئ﴿فؼال: . وآبتداء (1)الـاس بالققػ

، (6)َق رِّ ُس ، وَ (5)فارِ فَ رَ ف، وَ رَ فْ رَ ، وَ (4)يرِ قِ ابَ ي وطَ رِ ؼَ بْ قؾت: طَ  فإلػاظ؟

ِ ثْ دِّ حَ قال: فَ . قؾت: كعؿ قال: فالحديث سؿعتف مـ أحد غقري؟ (7).َق رَ َس وَ  . لـ

 ْج رِ ْخ أَ ثؿ قال: ، فؼال يل: أحسـت، قال: فحدثتف يف الؿـاسؽ بلحاديث

. قال: قؿ (8)ذ.قؾت: مـ بغدا ثؿ قال يل: مـ أيـ أكت؟، فلخرجت. ألقاحؽ

قؾت: امرأة أخر صالؼ ثالًثا إن . قال: قؿ قال: قؾت: هؾ رأيت إٓ خقًرا؟

 :قال: اكتب. ـقـل، أققلفا أربًعاـل وتغقَ تِ ػْ وتُ  لَّ ؾَ طَ  ؾَّ ؿِ تُ  ، أوْ ُت ؿْ قُ 

قَف      َفا اْلَؼاِرُئ ال ِذي َلبَِس الص   َ َهادِ ـــَوَأْمَس       َأ َعد  فِل الز  َُ  ك 

ـِْزَل اْلُعب ادِ  ذُ َداــَلْقَس َبغْ                  فِ ـــَع فِقـــَزِم الث ْغَر َوالت َقاُض ــالْ                   َم

ـَ                  ؾٌّ ـــــقِك َُمَ ـــلِْؾُؿؾُ  ذَ ْغَداــإِن  بَ                  ق ادِ ـــَوُم  اٌخ لِْؾَؼاِرِئ الص 

                                                        
 (.بِاْلقُققِف وقع يف الؿطبقع: ) (1)

 يف ]أ[: )مدطامان(. (2)

 .[46]الرمحن: (3)
( ط )دار  (1/528اتحاف فضالء البشرقال يف  وقع يف الؿطبقع: )طباهري( بدل )طباقري(. (4)

 :الصرف مـ امؿـقطً  تـقيـ بال الباء وفتح الؼاف وكسر الباء بعد بللػ طباقريتب العؾؿقة(: الؽ
 ها.السؿقـ طؾقف كبف كؿا الـسب ياء تـقيـ مـ ماكع فال وإٓ رفارف لؿجاورة وكلكف

 بصقغة مـصرف غقر تـقيـ غقر مـ الػاء وفتح ،الثاكقة الراء وكسر بعدها وألػ الػاء بػتح رَفارف (5)
  (1/528.)اتحاف فضالء البشر. الجؿقع تفكمـ

 .الجامع إحؽام الؼرآن( مـ سقرة يقسػ طـد الؼرصبل، و81يـظر تػسقر أية رقؿ ) (6)
 يـظر الؿصدر السابؼ. (7)

 يف ]ب[: )بغداد(. (8)
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 يـظر الؿصدر السابؼ. (7)

 يف ]ب[: )بغداد(. (8)



ُ٘ َٚآَزاُب َِٚصاُف ايطَّاِيِب   186 َأ
 

 

 

 

قؾت: . قال: الزهاد الؿؾقك؟ ـِ قؾت: مَ . قال: العؾؿاء ؟الـاُس  ـِ قؾت: مَ 

قال: مـ  ؾ؟ػَ قؾت: مـ السِّ . بـ خازم (2)ةؿَ يْ زَ وُخ  (1)ؿةثَ رْ قال: هَ  مـ الغقغاء؟

 (3).باع ديـف بدكقا غقره

، بـ يؿان (4)ـا الحضرمل، ثـا طظ بـ الحسقـ البزاز، ثـا يحقكثَ دَّ َح  (86)

، تعؾؿقا العؾؿ"قال: كان يؼال:  ،الئلطـ سػقان، طـ طؿرو بـ ققس الؿُ 

عؾؿقا لؾعؾؿ السؽقـة والحؾؿ، وتقاضعقا لؿـ تتعؾؿقن مـف، ولقتقاضع لؽؿ وت

 ."مـ طؾؿؽؿ

سؿعت طبد الرمحـ بـ مفدي يؼقل: كان  :(5)قال أيقب بـ الؿتقكؾ (87)

ِ الرجؾ مـ أهؾ العؾؿ إذا لؼل مـ هق فققف يف العؾؿ، ففق يقم غَ  ، سللف (1)فتِ ؿَ قْ ـ

مـ هق دوكف يف العؾؿ طؾؿف، وتقاضع لف، وإذا لؼل مـ هق  وتعؾؿ مـف، وإذا لؼل

 (2)ذمثؾف يف العؾؿ ذاكره ودارسف، وقال: ٓ يؽقن إماًما يف العؾؿ مـ أخذ بالشا

                                                        
 البداية والـفاية(. ه233هق هرثؿة بـ أطقـ كان قائًدا لجـد الؿلمقن قتؾف الؿلمقن سـة ) (1)

(14/115.) 

  (5/365.)الؽامؾ يف التاريخ(. ه233مـ الؼقاد الؿشفقريـ أيام الؿلمقن مات سـة ) (2)

 (.231-233)ص اإللؿاع(، و71) الغـقةرواه مـ صريؼ الؿصـػ الؼاضل طقاض يف  (3)

 (.7729ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق طابد يخطئ كثقًرا، وقد تغقر.  (4)

( برقؿ 7/456) تاريخ بغدادالؿتقكؾ البصري مـ الؼراء الُبَصراء ثؼة، لف ترمجة يف  هق أيقب بـ (5)
(3422.) 

 يف ]ب[: )غـقؿة(. (1)

 يف ]ب[: )الشاد(. (2)

ِٚ َُ٘أ َٚآَزاُب  187 َصاُف ايطَّاِيِب 
 

 

 

 

 مـ العؾؿ، وٓ يؽقن إماًما يف العؾؿ مـ روى كؾ ما سؿع، وٓ يؽقن إماًما يف

 (1).اإلتؼان :العؾؿ مـ روى طـ كؾ أحد، والحػظ

ِ ثَ دَّ َح  (88) ، ثـا ؿؾَّ َس بـ مُ  (3)الغزاء، ثـا يقسػ بـ أمحد (2)بد اهللل طـ

ِ ثَ دَّ ، َح بـ طقسك الطباع (4)إسحاق ل مالؽ بـ أكس، طـ الزهري، طـ طظ بـ ـ

عْ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالحسقـ طـ الـبل  ََ  َٓ ـِ إِْسََلِم اْلَؿْرِء َتْرُكُف َما  ـْ ُحْس قال  «ـِقفِ ِم

 (1).إسحاق: قال يل مالؽ: يـبغل لطالب العؾؿ أن يبدأ هبذا الؼقل مـ اإلسـاد

                                                        
( مـ صريؼ طبد الرمحـ بـ طؿر طـ ابـ مفدي 12841( برقؿ )9/4) الحؾقةرواه أبق كعقؿ يف  (1)

( مـ صريؼ طظ بـ الؿديـل، طـ 643( برقؿ )2/163) الؿدخؾ إىل الســ الؽبرىوالبقفؼل يف 
 أيقب بـ الؿتقكؾ بف، وهق أثر صحقح.

 العؾؾ ومعرفة الرجالوأما ققلف: )ٓ يؽقن إماًما يف العؾؿ...( فرواه طبد اهلل بـ أمحد يف 
( مـ صريؼ أبل بؽر بـ 1/25) مؼدمة الضعػاء(، ومـ صريؼف العؼقظ يف 4947( برقؿ )3/218)

( بتعؾقؼل مـ صريؼ يعؼقب 149برقؿ ) مؼدمة كتاب الجرح والتعديؾوابـ أبل حاتؿ يف  خالد،
( مـ صريؼ أمحد بـ سـان 1262( برقؿ )2/93) الجامعابـ إبراهقؿ الدورقل والخطقب يف 

(، وابـ طبد البر 365)ص تاريخ أسؿاء الثؼاتثالثتفؿ، طـ ابـ مفدي بف. ورواه ابـ شاهقـ يف 
 ( بتعؾقؼل مـ صريؼ أيقب بـ الؿتقكؾ طـ ابـ مفدي، بف.134برقؿ ) التؿفقدمؼدمة يف 

 (.3تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (2)

ترمجة  تؼريب التفذيب. حافظ ثؼة وُكِسَب هـا إىل جده الؿصقصل مسؾؿ بـ سعقد بـ يقسػهق  (3)
 (.7922برقؿ )

ترمجة  تؼريب التفذيب. صدوق ،الطباع بـ يعؼقب أبق البغدادي كجقح بـ طقسك بـ إسحاق هق (4)
 (.379برقؿ )

- (3/138العؾؾشقخ الؿصـػ مل أطرفف وأما الؿرفقع مـف، ففق مرسؾ كؿا ترى ولؾػائدة يـظر  (1)
 ( لؾدارقطـل.313( برقؿ )113
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بـ طبد اهلل الحضرمل، ومحؿد بـ طثؿان بـ أبل  (1)ـا محؿدثَ دَّ َح  (89)

، (4)، طـ ابـ أبل لقىل(3)، ثـا أبلبـ أبل لقىل بـ طؿران (2)شقبة، قآ: ثـا محؿد

قال: قال رسقل  ،، طـ طبد الرمحـ بـ أبل لقىل، طـ ثابت بـ ققس(5)طـ طقسك

ـُْؽؿ»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ْسَؿُع ِم َُ ََ َتْسَؿُعقَن، َو ـَ  ـَ ال ِذَ ْسَؿُع ِم َُ ـُْؽؿ، َو  (6).«ْسَؿُعقَن ِم

قالقا: ثـا طثؿان بـ أبل  ،ـا الحضرمل، ومحؿد بـ طثؿان وطبدانثَ دَّ َح  (91)

ـا أبق جعػر بـ زهقر، ثـا يقسػ بـ مقسك، ثـا جرير، ثَ دَّ َح ح وَ  ،شقبة، ثـا جرير

طـ إطؿش، طـ طبد اهلل بـ طبد اهلل، طـ سعقد بـ جبقر، طـ ابـ طباس قال: 

                                                        
  (.4ثؼة تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (1)
 (.6237ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (2)

تؼريب  .مؼبقلقال الحافظ:  ،جده ىلإ يـسب وقد، لقىل أبل بـ الرمحـ طبد بـ محؿد بـ طؿران هق (3)
 (.5231ترمجة برقؿ ) التفذيب

 ومؼبقل طـد الحافظ هذا طـد الؿتابعة وإٓ َفَؾقِّـ. قلت:
 تؼريب التفذيب. اجدً  الحػظ سلء صدوق ،الرمحـ طبد أبق لقىل أبل بـ الرمحـ طبد بـ محؿدهق  (4)

 (، وهق أخق طقسك، فؼد جاء طـد الطبراين )طـ أخقف طقسك(.6121ترمجة برقؿ )

 (، وهق أخق الذي قبؾف.5342ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب  ثؼة. (5)

ـ بـ أبل لقىل مل يسؿع مـ ثابت بـ سـده ضعقػ لؿا تؼدم طـ بعض رواتف إضافة إىل أن طبد الرمح (6)
 ققس كؿا سقليت طـ الفقثؿل بقد أن الؿتـ ثابت صحقح فقـظر ما بعده.

 (6/312 )الؿعجؿ إوسط(، و321( برقؿ )2/71) الؿعجؿ الؽبقروقد رواه الطبراين يف 
ٓ : إوسط( مـ صريؼ الحضرمل وحده، طـ محؿد بـ طؿران بف، وقال طؼبف يف 5664برقؿ )

 يروى هذا الحديث طـ ثابت بـ ققس بـ شؿاس إٓ هبذا اإلسـاد تػرد بف محؿد بـ طؿران.

(، وقال: رواه البزار 581( برقؿ )1/353) مجؿع الزوائدوأورد الحديث الفقثؿل يف 
 ، وطبد الرمحـ بـ أبل لقىل مل يسؿع مـ ثابت بـ ققس.الؽبقروالطبراين يف 
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ْسؿَ تَ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل  َُ ـُْؽؿْسَؿُعقَن َو ـْ ُع ِم ْسَؿُع ِِم  َُ ـُْؽؿ ، َو ْسَؿُع ِم ََ».(1) 

بـ زكريا، ثـا كصر بـ طظ، ثـا طثام بـ طظ، طـ  (2)ـا مقسكثَ دَّ َح  (91)

ثـا  -وهذا لػظف-ـا طبد اهلل بـ أمحد بـ معدان الثغري ثَ دَّ َح ح وَ  ،إسؿاطقؾ

بـ أبل خالد،  اطقؾإبراهقؿ بـ سعقد الجقهري، ثـا يحقك بـ سعقد، طـ إسؿ

َٓ َشرََِؽ » قال: ،طـ الشعبل، طـ الربقع بـ خثقؿ ُف َوْحَدُه  ٓ  الؾ  َٓ إَِلَف إِ ـْ َقاَل  َم

ِؿقُت َوُهَق َطَؾك ُكؾ  َشْلٍء َقِدٌَر َُ  ُؽ َوَلُف اْلَحْؿُد ؾْ َلُف، َلُف اْلؿُ  َُ َفَؾُف َكَذا َوَكَذا  ،ْحقِل َو

ـَ اْلَخْقرِ  ك ِم ، قال: طؿرو بـ مقؿقن فؼؾت: مـ حدثؽ؟ :قال الشعبل. «َوَسؿ 

قال يحقك بـ . ملسو هيلع هللا ىلصفؼال: أبق أيقب صاحب رسقل اهلل  وقؾت: مـ حدثؽ؟

 (3).طـ اإلسـاد َش تِّ سعقد: وهذا أول ما فُ 

ـا إسحاق ثَ دَّ ، َح بـ محؿد بـ يسار، مـ أهؾ الؿقصؾ (1)مفذبـا ثَ دَّ َح  (92)

ل ـِ ثَ دَّ ـا طؿر بـ أبل زائدة، َح ثَ دَّ ـا طؿر بـ طاصؿ، َح ثَ دَّ بـ سقار الـصقبل، َح ا

اهلل بـ أبل السػر، طـ طامر الشعبل، طـ الربقع بـ خثقؿ، مثؾف، وقال:  طبد

                                                        
 صحقح. (1)

 (.8تحت إثر رقؿ )متروك تؼدم  ( 2)

( مل أقػ 3شقخ الؿصـػ متروك وتابعف طبد اهلل بـ أمحد بـ معدان وهق ابـ الغزاء تؼدم تحت رقؿ ) (3)
(، والؿصـػ بعد 2693(، ومسؾؿ برقؿ )6434طىل ترمجتف، وهق ثابت فؼد رواه البخاري برقؿ )

 (6/133-136 )العؾؾر ( مـ صريؼ طبد اهلل بـ أبل السػر طـ الشعبل بف، ويـظ94هذا برقؿ )
 ( ٓبـ العطار.494)ص غرر الػقائد( لؾدارقطـل، و1338برقؿ )

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (1)
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 (6/133-136 )العؾؾر ( مـ صريؼ طبد اهلل بـ أبل السػر طـ الشعبل بف، ويـظ94هذا برقؿ )
 ( ٓبـ العطار.494)ص غرر الػقائد( لؾدارقطـل، و1338برقؿ )

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (1)

)4(

)4(
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ـْ » ـْ َأْطَتَؼ ِرَقاًبا ِم  (1).«َوَلِد إِْسََمِطقَؾ  َكاَن َكَؿ

ـا يقسػ بـ يعؼقب، ثـا أبق الربقع الزهراين، ثـا إسؿاطقؾ بـ ثَ دَّ َح  (93)

كاكقا ٓ "زكريا أبق زياد، طـ طاصؿ إحقل، طـ محؿد بـ سقريـ قال: 

ؾ طـ إسـاد الحديث، ئِ فُس  ،(2)طـ إسـاد الحديث، حتك وقعت الػتـة يسللقن

ديثف، ومـ كان مـ أهؾ البدطة ترك لقـظر مـ كان مـ أهؾ السـة أخذ بح

 (3)."حديثف

ِ ثَ دَّ َح  (94) ، ثـا أبق طبد الرمحـ بـ بـ محؿد الؿازين (4)ل طبد الرمحــ

بارك، يؼقل: سؿعت ابـ الؿ"قال: سؿعت طظ بـ الحسـ يؼقل:  ،(1)فقيَ بُّ َش 

                                                        
 يـظر الذي قبؾف. (1)

يف تؾؽ إيام، ويـظر  ب طىل طظٍّ ذوهذا يف أيام الؿختار بـ أبل طبقد، وسبب هذا أكف َكُثَر الؽ (2)
شرح طؾؾ الترمذي (1/52.ٓبـ رجب ) 

سـده حسـ ٕجؾ إسؿاطقؾ بـ زكريا، ففق حسـ الحديث وبؼقة رجالف ثؼات. ورواه مسؾؿ يف  (3)
مؼدمة صحقحف (1/15 وطبد اهلل بـ أمحد يف ،)العؾؾ ومعرفة الرجال (2/559 برقؿ )
مؼدمة كتاب (، ورواه ابـ أبل حاتؿ يف 1/27) مؼدمة الضعػاء(، ومـ صريؼف العؼقظ يف 3643)

( 194برقؿ ) مؼدمة الؿجروحقـ( بتعؾقؼل، وابـ حبان يف 112برقؿ ) التعديؾالجرح و
( مـ 122)ص الؽػاية(، والخطقب يف 2381( برقؿ )2/315) الحؾقةبتحؼقؼل، وأبق كعقؿ يف 

 صريؼ إسؿاطقؾ بف.
(: كان 11/577) تاريخفهق طبد الرمحـ بـ محؿد بـ الؿغقرة بـ شعقب، قال الخطقب يف  (4)

 (.477وًقا وسقليت برقؿ )صد

 بابـ عرفويُ  ،الخزاطل ورقاء بـ يؾدَ بُ  مقىل الؿروزي الرمحـ طبد أبق محؿد بـ محدأ بـ اهلل طبدهق  (1)
حؾة يف صؾب العؾؿ.  الحديث أهؾ أئؿة مـ قيفْ شبُّ   تاريخ بغدادكان مـ أفاضؾ الـاس مؿـ لف الرِّ

 (.4899ة برقؿ )( ترمج11/6)
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 (1)."لقٓ اإلسـاد لؼال كؾ مـ شاء كؾ ما شاء

قال:  ،، ثـا ابـ كؿقر، ثـا ابـ إدريس، طـ إطؿش(2)ـا الحضرملثَ دَّ َح  (95)

ِ ثَ دَّ حَ فَ  جالست إياس بـ معاوية" قؾت: مـ يذكر هذا؟ فضرب يل  .ل بحديثـ

الطريؼ  َس ـُب هذا الؿثؾ؟ تريد أن أكْ رجؾ مـ الحرورية: فؼؾت: إيل تضر َؾ ثَ مَ 

 (3)."بثقبل، فال أدع بعرًة وٓ خـػساءة إٓ محؾتفا

ِ ثَ دَّ َح  (96) كتبـا طـف يف - ، مـ أهؾ أصبفانبـ مفران بـ القلقد (1)ل الحســ
                                                        

(، وابـ أبل حاتؿ يف 1/15) مؼدمة صحقحفسـده حسـ، وهق أثر صحقح، فؼد رواه مسؾؿ يف  (1)
مؼدمة كتاب الجرح والتعديؾ ( بتعؾقؼل، وابـ حبان يف 49برقؿ )مؼدمة الؿجروحقـ  برقؿ
(، 393ص) الؽػاية(، والخطقب يف 7-6)ص أدب اإلمالء( بتحؼقؼل وابـ السؿعاين يف 42)

 ( مـ صريؼ طبدان بـ طثؿان، طـ ابـ الؿبارك بف.167)ص اإللؿاعوطقاض يف 

( بتعؾقؼل مـ صريؼ الحسقـ بـ الحسـ 74برقؿ ) مؼدمة التؿفقدورواه ابـ طبد البر يف 
 الؿروزي طـ ابـ الؿبارك بف.

 وهق ثؼة. (4)تؼدم تحت إثر رقؿ  (2)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبدريس إودي، ثؼة، فؼقف، طابد. صحقح. وابـ إدريس هق طبد اهلل بـ إ (3)
(3224.) 

 الؽػاية(، ومـ صريؼف الخطقب يف 3/222) الؿعرفة والتاريخوإثر رواه الػسقي يف 
 ( مـ صريؼ ابـ كؿقر بف.433)ص

َٓ ُخـَْػَساَءةً جاء طـده لػظ )وٓ خـػساء(، وهـا ) [، و]ب[ (، وهق كذا يف ]ح[، و]د[، ويف ]أَو
 )خـػساة(.

 ه(، وقال كتب بالعراق والشام، أحد الثؼات. ا1/269) أخبار أصبفانترجؿ لف أبق كعقؿ يف ذكر  (1)

 أهؾ مـ ( أبق طظِّ الصػار الؿؼرئ1991( ترمجة برقؿ )13/38) الؿـتظؿوقال ابـ الجقزي يف 
 مخؾد بـا طـف روىغقرمها ومفدي  بـ ومعىل الربقع بـ غسان طـ هبا وحدث ،بغداد قدم الؿقصؾ

ًػا... ابق بؽر الشاشلوأ  = ه، وكان متعػِّ

)5(

)5(
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 (1)."لقٓ اإلسـاد لؼال كؾ مـ شاء كؾ ما شاء

قال:  ،، ثـا ابـ كؿقر، ثـا ابـ إدريس، طـ إطؿش(2)ـا الحضرملثَ دَّ َح  (95)

ِ ثَ دَّ حَ فَ  جالست إياس بـ معاوية" قؾت: مـ يذكر هذا؟ فضرب يل  .ل بحديثـ

الطريؼ  َس ـُب هذا الؿثؾ؟ تريد أن أكْ رجؾ مـ الحرورية: فؼؾت: إيل تضر َؾ ثَ مَ 

 (3)."بثقبل، فال أدع بعرًة وٓ خـػساءة إٓ محؾتفا

ِ ثَ دَّ َح  (96) كتبـا طـف يف - ، مـ أهؾ أصبفانبـ مفران بـ القلقد (1)ل الحســ
                                                        

(، وابـ أبل حاتؿ يف 1/15) مؼدمة صحقحفسـده حسـ، وهق أثر صحقح، فؼد رواه مسؾؿ يف  (1)
مؼدمة كتاب الجرح والتعديؾ ( بتعؾقؼل، وابـ حبان يف 49برقؿ )مؼدمة الؿجروحقـ  برقؿ
(، 393ص) الؽػاية(، والخطقب يف 7-6)ص أدب اإلمالء( بتحؼقؼل وابـ السؿعاين يف 42)

 ( مـ صريؼ طبدان بـ طثؿان، طـ ابـ الؿبارك بف.167)ص اإللؿاعوطقاض يف 

( بتعؾقؼل مـ صريؼ الحسقـ بـ الحسـ 74برقؿ ) مؼدمة التؿفقدورواه ابـ طبد البر يف 
 الؿروزي طـ ابـ الؿبارك بف.

 وهق ثؼة. (4)تؼدم تحت إثر رقؿ  (2)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبدريس إودي، ثؼة، فؼقف، طابد. صحقح. وابـ إدريس هق طبد اهلل بـ إ (3)
(3224.) 

 الؽػاية(، ومـ صريؼف الخطقب يف 3/222) الؿعرفة والتاريخوإثر رواه الػسقي يف 
 ( مـ صريؼ ابـ كؿقر بف.433)ص

َٓ ُخـَْػَساَءةً جاء طـده لػظ )وٓ خـػساء(، وهـا ) [، و]ب[ (، وهق كذا يف ]ح[، و]د[، ويف ]أَو
 )خـػساة(.

 ه(، وقال كتب بالعراق والشام، أحد الثؼات. ا1/269) أخبار أصبفانترجؿ لف أبق كعقؿ يف ذكر  (1)

 أهؾ مـ ( أبق طظِّ الصػار الؿؼرئ1991( ترمجة برقؿ )13/38) الؿـتظؿوقال ابـ الجقزي يف 
 مخؾد بـا طـف روىغقرمها ومفدي  بـ ومعىل الربقع بـ غسان طـ هبا وحدث ،بغداد قدم الؿقصؾ

ًػا... ابق بؽر الشاشلوأ  = ه، وكان متعػِّ

ِأَ
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، مقهب الرمظبـ  (2)بـ بشر الرقل، ثـا يزيد (1)ثـا أمحد -مجؾس الحضرمل

ۉ ې ې ﴿يف ققلف طز وجؾ:   (5)مطر ، طـ(4)، طـ ابـ شقذب(3)طـ ضؿرة

 (7).قال: إسـاد الحديث (6)﴾ې

ِ ثَ دَّ َح  (97) ، ثـا ابـ (2)، ثـا إصؿعل(1)، ثـا أبق حاتؿ السجستاين(8)ل أبلـ

إذا حدثت بحديث أكت مـف يف "قال: قال يل هشام بـ طروة:  ،(3)أبل الزكاد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ط دار الغرب اإلسالمل: فنذا  تاريخ بغدادذكر ابـ الجقزي أكف قدم بغداد، فرجعت إىل  قلت: =
( الحسـ بـ مروان أبق طظ، فعؾؼ الدكتقر بشار طقاد طىل )مروان( 3963( برقؿ )8/473هق يف )

 هوأثبتـا ما يف الـسخ. ابؼقلف: يف ]م[ )مفران(، 

 وما يف ]م[: هق الصقاب، واهلل أطؾؿ. قلت:
 مل أقػ طىل ترمجتف. (1)

 (.7758ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق يزيد بـ خالد بـ َمْقَهب الرمظ ثؼة طابد.  (2)

 (.3335ترمجة برقؿ ) ب التفذيبتؼري، صدوق يفؿ قؾقاًل. هق ضؿرة بـ ربقعة الػؾسطقـل (3)

 (.3438ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طبد اهلل بـ شقذب الخراساين، صدوق طابد.  (4)

 (.6744ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب، صدوق كثقر الخطل. هق مطر بـ صفؿان القراق (5)

 [.4]إحؼاف:  (6)

لقٓ طدم معرفة أمحد بـ بسر بقد أكف متابع، فؼد تابعف طثؿان بـ سعقد الدارمل   قـتحسلؾسـده قابؾ  (7)
( طـ يزيد بـ مقهب بف، ففق أثر حسـ ثابت 69برقؿ ) شرف أصحاب الحديثطـد الخطقب يف 

 سـده إىل مطر، واهلل أطؾؿ.

 مل أقػ طىل ترمجتف. (8)

ِجْسَتاكِلُّ  هق سفؾ بـ محؿد بـ طثؿان (1) تؼريب الـحقي البصري، صدوق فقف دطابة.  َأُبق َحاتٍِؿ السِّ
 (.2681ترمجة برقؿ ) التفذيب

 (.4233ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب ، صدوق سـل.قريب بـهق طبد الؿؾؽ  (2)

 هق طبد الرمحـ وهق حسـ الحديث ووالده هق ذكقان ثؼة. (3)
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ثبت، فخالػؽ إكسان، فؼؾ: مـ حدثؽ بذا؟ فنين حدثت بحديث، فخالػـل فقف 

ِ ثَ دَّ رجؾ، فؼؾت: هذا َح   (1)."ل بف أبل، فلكت مـ حدثؽ؟ فجػـ

ِ ثَ دَّ َح  (98) ، ثـا زمُ رْ فُ امَ رَ بـ محؿد بـ أبان الخقاط مـ أهؾ  (2)ل طبد اهللـ

ف جَّ ، قال: وَ يرِ ؼَ ـْبـ داود الؿِ  (4)، ثـا سؾقؿانلمِ رِّ خَ بـ كصر الؿُ  (3)الؼاسؿ

إىل محؿد بـ طبد اهلل إكصاري مخسقـ ألػ درهؿ،  الؿلمقن طبد اهلل بـ هارون

، فؽان هالل بـ مسؾؿ يتؽؾؿ طـ أن يؼسؿفا بقـ الػؼفاء بالبصرة (5)هوأمر

فؼال هالل: هل يل ، طـ أصحابل إكصاري: وكـت أكا أتؽؾؿ قال، أصحابف

فاختؾػـا، فؼؾت لفالل: كقػ ، ل يل وٕصحابلوقؾت أكا: بؾ ه، وٕصحابل

قؾت: إكؿا طؾقؽ الجقاب،  ؟!!فؼال هالل: أو مثظ يسلل طـ التشفد تتشفد؟

فؼال ، فتشفد هالل طىل حديث ابـ مسعقد، والجقاب طـ القاضح السفؾ أوىل

فؼال . فبؼل هالل ومل يجبف لف إكصاري: مـ حدثؽ بف؟ ومـ أيـ ثبت طـدك؟

يف كؾ يقم ولقؾة مخس صؾقات، وتردد فقفا هذا الؽالم،  إكصاري: تصظ

فؼسؿفا ، قد باطد اهلل بقـؽ وبقـ الػؼف ؟ملسو هيلع هللا ىلصوأكت ٓ تدري مـ رواه طـ كبقؽ 

                                                        
 والد الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجتف. (1)

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (2)

 (.6845( برقؿ )14/434) تاريخ بغدادثؼة مترجؿ يف  (3)

 (.498( ترمجة برقؿ )4/114-115) الجرح والتعديؾمـ إئؿة مـ كذبف. يـظر  (4)

 وقع يف الؿطبقع: )وأمر( بدل )وأمره(. (5)
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، مقهب الرمظبـ  (2)بـ بشر الرقل، ثـا يزيد (1)ثـا أمحد -مجؾس الحضرمل

ۉ ې ې ﴿يف ققلف طز وجؾ:   (5)مطر ، طـ(4)، طـ ابـ شقذب(3)طـ ضؿرة

 (7).قال: إسـاد الحديث (6)﴾ې

ِ ثَ دَّ َح  (97) ، ثـا ابـ (2)، ثـا إصؿعل(1)، ثـا أبق حاتؿ السجستاين(8)ل أبلـ

إذا حدثت بحديث أكت مـف يف "قال: قال يل هشام بـ طروة:  ،(3)أبل الزكاد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ط دار الغرب اإلسالمل: فنذا  تاريخ بغدادذكر ابـ الجقزي أكف قدم بغداد، فرجعت إىل  قلت: =
( الحسـ بـ مروان أبق طظ، فعؾؼ الدكتقر بشار طقاد طىل )مروان( 3963( برقؿ )8/473هق يف )

 هوأثبتـا ما يف الـسخ. ابؼقلف: يف ]م[ )مفران(، 

 وما يف ]م[: هق الصقاب، واهلل أطؾؿ. قلت:
 مل أقػ طىل ترمجتف. (1)

 (.7758ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق يزيد بـ خالد بـ َمْقَهب الرمظ ثؼة طابد.  (2)

 (.3335ترمجة برقؿ ) ب التفذيبتؼري، صدوق يفؿ قؾقاًل. هق ضؿرة بـ ربقعة الػؾسطقـل (3)

 (.3438ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طبد اهلل بـ شقذب الخراساين، صدوق طابد.  (4)

 (.6744ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب، صدوق كثقر الخطل. هق مطر بـ صفؿان القراق (5)

 [.4]إحؼاف:  (6)

لقٓ طدم معرفة أمحد بـ بسر بقد أكف متابع، فؼد تابعف طثؿان بـ سعقد الدارمل   قـتحسلؾسـده قابؾ  (7)
( طـ يزيد بـ مقهب بف، ففق أثر حسـ ثابت 69برقؿ ) شرف أصحاب الحديثطـد الخطقب يف 

 سـده إىل مطر، واهلل أطؾؿ.

 مل أقػ طىل ترمجتف. (8)

ِجْسَتاكِلُّ  هق سفؾ بـ محؿد بـ طثؿان (1) تؼريب الـحقي البصري، صدوق فقف دطابة.  َأُبق َحاتٍِؿ السِّ
 (.2681ترمجة برقؿ ) التفذيب

 (.4233ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب ، صدوق سـل.قريب بـهق طبد الؿؾؽ  (2)

)11( هق طبد الرمحـ وهق حسـ الحديث ووالده هق ذكقان ثؼة. (3)

)10(

)9(

)9()10(

)11(
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ثبت، فخالػؽ إكسان، فؼؾ: مـ حدثؽ بذا؟ فنين حدثت بحديث، فخالػـل فقف 

ِ ثَ دَّ رجؾ، فؼؾت: هذا َح   (1)."ل بف أبل، فلكت مـ حدثؽ؟ فجػـ

ِ ثَ دَّ َح  (98) ، ثـا زمُ رْ فُ امَ رَ بـ محؿد بـ أبان الخقاط مـ أهؾ  (2)ل طبد اهللـ

ف جَّ ، قال: وَ يرِ ؼَ ـْبـ داود الؿِ  (4)، ثـا سؾقؿانلمِ رِّ خَ بـ كصر الؿُ  (3)الؼاسؿ

إىل محؿد بـ طبد اهلل إكصاري مخسقـ ألػ درهؿ،  الؿلمقن طبد اهلل بـ هارون

، فؽان هالل بـ مسؾؿ يتؽؾؿ طـ أن يؼسؿفا بقـ الػؼفاء بالبصرة (5)هوأمر

فؼال هالل: هل يل ، طـ أصحابل إكصاري: وكـت أكا أتؽؾؿ قال، أصحابف

فاختؾػـا، فؼؾت لفالل: كقػ ، ل يل وٕصحابلوقؾت أكا: بؾ ه، وٕصحابل

قؾت: إكؿا طؾقؽ الجقاب،  ؟!!فؼال هالل: أو مثظ يسلل طـ التشفد تتشفد؟

فؼال ، فتشفد هالل طىل حديث ابـ مسعقد، والجقاب طـ القاضح السفؾ أوىل

فؼال . فبؼل هالل ومل يجبف لف إكصاري: مـ حدثؽ بف؟ ومـ أيـ ثبت طـدك؟

يف كؾ يقم ولقؾة مخس صؾقات، وتردد فقفا هذا الؽالم،  إكصاري: تصظ

فؼسؿفا ، قد باطد اهلل بقـؽ وبقـ الػؼف ؟ملسو هيلع هللا ىلصوأكت ٓ تدري مـ رواه طـ كبقؽ 

                                                        
 والد الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجتف. (1)

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (2)

 (.6845( برقؿ )14/434) تاريخ بغدادثؼة مترجؿ يف  (3)

 (.498( ترمجة برقؿ )4/114-115) الجرح والتعديؾمـ إئؿة مـ كذبف. يـظر  (4)

 وقع يف الؿطبقع: )وأمر( بدل )وأمره(. (5)
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 (1).إكصاري يف أصحابف

اين، ثـا جَ قَش بـ أسد الـُّ (3)، ثـا الخؾقؾ(2)ـا أبق طبد اهلل القزيديثَ دَّ َح  (99)

 ،، طـ سؾقؿان بـ مقسكبـ طبد العزيز التـقخل (5)، ثـا سعقدسعقد بـ (4)طؿر

قـ، وٓ تحؿؾقا العؾؿ طـ قِّ ػِ حَ ْص ٓ تؼرءوا الؼرآن طىل الؿُ "قال: كان يؼال: 

 (6)."قـقِّ ػِ حُ الصُّ 

                                                        
سقر أطالم سؾقؿان بـ داود تؼدم الؽالم طؾقف، وقد أْوَرَد الذهبل الؼصة يف  سـد الؼصة تالػ: ٕجؾ (1)

 (، وأطؼبفا بؼقلف: البقان يف صحة ذلؽ: فنن الؿـؼري واٍه.9/536) الـبالء

ب أبق طبد اهلل القزيدي، قال الخطقب البغدادي: وكان راوية إخبار وأدا هق محؿد بـ العباس (2)
 (.1387( ترمجة برقؿ )4/192) تاريخ بغدادمصدًقا يف حديثف. 

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (3)

(، وقال: يروي طـ سعقد بـ طبد العزيز روى 8/444) الثؼاتهق الدمشؼل ذكره ابـ حبان يف  (4)
 هطـف إبراهقؿ بـ الجـقد وأهؾ الشام. ا

 ففق مجفقل حال. قلت:

ترمجة  تؼريب التفذيبوزاطل وقدمف أبق مسفر: لؽـف أختؾط آخر أمره. ثؼة إمام سقاه أمحد بإ (5)
 (.2371برقؿ )

برقؿ  مؼدمة كتاب الجرح والتعديؾسـده ضعقػ. وهق أثر صحقح، فؼد رواه ابـ أبل حاتؿ يف  (6)
 تصحقػات الؿحدثقـ( بتعؾقؼل مـ صريؼ القلقد بـ مسؾؿ، وأبق هالل العسؽري يف 126)

 أبل مسفر طبد إطىل بـ مسفر كالمها، طـ سعقد بـ طبد العزيز بف.( مـ صريؼ 4)ص

(، وأبق هالل العسؽري 127برقؿ ) مؼدمة كتاب الجرح والتعديؾورواه أيًضا ابـ أبل حاتؿ يف 
( مـ صريؼ أبل مسفر طـ سعقد بـ طبد العزيز مـ ققلف مقققًفا 4)ص تصحقػات الؿحدثقـيف 

 طؾقف.
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حاتؿ الجقهري، (3)بل[]أبـ  (2)ؿاتبـ الجـقد، ثـا ح (1)ـا محؿدثَ دَّ َح  (111)

طبقد بـ يعقش، ثـا يحقك بـ آدم، ثـا الحسـ بـ صالح، طـ الحسـ بـ  ثـا

قال يحقك:  ،قال: ذكرت إلبراهقؿ شقئًا، فؼال: هذا وجدتف يف صحقػة ،طبقداهلل

يذكر رجاًل مـ  قال شاطر مـ أهؾ البصرة. الؽتبيف كاكقا يضعػقن ما يقجد "

 أهؾفا:

 َٓ َتِصِؾ اْلَحـاَء فِـل اْلِؼـَراَءِة بِاْلَخـاءِ 

 

ــــــِػ   َلِ ْٕ ــــــك ا ــــــا إَِل َمَف َٓ  َٓ  َو

  َٓ ــــَؽ َو ـْ ــــقُم َط ــــؾ  اْلُعُؾ َٓ َتِض  َو

 

ـــُحِػ   ـَ الص  ـــ اُدَها ِم ـَ ـــ ُؽـــقُن إِْس ََ 

 وقال آخر يذكر ققًما ٓ رواية لفؿ: 

ـــُتُفؿْ  ََ ـْ ُبُطـــقِن َكـــَراِرٍَس ِرَوا  َوِمـــ

 

ــقا  ــََم َغَؾُب ــا َل ْقًم ََ ــاقًَِل  ــاَضُروا َب ــْق َك  َل

ـــ  ــــِ َواْلِعْؾ اُد ُمْس ـَ ـــ ـــُف إِْس  ِدهِ ُؿ إِْن َفاَت

 

ـُـُب   َٓ ُص  (4)َكاْلَبْقِت َلْقَس َلُف َسْؼٌػ َو

 وقال بعض أصحابـا أكشدكاه قائؾف: 

َٓ ُتْؼِدْم َطَؾـك اْلِعْؾـِؿ َحاِدًسـا  َتَقق ْػ َو

 

ْبِدي اْلَؿَعاََِبـاَفَحْد   َُ  ُس اْلَػَتك فِل اْلِعْؾِؿ 

 ًكاُمـْدرَ  سِ ُب اْلِعْؾِؿ بِاْلَحْد ََل َفَؾْقَس صِ  

 

 َوَلْق َكاَن َفْفُؿ اْلَؿـْرِء َكـالـ ْجِؿ َثاقَِبـا 

                                                         
 مجة.مل أقػ لف طىل تر (1)

 مل أقػ لف طىل ترمجة.(2)

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع. (3)

 (.163)ص الؽػايةروى البقتقـ طـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (4)
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حاتؿ الجقهري، (3)بل[]أبـ  (2)ؿاتبـ الجـقد، ثـا ح (1)ـا محؿدثَ دَّ َح  (111)

طبقد بـ يعقش، ثـا يحقك بـ آدم، ثـا الحسـ بـ صالح، طـ الحسـ بـ  ثـا

قال يحقك:  ،قال: ذكرت إلبراهقؿ شقئًا، فؼال: هذا وجدتف يف صحقػة ،طبقداهلل

يذكر رجاًل مـ  قال شاطر مـ أهؾ البصرة. الؽتبيف كاكقا يضعػقن ما يقجد "

 أهؾفا:

 َٓ َتِصِؾ اْلَحـاَء فِـل اْلِؼـَراَءِة بِاْلَخـاءِ 

 

ــــــِػ   َلِ ْٕ ــــــك ا ــــــا إَِل َمَف َٓ  َٓ  َو

  َٓ ــــَؽ َو ـْ ــــقُم َط ــــؾ  اْلُعُؾ َٓ َتِض  َو

 

ـــُحِػ   ـَ الص  ـــ اُدَها ِم ـَ ـــ ُؽـــقُن إِْس ََ 

 وقال آخر يذكر ققًما ٓ رواية لفؿ: 

ـــُتُفؿْ  ََ ـْ ُبُطـــقِن َكـــَراِرٍَس ِرَوا  َوِمـــ

 

ــقا  ــََم َغَؾُب ــا َل ْقًم ََ ــاقًَِل  ــاَضُروا َب ــْق َك  َل

ـــ  ــــِ َواْلِعْؾ اُد ُمْس ـَ ـــ ـــُف إِْس  ِدهِ ُؿ إِْن َفاَت

 

ـُـُب   َٓ ُص  (4)َكاْلَبْقِت َلْقَس َلُف َسْؼٌػ َو

 وقال بعض أصحابـا أكشدكاه قائؾف: 

َٓ ُتْؼِدْم َطَؾـك اْلِعْؾـِؿ َحاِدًسـا  َتَقق ْػ َو

 

ْبِدي اْلَؿَعاََِبـاَفَحْد   َُ  ُس اْلَػَتك فِل اْلِعْؾِؿ 

 ًكاُمـْدرَ  سِ ُب اْلِعْؾِؿ بِاْلَحْد ََل َفَؾْقَس صِ  

 

 َوَلْق َكاَن َفْفُؿ اْلَؿـْرِء َكـالـ ْجِؿ َثاقَِبـا 

                                                         
 مجة.مل أقػ لف طىل تر (1)

 مل أقػ لف طىل ترمجة.(2)

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع. (3)

 (.163)ص الؽػايةروى البقتقـ طـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (4)
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ــ ــاٍل َوَح ـْ بِتِْرَح ــ ــكَوَلؽِ ـَ اْلَػَت ــ  ؾ  ِم

 

ــا  َكائَِب ـِ الر  ــاَلَتْق ــل اْلَح ــائِِف فِ  َوإِْكَض

ـُف ُضـُؾقَطفُ  (1)َوَقْضَؼَضةِ   ـْ َْوَجـاِل ِم ْٕ  ا

 

ــةِ   ــ (2)َوَخْؾَخَؾ ــُف الت َرائَِب ـْ ــَقاِل ِم َْه ْٕ  اا

ــاِرًقا  ـِ ُمَش ــرَِقْق ــل اْلَؿْش ــَباِحِف فِ  َواْص

 

ـِ َمَغاِرَبـــا   (3)لَِشْؿِســِفََم َواْلَؿْغـــرَِبْق

  

   

   

    

 

                                                        
 هكتب يف هامش ]د[: الؼضؼضة كسر العظام طـد الػرس ومـف أسد قضؼاض. ا (1)
 هاكتب يف هامش ]د[: والخؾخؾة إذا أخذت ما طىل العظؿ مـ لحؿ.  (2)
 يف ]أ[: )الؿغاربا(. (3)

ِ٘ ٍِ ِفٝ َٓعُّ َٚايتَّ ٍُ ِفٞ ايتََّعاِيٞ  ِٛ  197 اِيَك
 

 

 

 

ُِ َّالتََّيعُِّل ِفٔ ُِْل ِفٕ التََّعاِلٕ   اِلَك

أخبرين ل، ثـا كصر بـ طظ، ِس رْ بـ القلقد بـ صالح الـَّ  (1)ـا محؿدثَ دَّ َح  (111)

ثؿ حدث  مثؾ هذا الحديث؟  قتادة: أطـد أهؾ الؽقفةأبل، ثـا شعبة، قال: قال يل

 قؾت: كعؿ، بحديث يقكس طـ حطان بـ طبد اهلل طـ أبل مقسك يف التشفد

ِ ثَ دَّ َح  قتادة: أكت مثظ  إطؿش، طـ أبل وائؾ، طـ طبد اهلل يف التشفد، فؼال يل لـ

فؼال:  ،قال كصر بـ طظ: فحدثت هبذا الحديث أبا داود (2)ـاد.يف هذا اإلس

 .مـ قتادة (3)أرفع إسـاًدا شعبة

بـ  (5)بـ محؿد بـ الحسقـ الشريؽل، ثـا محؿد (4)ـا الحسقـثَ دَّ َح  (112)
                                                        

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (1)

، رجالف ثؼات سقى شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة كؿا تؼدم: لؽـف مؼدمة الؽامؾابـ طدي  (2)
( طـ طباس وهق طباس بـ الػضؾ 894( برقؿ )3/894) الؿعجؿمتابع فؼد رواه ابـ الؿؼرئ يف 

 بف.الؿخرمل البغدادي طـ كصر ابـ طظ 

 وقع يف الؿطبقع: )إسـاد(. (3)

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (4)

(، ومل يزد طىل ققلف: مـ أهؾ الؽقفة يروي، طـ أبل كعقؿ 9/125) الثؼاتذكره ابـ حبان يف  ( 5)
 هوالؽقفققـ، ثـا طـف محؿد بـ الؿـذر وغقره. ا

إِ



ِ٘ ٍِ ِفٝ َٓعُّ َٚايتَّ ٍُ ِفٞ ايتََّعاِيٞ  ِٛ  197 اِيَك
 

 

 

 

ُِ َّالتََّيعُِّل ِفٔ ُِْل ِفٕ التََّعاِلٕ   اِلَك

أخبرين ل، ثـا كصر بـ طظ، ِس رْ بـ القلقد بـ صالح الـَّ  (1)ـا محؿدثَ دَّ َح  (111)

ثؿ حدث  مثؾ هذا الحديث؟  قتادة: أطـد أهؾ الؽقفةأبل، ثـا شعبة، قال: قال يل

 قؾت: كعؿ، بحديث يقكس طـ حطان بـ طبد اهلل طـ أبل مقسك يف التشفد

ِ ثَ دَّ َح  قتادة: أكت مثظ  إطؿش، طـ أبل وائؾ، طـ طبد اهلل يف التشفد، فؼال يل لـ

فؼال:  ،قال كصر بـ طظ: فحدثت هبذا الحديث أبا داود (2)ـاد.يف هذا اإلس

 .مـ قتادة (3)أرفع إسـاًدا شعبة

بـ  (5)بـ محؿد بـ الحسقـ الشريؽل، ثـا محؿد (4)ـا الحسقـثَ دَّ َح  (112)
                                                        

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (1)

، رجالف ثؼات سقى شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة كؿا تؼدم: لؽـف مؼدمة الؽامؾابـ طدي  (2)
( طـ طباس وهق طباس بـ الػضؾ 894( برقؿ )3/894) الؿعجؿمتابع فؼد رواه ابـ الؿؼرئ يف 

 بف.الؿخرمل البغدادي طـ كصر ابـ طظ 

 وقع يف الؿطبقع: )إسـاد(. (3)

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (4)

(، ومل يزد طىل ققلف: مـ أهؾ الؽقفة يروي، طـ أبل كعقؿ 9/125) الثؼاتذكره ابـ حبان يف  ( 5)
 هوالؽقفققـ، ثـا طـف محؿد بـ الؿـذر وغقره. ا

ِ٘ ٍِ ِفٝ َٓعُّ َٚايتَّ ٍُ ِفٞ ايتََّعاِيٞ  ِٛ  197 اِيَك
 

 

 

 

ُِ َّالتََّيعُِّل ِفٔ ُِْل ِفٕ التََّعاِلٕ   اِلَك

أخبرين ل، ثـا كصر بـ طظ، ِس رْ بـ القلقد بـ صالح الـَّ  (1)ـا محؿدثَ دَّ َح  (111)

ثؿ حدث  مثؾ هذا الحديث؟  قتادة: أطـد أهؾ الؽقفةأبل، ثـا شعبة، قال: قال يل

 قؾت: كعؿ، بحديث يقكس طـ حطان بـ طبد اهلل طـ أبل مقسك يف التشفد

ِ ثَ دَّ َح  قتادة: أكت مثظ  إطؿش، طـ أبل وائؾ، طـ طبد اهلل يف التشفد، فؼال يل لـ

فؼال:  ،قال كصر بـ طظ: فحدثت هبذا الحديث أبا داود (2)ـاد.يف هذا اإلس

 .مـ قتادة (3)أرفع إسـاًدا شعبة

بـ  (5)بـ محؿد بـ الحسقـ الشريؽل، ثـا محؿد (4)ـا الحسقـثَ دَّ َح  (112)
                                                        

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (1)

، رجالف ثؼات سقى شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة كؿا تؼدم: لؽـف مؼدمة الؽامؾابـ طدي  (2)
( طـ طباس وهق طباس بـ الػضؾ 894( برقؿ )3/894) الؿعجؿمتابع فؼد رواه ابـ الؿؼرئ يف 

 بف.الؿخرمل البغدادي طـ كصر ابـ طظ 

 وقع يف الؿطبقع: )إسـاد(. (3)

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (4)

(، ومل يزد طىل ققلف: مـ أهؾ الؽقفة يروي، طـ أبل كعقؿ 9/125) الثؼاتذكره ابـ حبان يف  ( 5)
 هوالؽقفققـ، ثـا طـف محؿد بـ الؿـذر وغقره. ا
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سؿعت حسقـ بـ طبد إول يؼقل: قال يل يحقك بـ  :قال ،ائلؽَّ إسحاق البَ 

َكَفك »قال:  ،، طـ أبل الزبقر، طـ جابرأتحػظ طـ سػقان، طـ ابـ جريجآدم: 

ِف  ْبَرةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل الؾ  ـَ الط َعاِم بِالص  ْبَرةِ ِم ـِ الص  ْدرَ َط َُ  َٓ . قؾت: ٓ ؟«ى َما َكْقُؾَفا، 

قال محؿد بـ إسحاق  ،(1)قال: فذهبت فسؿعتف ،قبقصة ،فؼال: ويحؽ

 (2).ـا قبقصةثَ دَّ َح البؽائل: وَ 

بـ إسحاق الشقرازي، ثـا أبق جعػر التؿار، قال: سؿعت  (3)ثـا طؿر )*(

، فلتقت كقًػا وطشريـ دخؾًة، أكتب الحديث الشاذكقين يؼقل: دخؾت الؽقفة

، (4)ةَ اكَ ـَوصرت يف بُ  حػص بـ غقاث، فؽتبت حديثف، فؾؿا رجعت إىل البصرة

. قؾت: مـ الؽقفة فؼال يل: يا سؾقؿان مـ أيـ جئت؟ ،فيَ وْ دُّ لؼقـل ابـ أبل َخ 

قال: أفؽتبت طؾؿف . قؾت: حديث حػص بـ غقاث قال: حديث مـ كتبت؟

قال: فؽتبت طـف، . قؾت: ٓ طؾقؽ مـف شلء؟ َب هَ ذَ قال: أَ  .قؾت: كعؿ كؾف؟

                                                        
( أما 1463( برقؿ )2/152) الجامعسـده غقر ثابت ورواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (1)

 ( مـ صريؼ ابـ جريج بف.1533الؿرفقع مـف، ففق طـد مسؾؿ برقؿ )

 ويحؽ قبقصة(. -ققلف: )َوْيَحَؽ قبقصة( طـد الخطقب )الحؼ تنبيه:

 : )حدثـاه قبقصة( بالفاء بدل: )حدثـا(.الجامعمل أطرفف، طـد الخطقب يف  (2)

 مل أقػ طىل ترمجتف. ( 3)

 ،لميٍّ  بـ سعد ولد مُّ أُ  وهل ـاكة،بُ  بـق اختّطفا الؼديؿة البصرة محاّل  مـ: ـاكةبُ  سّؽة :ءبالفا :ُبـَاَكةُ  (4)
 بـ أكس طـ انرويي البـاين صفقب بـ العزيز طبدو ـاينالبُ  أسؾؿ بـ ثابت السؽة هذه إىل َب ِس وكُ 

 ( بتصرف يسقر.1/497) معجؿ البؾدان. مالؽ

ِ٘ ٍِ ِفٝ َٓعُّ َٚايتَّ ٍُ ِفٞ ايتََّعاِيٞ  ِٛ  199 اِيَك
 

 

 

 

ك ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ »طـ جعػر بـ محؿد، طـ أبقف، طـ أبل سعقد الخدري:   َضحَّ

 ؟«َيْؿِشل فِل َسَقادٍ فِل َسَقادٍ، وَ  (2)[َوَيـُْظرُ ]َكاَن َيْلُكُؾ فِل َسَقادٍ  (1)بَِؽْبٍش َفِحقؾٍ 

قال:  ؟كـت تعؿؾ بالؽقفة (3)قال: فلسخـ اهلل طقـؽ، أيشٍ . قؾت: ٓ

، ورجعت إىل الؽقفة، فلتقت حػًصا، فؼال: (4)قـقِّ ِس رْ ل طـد الـَّجِ رْ فقضعت ُخ 

ين ف ذاكريَ وْ دُّ قؾت: إن ابـ أبل َخ  قال مل رجعت؟. قؾت: مـ البصرة مـ أيـ؟

 (5).قال: فحدثـل ورجعت، ومل تؽـ يل حاجة بالؽقفة غقرها .طـؽ بؽذا وكذا

ِ ثَ دَّ َح  (113) ، ثـا بـ رمحة إصبحل (7)بـ أمحد الغزاء، ثـا سعقد (6)ل طبد اهللـ
                                                        

 الـفاية .َخْؾؼف ِطَظؿ يف الُػُحقلة ُيْشبف الذي:  الَػِحقؾ:  وققؾ ،...ِضَرابف يف الُؿـِْجب:  الَػِحقؾ (1)
 ( مادة )َفَحَؾ(.2/347)

 ساقط مـ ]ب[. (2)

 أيٍش هؽذا وهق اختصار لـ)أيُّ شلٍء(. (3)

 مشاهقر مـ مجاطة إلقف يـسب الؼرى، مـ طدة طؾقف الؽقفة، أهنار مـ هنر وهق رس،الـَّ إىل كسبةً  (4)
  (13/74.)إكساب. الـرسل القلقد بـ العباس: مـفؿ فة،بالؽق الؿحدثقـ

 (.64برقؿ ) الرحؾة(، و13/58) تاريخ بغدادرواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (5)
( مـ صريؼ يحقك بـ معقـ 2796وأما الؿرفقع مـف، ففق صحقح فؼد رواه أبق داود برقؿ ) 

( مـ صريؼ أبل سعقٍد إشج، 4464برقؿ ) رىالســ الؽب(، والـسائل يف 1496والترمذي برقؿ )
( مـ صريؼ محؿد بـ طبد اهلل بـ كؿقر ثالثتفؿ طـ حػص ابـ غقاث بف، ففق 3128وابـ ماجف برقؿ )

 .( طـ طائشة 1967صحقح، وهق طـد مسؾؿ برقؿ )
 الـقوي. : يطل يف سقاد: أي يدب ويؿشل بسقاد. معـاه أن ققائؿف وبطـف وما حقل طقـقف أسقد. قالفققلف

 (.3تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (6)

( ترمجة 1/412) الؿجروحقـهق سعقد بـ رمحة بـ كعقؿ إصبحل الؿصقصل، قال ابـ حبان يف  (7)
(: يروي طـ محؿد بـ محقر مامل يتابع طؾقف روى طـف أهؾ الشام ٓ يجقز آحتجاج بف 433برقؿ )

 هلؿخالػتف إثبات يف الروايات... ا
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(: يروي طـ محؿد بـ محقر مامل يتابع طؾقف روى طـف أهؾ الشام ٓ يجقز آحتجاج بف 433برقؿ )

 هلؿخالػتف إثبات يف الروايات... ا
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، لقس بقـؽ ر، وادخؾتْ ، قال: قال يل محؿد بـ زياد: اكشػ السِّ (1)محؿد بـ

 (2).غقري ملسو هيلع هللا ىلصوبقـ أصحاب الـبل 

قال الؼاضل: تختؾػ مذاهب صالب الحديث يف هذا، فؿـفؿ مـ ٓ  (114)

يؼتصر طىل أن يسؿع الحديث مـ الؿحدث، وهق طىل أن يسؿعف مـ الؿحدث 

إىل لؼاء إطىل، والسؿاع مـف بالؿشاهدة، إن كان داين  (3)كػسف عُ زِ ـْتَ قادر، فَ 

ومـفؿ مـ ٓ يشتغؾ بالرحؾة إذا حصؾ  .إذا كان بعقد الدارالدار، وبالرحؾة إلقف 

وأهؾ الـظر أيًضا يف . ل يف الحديث أو تعاىل فقفزَّ ـَلف الحديث طؿـ يرتضقف، تَ 

ذلؽ مختؾػقن، فؿـفؿ مـ يؼقل: التـزل يف اإلسـاد أفضؾ ٕكف يجب طىل 

ا زاد أن يجتفد يف متـ الحديث وتلويؾف، ويف الـاقؾ وتعديؾف، وكؾؿ الراوي

مذهب مـ يزطؿ أن الخبر أققى مـ  آجتفاد زاد صاحبف ثقاًبا، وهذا

آجتفاد، وسؼقط  لبعض طٌ ؼِ ْس وقال آخرون: التعايل يف اإلسـاد مُ ، (4)الؼقاس

                                                        
 الؿخطقط: بقاض ومحؿد هذا هق محؿد بـ محقر أما ققل الدكتقر محؿد طجاج: إكف محؿد كذا يف (1)

كعؿ روى محؿد بـ حرب، طـ محؿد بـ  ابـ حرب الخقٓين فخطل، بؾ هق محؿد بـ محقر السؾؿل
د ابـ حرب، وإكؿا : لؽـ مل أجد أحًدا ذكر أن سعقًدا روى طـ محؿهتذيب الؽؿالزياد كؿا يف 

( ترمجة 25/223) هتذيب الؽؿالذكروا روايتف طـ محؿد بـ محقر كؿا تؼدم طـ ابـ حبان، ويـظر 
 الؿؼتـك يف سرد الؽـك(، و3172( ترمجة برقؿ )2/135) مقزان آطتدال(، و5223برقؿ )

 (.3743( ترمجة برقؿ )4/31) لسان الؿقزان( لؾذهبل، و4131( ترمجة برقؿ )2/137)

 سـده تالػ. (2)

 ( مادة )َكَزَع (2/733.)الـفايةأي: تؿقؾ.  (3)

 = ه: وهذا مذهب ضعقٌػ، ضعقُػ الحجة. اقال ابـ الصالح  (4)
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 .آجتفاد فقؿا أمؽـ أسؾؿ

قال الؼاضل: ويف آقتصار طىل التـزل يف اإلسـاد إبطال الرحؾة  (115)

مـ  الػؼفاء يذم أهؾ الرحؾة يف فصؾ قال: وقال بعض متلخري ،(1)وفضؾفا

كالم لف: كبغقا فعابقا الـاضريـ الؿؿقزيـ وبدطقهؿ، وإىل الرأي والؽالم 

فـسبقهؿ، وجعؾقا العؾؿ القاجب صؾبف، الدوران والجقٓن يف البؾدان، 

ٓلتؿاس خبر ٓ يػقد صائاًل، وأثر ٓ يقرث كػًعا فلسفروا لقؾفؿ، وأضؿلوا 

ؿ، واغتربقا طـ بالدهؿ، وضقعقا ما وجب طؾقفؿ مـ هنارهؿ، وأتعبقا مطقف

حؼ خؾػائفؿ، وطؼقا أباء وإمفات، فتعجؾقا الؿلثؿ بتضققع القاجب 

والحؼقق، وحرمقا أكػسفؿ التؾذذ بؿعاشرة إهؾ والقلد، وصابت أكػسفؿ لفا 

مقا لذة الدكقا، واستقجبقا العؼاب يف أخرة، ففؿ حقارى كإكعام، إن رِ حُ فَ 

هذه الؿسللة حتك تؼقل فقفا؟ فنن ققؾ لفؿ:  ْت ثَ دَ قالقا: هؾ َح  ا طـ مسللةسئؾق

قالقا: ما كحػظ فقفا شقًئا، فنن سئؾقا طـ الســ، يؼقل خطقبفؿ: ما  .هل كازلة

أسؾؿ سالؿفا اهلل  تحػظقن فقؿـ بـك هلل مسجًدا، ومـ كذب طظ متعؿًدا، ويف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: وهذا بؿثابة مـ يؼصد الؿسجد لصالة الجؿاطة، فقسؾؽ صريؼة بعقدًة لتؽثقر قال العراقل  =
لؿؼصقد: وذلؽ أن الؿؼصقد مـ الحديث الُخطا، وإن أداه سؾقكفا إىل فقات الجؿاطة التل هل ا

ُؾ إىل صحتف وُبْعُد الَقَهؿ وكؾؿا كثر رجال اإلسـاد تطرق إلقف احتؿال الخطل والخؾؾ وكؾؿا  التَقصُّ
قُصَر السـد كان أسؾَؿ الؾفؿ إٓ أن يؽقن رجال السـد الـازل أوثؼ أو أحػظ أو أفؼف وكحق ذلؽ. 

شرح التبصرة والتذكرة (2/63.) 

  (1/116.)الجامعر يـظ (1)
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 .أما بعد :ويف ققلف

ومعالجة  ،لؽالم: هتقبقا كد الطؾبوقال الؿعارض لصاحب هذا ا (116)

طؾقفؿ صرائؼ  تبحػظ أثار، ومعرفة الرجال، واختؾػ (1)قاؾُ عِ السػر، وبَ 

ة، واستؾذوا الراحة، وطادوا ما طَ إساكقد، ووجقه الجرح والتعديؾ، فآثروا الدَّ 

طام تـافسقا، وتباهقا يف الطقالس جفؾقا، وطىل الؿطامع تللػقا، ويف الؿآثؿ والحُ 

س، وٓزمقا أفـقة الؿؾقك، وأبقاب السالصقـ، وكصبقا الؿصايد ٕمقال كِ اَل والؼَ 

إيتام، واإلغارة طىل القققف وإوساخ واقتصروا طىل ابتقاع صحػ 

حػظ أحدهؿ يف الســ شقًئا، فؿـ  فنن :درسقها، واستعدوا الشغب طؾقفا

اية لفا وٓ ة مجعف وشرحف وتبقيبف، مـ غقر رومكَ صحقػة مبتاطة، كػاه غقره مَ 

دراية بقزن مـ كؼؾفا فنن تعؾؼ بشلء مـفا يسقر، خؾط الغث بالسؿقـ، والسؾقؿ 

ضدان،  ةَ قرَ الؿلثُ  ـَ ـَؿ ما لػؼ مـ الؿسائؾ ما شاء، وإهنا والسُّ خَّ بالجريح، ثؿ فَ 

إسـاد حديث تحقر فقف تحقر الؿػتقن، وصار كالحؿار يف  طؾقف َب ؾِ فنن قُ 

سؿع ما لقس يف وسعف الجريان فقف، فؾجل إىل الطاحقن، وإن شاهد الؿذاكرة 

 اإلزراء بػرساكف، واطتصؿ بالطعـ طىل الراكضقـ يف مقداكف، ولق طرف الطاطـ

طىل أهؾ الرحؾة مؼدار لذة الراحؾ يف رحؾتف، وكشاصف طـد فصقلف مـ وصـف، 

طـان واستؾذاذ مجقع جقارحف طـد تصرف لحظاتف يف الؿـاهؾ والؿـازل، والبُ 

                                                        
 ( مادة )َبَعَؾ (1/147.)الـفاية. الَعْقـ بَؽْسر وهق َدِهش :أي بإمر َبِعَؾ يؼال:  ( 1)
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والـظر إىل دساكر إقطار وغقاضفا، وحدائؼفا ورياضفا، وتصػح  والظقاهر،

واستؿاع الـغؿ، ومشاهدة ما مل ير مـ طجائب البؾدان، واختالف  القجقه،

وإكؾ يف  إلسـة وإلقان، وآستراحة يف أفقاء الحقطان، وضالل الغقطان،

ب مـ ية، والـقم حقث يدركف الؾقؾ، واستصحادالؿساجد، والشرب مـ إو

يحب يف ذات اهلل بسؼقط الحشؿة، وترك التصـع، وكـف ما يصؾ إىل قؾبف مـ 

ببغقتف، ووصقلف إىل مؼصده، وهجقمف طىل الؿجؾس الذي  هِ رِ ػَ ضَ  (1)دالسرور طـ

أن لذات الدكقا مجؿقطة يف محاسـ تؾؽ  ؿَ ؾِ عَ لَ  -إلقف  ةَ ؼَّ شؿر لف، وقطع الشُّ 

تؾؽ الػقائد، التل هل طـد أهؾفا أهبك الؿشاهد، وحالوة تؾؽ الؿـاضر، واقتـاء 

، مـ (2)مـ زهر الربقع، وأحىل مـ صقت الؿزامقر، وأكػس مـ ذخائر العؼقان

الخصقم، وقصد إبقاب، والتخادم  لةِ ازَ ـَؿُ بِ  فا هق وأشباهفمَ رِ ُح  حقُث 

، مؼصقر الفؿة طىل حضقر مجؾس يتقجف طـد صاحبف، ومصروف (3)لألغتام

بف أخرى  اػا خَ تَ ْس ؿؾ يتؼؾب يف أوساخف، محجقًبا مرًة ومُ ط ةِ بَ طْ الخاصر إىل ِخ 

 ِ ة مـ يـاوئف طـد مـ يرتجقف، قَ ظْ حُ يروح متحسًرا طىل الػائت، ويغدو مغتاًضا ل

وٓ يزال يف كد التصـع وذل الخدمة، وحسرات الػائت، حتك تلتقف مـقتف، 

 .الؿبقـأٓ ذلؽ هق الخسران  .بقـف بقـ ما يممؾف قَل حُ ف وتَ ػَ طِ تَ خْ تَ فَ 

                                                        
 وقع يف الؿطبقع: )طـ( بدل )طـد(. (1)

َهب هق :الِعْؼَقان (2)  ( مادة )َطَؼا (2/242.)الـفاية. اَكباتً  مـف َيـُْبت َما هق: وققؾ ،الخالِص الذَّ

  مادة )َغتََؿ(. مختار الصحاح. ُغْتِؿلٌّ  ورجؾ ُغْتؿٌ  والجؿع اشقئً  ُيػصح ٓ الذي إَْغَتؿُ  و الُعجؿة َؿةُ الُغتْ  (3)
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 وقع يف الؿطبقع: )طـ( بدل )طـد(. (1)
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تلك محاسن  يف  مجموعة  الدنيا  لذات  أن  َلَعلَِم  إليه  َة  قَّ الشُّ وقطع  له،  شمر 
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ولقٓ طـاية الطالب بضبط الشريعة ومجعفا، واستـباصفا مـ معادهنا مل 

يتصدر هق وأصحابف إىل السقاري، وٓ طؼد أهؾ الػتقا مجالسفؿ يف الؿسائؾ 

قة مـ الســ الؿـؼقلة، ومستخرجة مـ أثار الؿروية، وقد قؾـا يف ـالتل هل مب

كػك، ولقس العؿؾ طىل تشؼقؼ فضؾ الدراية إذا اقتركت بالرواية، ما أغـك و

، (1) إٓ فقؿا يعـقف ؾَّ كالمف مـ طؿؾف قَ  دَّ ، والبالغة يف الؽالم، ومـ طَ ِب طَ الخُ 

 -مـف ًكا، يبؾغ بف مـ رام أن يضع مـ شلء أو يرفعَ رَ ولق كان التبالغ يف الؽالم دَ 

 .بـ طؿار صاحب الؿقاقػ وإوصاف (2)كان مـصقر

بـ  (5)ثـا محؿد]، بـ بـدار الزكجاين (4)فقؿا أخبرين بف مؽل (3)وقال (117)

ِ ثَ دَّ َح ، (7)[ف الؿؼرئ الزكجاينيَ وْ زُ يْ بـ دِ  (6)اهلل دبط بـ طبقد  (8)ل طبد الرمحــ

                                                        
ل مـ الؿخطقط. (1)  هـا هناية الجزء إوَّ

ؾؿل القاطظ مـ خراسان، وققؾ: مـ أهؾ البصرة.  (2) ري السُّ هق مـصقر بـ طؿار بـ كثقر أبق السَّ
تاريخ بغداد (15/83( ترمجة برقؿ )ويـظر كالم إئؿة فقف يف 7334 ،)مقزان آطتدال 
 (.8793( ترمجة برقؿ )4/187)

 يعـل: مـصقًرا الؿتؼدم قريًبا. (3)

(. واهتؿف الدارقطـل بقضع الحديث. يـظر 7354( برقؿ )15/149) تاريخ بغدادلف ترمجة يف  ( 4)
مقزان آطتدال (4/179( ترمجة برقؿ )8751،) و مقسقطة أققال أبل الحسـ الدارقطـل يف

 (.3573ترمجة برقؿ ) رجال الحديث وطؾؾف
 مل أقػ طىل ترمجتف. ( 5)
 ( وهق تصحقػ.َطْفِد الؾَّفِ وقع يف الؿطبقع: ) (6)

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ إصؾ. (7)
 مل أقػ طىل ترمجتف. (8)

ِ٘ ٍِ ِفٝ َٓعُّ َٚايتَّ ٍُ ِفٞ ايتََّعاِيٞ  ِٛ  235 اِيَك
 

 

 

 

قال: كان أبل يصػ أهؾ الؼرآن،  ،بـ مـصقر بـ طؿار (1)ؿقْ ؾَ ب، طـ ُس تِ ؽْ الؿُ 

هلل الؿـعؿ الؿـان، مظفر الحؿد "وأصحاب الحديث يف مجؾس فقؼقل: 

مـ  فِ عِ اكِ مَ اإلسالم طىل كؾ إديان، وحافظ الؼرآن مـ الزيادة والـؼصان، وَ 

وذكر كالًما يف ذكر الؼرآن -مؽائد الشقطان، وتحريػ أهؾ الزيغ والؽػران 

بأثار الؿػسرة لؾؼرآن والســ الؼقية إركان، طصابًة  َؾ كَّ وَ : وَ -صقياًل، ثؿ قال

ِ  ،(2)بةً جمـت الهبا وكتاهبا، وققاهؿ طىل رطايتفا وحراستفا، وحبب طِ وفؼفؿ ل

، والحؾ والترحال، (3)لاَل إلقفؿ قراءهتا ودراستفا، وهقن طؾقفؿ الدأب والؽَ 

مـ إهقال، ففؿ يرحؾقن مـ  قِف خُ وبذل الـػس مع إمقال، وركقب الؿَ 

الثقاب،  انَ ؼَ ؾْ ُخ الرءوس،  َث عْ ، ُش (4)العؾؿ يف كؾ وادمـ بالد إىل بالد، خائضقـ 

 ؿَّ لفَ اإبدان، قد جعؾقا  َؾ حْ إلقان، كُ  َب حْ الشػاه، ُش  َؾ بْ البطقن، ذُ  مخَص 

اؿا هَ 
بالعؾؿ دلقاًل ورائًدا ٓ يؼطعفؿ طـف جقع وٓ ضؿل، وٓ  واحًدا، ورضقا (5)

                                                        
( برقؿ 13/321) تاريخ بغداد(، و942( برقؿ )4/216) الجرح والتعديؾلف ترمجة يف  (1)

(4758.) 

أي: مـتخبة: ٕن آكتجاب وآكتخاب واحد. أما ققل الدكتقر محؿد طجاج: إكف وقع )مـتجفف(  (2)
 بدل )مـتخبة(، فؾؿ أجده والصقاب ما ذكرت ولعؾف تصحػ طىل مـ صػ الؽتاب، واهلل أطؾؿ.

ـَ  اْلؿـَتَجب: قال ابـ إثقر  ةِ  لفِ  الـَّاسِ  مِ ـَ  كالـِّجقِب  ُجقِدهِ وُ  ِطزَّ َْحَؿالِ  َطَؾك اْلَؼِقيِّ  اإلبِؾِ  مِ ْٕ  ا
َْسَػارِ  ْٕ ـَ  َكثِقرٍ  فِل ُيقَجدُ  َٓ  الَِّذي َوا بِؾِ  مِ  ( مادة )أَبَؾ (1/31.)الـفاية. اإْلِ

 مادة: )َكَؾَؾ(. الؿصباح الؿـقرأي: التعب واإلطقاء.  (3)

 )خائضقـ مـ العؾؿ يف كؾِّ واٍد(.  كذا يف كؾ الـسخ التل طـدي: (4)

( ووقع يف الؿطبقع: )جعؾقا َلُفؿ(. (5)  كذا يف مجقع الـسخ: )جعؾقا اْلَفؿَّ



ِ٘ ٍِ ِفٝ َٓعُّ َٚايتَّ ٍُ ِفٞ ايتََّعاِيٞ  ِٛ  235 اِيَك
 

 

 

 

قال: كان أبل يصػ أهؾ الؼرآن،  ،بـ مـصقر بـ طؿار (1)ؿقْ ؾَ ب، طـ ُس تِ ؽْ الؿُ 

هلل الؿـعؿ الؿـان، مظفر الحؿد "وأصحاب الحديث يف مجؾس فقؼقل: 

مـ  فِ عِ اكِ مَ اإلسالم طىل كؾ إديان، وحافظ الؼرآن مـ الزيادة والـؼصان، وَ 

وذكر كالًما يف ذكر الؼرآن -مؽائد الشقطان، وتحريػ أهؾ الزيغ والؽػران 

بأثار الؿػسرة لؾؼرآن والســ الؼقية إركان، طصابًة  َؾ كَّ وَ : وَ -صقياًل، ثؿ قال

ِ  ،(2)بةً جمـت الهبا وكتاهبا، وققاهؿ طىل رطايتفا وحراستفا، وحبب طِ وفؼفؿ ل

، والحؾ والترحال، (3)لاَل إلقفؿ قراءهتا ودراستفا، وهقن طؾقفؿ الدأب والؽَ 

مـ إهقال، ففؿ يرحؾقن مـ  قِف خُ وبذل الـػس مع إمقال، وركقب الؿَ 

الثقاب،  انَ ؼَ ؾْ ُخ الرءوس،  َث عْ ، ُش (4)العؾؿ يف كؾ وادمـ بالد إىل بالد، خائضقـ 

 ؿَّ لفَ اإبدان، قد جعؾقا  َؾ حْ إلقان، كُ  َب حْ الشػاه، ُش  َؾ بْ البطقن، ذُ  مخَص 

اؿا هَ 
بالعؾؿ دلقاًل ورائًدا ٓ يؼطعفؿ طـف جقع وٓ ضؿل، وٓ  واحًدا، ورضقا (5)

                                                        
( برقؿ 13/321) تاريخ بغداد(، و942( برقؿ )4/216) الجرح والتعديؾلف ترمجة يف  (1)

(4758.) 

أي: مـتخبة: ٕن آكتجاب وآكتخاب واحد. أما ققل الدكتقر محؿد طجاج: إكف وقع )مـتجفف(  (2)
 بدل )مـتخبة(، فؾؿ أجده والصقاب ما ذكرت ولعؾف تصحػ طىل مـ صػ الؽتاب، واهلل أطؾؿ.

ـَ  اْلؿـَتَجب: قال ابـ إثقر  ةِ  لفِ  الـَّاسِ  مِ ـَ  كالـِّجقِب  ُجقِدهِ وُ  ِطزَّ َْحَؿالِ  َطَؾك اْلَؼِقيِّ  اإلبِؾِ  مِ ْٕ  ا
َْسَػارِ  ْٕ ـَ  َكثِقرٍ  فِل ُيقَجدُ  َٓ  الَِّذي َوا بِؾِ  مِ  ( مادة )أَبَؾ (1/31.)الـفاية. اإْلِ

 مادة: )َكَؾَؾ(. الؿصباح الؿـقرأي: التعب واإلطقاء.  (3)

 )خائضقـ مـ العؾؿ يف كؾِّ واٍد(.  كذا يف كؾ الـسخ التل طـدي: (4)

( ووقع يف الؿطبقع: )جعؾقا َلُفؿ(. (5)  كذا يف مجقع الـسخ: )جعؾقا اْلَفؿَّ



ِ٘ ٍِ ِفٝ َٓعُّ َٚايتَّ ٍُ ِفٞ ايتََّعاِيٞ  ِٛ  236 اِيَك
 

 

 

 

مـ سؼقؿف، وققيف مـ  فُ حَ قْ حِ إثر: َص  (1)ـَ يْ زِ يِ ا، مَ وٓ شتاءٌ  فؿ مـف صقٌػ ؾُّ ؿِ يُ 

تؿقيف  ْت ـَقػف، بللباب حازمة، وآراء ثاقبة، وقؾقب لؾحؼ واطقة، فلمِ ضع

الؿؿقهقـ، واختراع الؿؾحديـ، وافتراء الؽاذبقـ، فؾق رأيتفؿ يف لقؾفؿ، وقد 

، لِّ صِ اكتصبقا لـسخ ما سؿعقا، وتصحقح ما مجعقا، هاجريـ الػرش القَ 

أكػفؿ أقالمفؿ، ، قد غشقفؿ الـعاس فلكامفؿ، وتساقطت مـ لِّ ِف الشَّ  والؿضجع

ألباهبؿ، فتؿطقا  (2)رؽْ السُّ  فَ قَّ تَ فاكتبفقا مذطقريـ قد أوجع الؽد أصالهبؿ، وَ 

لقريحقا إبدان، وتحقلقا لقػؼدوا الـقم مـ مؽان إىل مؽان، ودلؽقا بليديفؿ 

لعؾؿت أهنؿ  -طققهنؿ، ثؿ طادوا إىل الؽتابة حرًصا طؾقفا، ومقاًل بلهقائفؿ إلقفا 

زان الؿؾؽ العالم، فنذا قضقا مـ بعض ما رامقا أوصارهؿ، وخ .حرس اإلسالم

اكصرفقا قاصديـ ديارهؿ، فؾزمقا الؿساجد، وطؿروا الؿشاهد، ٓبسقـ ثقب 

يؿشقن طىل إرض هقًكا، ٓ يمذون جاًرا، وٓ  الخضقع، مسالؿقـ ومسؾؿقـ،

د ْس ُٕ ، خرجقا خروج ا، أو مرق يف الديـ مارٌق يؼارفقن طاًرا، حتك إذا زاغ زائغٌ 

 .يف كالم غقر هذا يف ذكرهؿ يطقل -، يـاضؾقن طـ معامل اإلسالم(3)مـ أجام

                                                        
ْلءَ  مِْزُت : يؼال (1) ْلِء، مـ الشَّ ْقَت  إذا الشَّ ْزُتف واْمَتاَز، َفاْكَؿازَ  َبْقـَُفؿا، َفرَّ  (2/695 )الـفاية .َفَتَؿقَّز وَمقَّ

 مادة )َمَقَز(.

َفر(. (2)  كذا يف مجقع كسخ الؿخطقط، ويف الؿطبقع: )السَّ

مادة:  الؿصباح الؿـقرهق الشجر الؿؾتػ، والَجْؿُع: )َأَجٌؿ( و)أجام( َجْؿُع الَجْؿِع، ويـظر  (3)
 )أَجَؿ(.

ٍُ ِف ِٛ ِ٘اِيَك ٍِ ِفٝ َٓعُّ َٚايتَّ  237 ٞ ايتََّعاِيٞ 
 

 

 

 

 الؿحدثقـ:وقال بعض الشعراء  (118)

ِث آكًِػـا  َوَلَؼْد َغـَدْوُت َطَؾـك اْلُؿَحـد 

 

ــــُع   ــــاٌء ُرت  ــــَرتِِف ضَِب ــــنَِذا بَِحْض  َف

ـــةٍ   ـْ َمْؾُؿقَم ـــ ـــَر ِم ـــاَذُبقَن اْلِحْب َتَج ََ 

 

ـــُع   ـــُؼ َأْرَب ـــا َطََلئِ  َبْقَضـــاَء َتْحِؿُؾَف

ــقرِ   ــالِِص اْلَبؾ  ـْ َخ ــ ــا (1)ِم ــَر َلْقُكَف  ُغق 

 

َفـــا َســـَبٌج   ُؾـــقُح َفَقْؾَؿـــُع  (2)َفَؽَلك  ََ 

ــا لَِرْشــِػ   ــك َأَماُلقَه ــابَِفار   َفَؿَت  (3)َض

 

َٓ تَ َأد    ـــــُع اُه ُفقَهـــــا َوِهـــــَل   َتَؿـ 

ـــ  َض ََ ـــل  ـــا َقْؾبِ َف هِ  (4)ـ  َفَؽَلك  ـــر   بِِس

 

ْســَتْقَدعُ   َُ ْؽــُتُؿ ُكــؾ  َمــا  ََ  َأَبــًدا َو

ْؿَتاُحَفا  ـ (5)ََ   ٌؼل  ُمـَذ  (6)َباةِ َماِضـل الش 

(7) 
 

ــُروِس َفُقْســرِعُ   ْجــرِي بَِؿْقــَداِن الط  ََ 

ـــفُ   ْخِضـــُب َرْأَس ََ ـــُر  ـــُف َواْلِحْب  َفَؽَلك 

 

ـــْقٌل لَِقْصـــؾِ   ــــ ُع  َش َتَص ََ ـــَدٍة   َخرَِ

ـــــةٍ   ـِ َجََلَل ـــــْق ـــــُف بَِع ِحُظ َٓ َٓ ُأ  َأ

 

ـَحائُِػ ُتْرَفـُع   ـِف الص   (8)َوبِِف إَِلـك الؾ 

                                                         
 (.354)ص الؼامقس: َجْقهر. اْلَبؾُّقرِ  (1)

َبُج  (2)  ( مادة )َسَبَج(.282)ص مختار الصحاح. إسقد زرَ الخَ  :بػتحتقـ السَّ

َضاُب  (3) ؿِّ  الرُّ يُؼ  :بِالضَّ  ( مادة )َرَضَب(.245)ص مختار الصحاح. الرِّ

(.385)ص مختار الصحاح ؾ.خَ أي: يبْ  ( 4) ـَ  ( مادة )َضـَ

ـَ  الُؿْسَتِؼل: الَؿاتِح أي: يـزع مـفا: ٕن َيْؿَتاُحَفا(5) ْلق اْلبِْئرِ  مِ ـْ  بالدَّ  الـفايةر . ويـظاْلبِْئرِ  أْطَؾك مِ
 ( مادة )َمَتَح(.2/633)

َباةُ  (6)  ( مادة )َشَبَا(.328)ص مختار الصحاح: َشَباة كؾِّ شلٍء َحدُّ َصَرفِِف. الشَّ

ه.  (7)  ( مادة )َذَلَؼ (1/639.)الـفايةذلؼ كؾِّ شلٍء َحدُّ

ر أبقاًتا مل ( طـ صريؼ الؿصـػ بقد أكف ذك1/252-254) الجامعروى هذه إبقات الخطقب يف  (8)
يقردها الؿصـػ هـا، وذكر الخطقب ذلؽ طؼبفا، قال يف بداية ذكره لفا: وذكر هذا الشعر محؿد بـ 

قيل لبعضفؿ.  يحقك الصُّ



ٍُ ِف ِٛ ِ٘اِيَك ٍِ ِفٝ َٓعُّ َٚايتَّ  237 ٞ ايتََّعاِيٞ 
 

 

 

 

 الؿحدثقـ:وقال بعض الشعراء  (118)

ِث آكًِػـا  َوَلَؼْد َغـَدْوُت َطَؾـك اْلُؿَحـد 

 

ــــُع   ــــاٌء ُرت  ــــَرتِِف ضَِب ــــنَِذا بَِحْض  َف

ـــةٍ   ـْ َمْؾُؿقَم ـــ ـــَر ِم ـــاَذُبقَن اْلِحْب َتَج ََ 

 

ـــُع   ـــُؼ َأْرَب ـــا َطََلئِ  َبْقَضـــاَء َتْحِؿُؾَف

ــقرِ   ــالِِص اْلَبؾ  ـْ َخ ــ ــا (1)ِم ــَر َلْقُكَف  ُغق 

 

َفـــا َســـَبٌج   ُؾـــقُح َفَقْؾَؿـــُع  (2)َفَؽَلك  ََ 

ــا لَِرْشــِػ   ــك َأَماُلقَه ــابَِفار   َفَؿَت  (3)َض

 

َٓ تَ َأد    ـــــُع اُه ُفقَهـــــا َوِهـــــَل   َتَؿـ 

ـــ  َض ََ ـــل  ـــا َقْؾبِ َف هِ  (4)ـ  َفَؽَلك  ـــر   بِِس

 

ْســَتْقَدعُ   َُ ْؽــُتُؿ ُكــؾ  َمــا  ََ  َأَبــًدا َو

ْؿَتاُحَفا  ـ (5)ََ   ٌؼل  ُمـَذ  (6)َباةِ َماِضـل الش 

(7) 
 

ــُروِس َفُقْســرِعُ   ْجــرِي بَِؿْقــَداِن الط  ََ 

ـــفُ   ْخِضـــُب َرْأَس ََ ـــُر  ـــُف َواْلِحْب  َفَؽَلك 

 

ـــْقٌل لَِقْصـــؾِ   ــــ ُع  َش َتَص ََ ـــَدٍة   َخرَِ

ـــــةٍ   ـِ َجََلَل ـــــْق ـــــُف بَِع ِحُظ َٓ َٓ ُأ  َأ

 

ـَحائُِػ ُتْرَفـُع   ـِف الص   (8)َوبِِف إَِلـك الؾ 

                                                         
 (.354)ص الؼامقس: َجْقهر. اْلَبؾُّقرِ  (1)

َبُج  (2)  ( مادة )َسَبَج(.282)ص مختار الصحاح. إسقد زرَ الخَ  :بػتحتقـ السَّ

َضاُب  (3) ؿِّ  الرُّ يُؼ  :بِالضَّ  ( مادة )َرَضَب(.245)ص مختار الصحاح. الرِّ

(.385)ص مختار الصحاح ؾ.خَ أي: يبْ  ( 4) ـَ  ( مادة )َضـَ

ـَ  الُؿْسَتِؼل: الَؿاتِح أي: يـزع مـفا: ٕن َيْؿَتاُحَفا(5) ْلق اْلبِْئرِ  مِ ـْ  بالدَّ  الـفايةر . ويـظاْلبِْئرِ  أْطَؾك مِ
 ( مادة )َمَتَح(.2/633)

َباةُ  (6)  ( مادة )َشَبَا(.328)ص مختار الصحاح: َشَباة كؾِّ شلٍء َحدُّ َصَرفِِف. الشَّ

ه.  (7)  ( مادة )َذَلَؼ (1/639.)الـفايةذلؼ كؾِّ شلٍء َحدُّ

ر أبقاًتا مل ( طـ صريؼ الؿصـػ بقد أكف ذك1/252-254) الجامعروى هذه إبقات الخطقب يف  (8)
يقردها الؿصـػ هـا، وذكر الخطقب ذلؽ طؼبفا، قال يف بداية ذكره لفا: وذكر هذا الشعر محؿد بـ 

قيل لبعضفؿ.  يحقك الصُّ
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، طـ (3)، ثـا طبد الرمحـ(2)، ثـا بـداربـ خالد الراسبل (1)ـا محؿدثَ دَّ َح  (119)

ؽ، طـ الزهري، طـ سعقد بـ الؿسقب قال: إن كـت ٕسقر ثالًثا يف مال

 (4).الحديث القاحد

                                                        
 (1/433 ،)اإلكؿاليف  ماكقٓهق محؿد بـ خالد الراسبل الـِّقظ البصري أبق طبد اهلل ذكره ابـ  (1)

قؾت  هلطبراين، ومحؿد بـ خالد بـ يزيد الـِّقظ... اوقال: حدث طـف مفؾب بـ العالء روى طـف ا
 وكذا الؿصـػ.

 هق محؿد بـ بشار. (2)

 هق ابـ مفدي. (3)

 رجال سـده ثؼات سقى شقخ الؿصـػ: فنكف مجفقل حال. (4)

(، وابـ طبد البر يف 1689( برقؿ )2/226) الجامع(، و43برقؿ ) الرحؾةورواه الخطقب يف 
ؾفجامع بقان العؾؿ وفض (1/395( برقؿ )مـ صريؼ خالد بـ كزار، طـ مالؽ، طـ يحقك 569 )

 ابـ سعقد، قال: سؿعت سعقد بـ الؿسقب، قال... وذكره.

( رواه مـ صريؼ إسحاق بـ محؿد الػروي، ثـا مالؽ أكف 44برقؿ ) الرحؾةبقد أن الخطقب يف 
 بؾغف طـ يحقك بـ سعقد، طـ سعقد بـ الؿسقب، قال... وذكره.

 الرواية أوضحت لـا أن مالًؽا مل يسؿع ذلؽ مـ يحقك بـ سعقد، وإكؿا بقـفؿا واسطة.ففذه 

( 42برقؿ ) الرحؾة(، ومـ صريؼف الخطقب يف 1/468) الؿعرفة والتاريخورواه الػسقي يف 
مـ صريؼ طبد العزيز إُويسل، قال: حدثـا مالؽ بـ أكس أكف بؾغف أن سعقد بـ الؿسقب قال... 

 وذكره.

 الجامع( مـ صريؼ طظ بـ بحر، وأمحد بـ حـبؾ، ويف 41برقؿ ) الرحؾةاه الخطقب يف ورو
( مـ صريؼ أمحد بـ حـبؾ َوْحَدُه كالمها طـ طبد الرمحـ بـ مفدي قال: 1688( برقؿ )2/226)

 سؿعت مالًؽا، قال: ابـ الؿسقب... وذكره.

الرمحـ بـ  رواية ابـ وهب وطبد : رويـا هذا الخبر مـ صرق طـ مالؽ مـقال ابـ طبد البر 
مفدي، طـ مالؽ أن سعقد بـ الؿسقب، قال... وذكره، ثؿ قال: ووصؾف خالد بـ كزار، طـ مالؽ، 

 هطـ يحقك بـ سعقد، طـ سعقد بـ الؿسقب، وخالد بـ كزار، ثؼة مصري. ا

 ووصؾف ابـ مفدي كذلؽ كؿا هق هـا طـد الؿصـػ.  قلت:
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ـا الراسبل، ثـا بـدار، ثـا طبد الرمحـ، طـ محاد بـ زيد، طـ أيقب، ثَ دَّ َح  (111)

ؾ طـده حديث واحد إٓ رج ما يل هبا حاجة قال: أقؿت بالؿديـة ،طـ أبل قالبة

 (1).ٕسؿعف مـف

بـ الحباب  (4)بـ طثؿان، ثـا زيد (3)، ثـا سفؾ(2)انفَ ـا ابـ بِ ثَ دَّ َح  (111)

، طـ أبان بـ أبل طقاش، قال: قال يل أبق معشر بـ سؾقؿان (5)، طـ جعػرظؽْ العُ 

، قال:  يف حديث بؾغـل طـؽ إلقؽ إىل البصرة ؽقفةخرجت مـ ال"الؽقيف: 

 (6)."فحدثتف بف

بـ الحباب، ثـا  (2)بـ طثؿان، ثـا زيد (1)، ثـا سفؾ(7)انفَ ـا ابـ بِ ثَ دَّ َح  (112)
                                                        

ؿصـػ: فنكف مجفقل وإثر ثابت صحقح طـ أبل قالبة، فؼد رواه رجال سـده ثؼات سقى شقخ ال (1)
( مـ صريؼ محؿد بـ طقسك والخطقب يف 581( برقؿ )1/464) مؼدمة الســالدارمل يف 
الرحؾة ( مـ صريؼ محؿد بـ الؿـفال كالمها طـ محاد بـ زيد بف ولػظف طـد الدارمل: 53برقؿ )

ٓ وقد فرغت مـفا إٓ أن رجاًل كاكقا يتققعقكف كان يروي لؼد أقؿت بالؿديـة ثالًثا مايل حاجة إ
( مـ صريؼ 1693( برقؿ )2/226) الجامعحديًثا فلقؿت حتك قدم فسللتف. ورواه الخطقب يف 

 الرمحـ بف. أمحد بـ حـبؾ طـ طبد
 فقف: شقخ طسؽري مشفقر. ماكقٓ( ققل ابـ 32تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 ( ققل الحافظ طـف: أحد الحػاظ لف غرائب.32تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 (.2136ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق يخطئ يف حديث الثقري.  (4)

 (.953ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الضبعل، صدوق زاهد: لؽـف يتشقَّع.  (5)

 (.58برقؿ ) الرحؾةرواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (6)

 بؼ.تؼدم يف السـد السا (7)

 تؼدم يف السـد السابؼ. (1)

 تؼدم يف السـد السابؼ. (2)
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ـا الراسبل، ثـا بـدار، ثـا طبد الرمحـ، طـ محاد بـ زيد، طـ أيقب، ثَ دَّ َح  (111)

ؾ طـده حديث واحد إٓ رج ما يل هبا حاجة قال: أقؿت بالؿديـة ،طـ أبل قالبة

 (1).ٕسؿعف مـف

بـ الحباب  (4)بـ طثؿان، ثـا زيد (3)، ثـا سفؾ(2)انفَ ـا ابـ بِ ثَ دَّ َح  (111)

، طـ أبان بـ أبل طقاش، قال: قال يل أبق معشر بـ سؾقؿان (5)، طـ جعػرظؽْ العُ 

، قال:  يف حديث بؾغـل طـؽ إلقؽ إىل البصرة ؽقفةخرجت مـ ال"الؽقيف: 

 (6)."فحدثتف بف

بـ الحباب، ثـا  (2)بـ طثؿان، ثـا زيد (1)، ثـا سفؾ(7)انفَ ـا ابـ بِ ثَ دَّ َح  (112)
                                                        

ؿصـػ: فنكف مجفقل وإثر ثابت صحقح طـ أبل قالبة، فؼد رواه رجال سـده ثؼات سقى شقخ ال (1)
( مـ صريؼ محؿد بـ طقسك والخطقب يف 581( برقؿ )1/464) مؼدمة الســالدارمل يف 
الرحؾة ( مـ صريؼ محؿد بـ الؿـفال كالمها طـ محاد بـ زيد بف ولػظف طـد الدارمل: 53برقؿ )

ٓ وقد فرغت مـفا إٓ أن رجاًل كاكقا يتققعقكف كان يروي لؼد أقؿت بالؿديـة ثالًثا مايل حاجة إ
( مـ صريؼ 1693( برقؿ )2/226) الجامعحديًثا فلقؿت حتك قدم فسللتف. ورواه الخطقب يف 

 الرمحـ بف. أمحد بـ حـبؾ طـ طبد
 فقف: شقخ طسؽري مشفقر. ماكقٓ( ققل ابـ 32تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 ( ققل الحافظ طـف: أحد الحػاظ لف غرائب.32تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 (.2136ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق يخطئ يف حديث الثقري.  (4)

 (.953ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الضبعل، صدوق زاهد: لؽـف يتشقَّع.  (5)

 (.58برقؿ ) الرحؾةرواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (6)

 بؼ.تؼدم يف السـد السا (7)

 تؼدم يف السـد السابؼ. (1)

 تؼدم يف السـد السابؼ. (2)

بتحقيقي ويف سنده أبان بن أبي عياش متروك.

)9(

)8(

)9( )8(
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: أن جابر بـ دؾَّ خَ بـ مُ  (3)طـ مسؾؿة (2)ظؿَ ْس بـ فرقد طـ أبل سـان الؼَ  (1)انسـ

 (4).ثؿ رجع ،بؾغف طـف فسللف طـف فلخبره بف يف حديث طبداهلل خرج إلقف إىل مصر

، طـ محؿد (7)ظؽْ بـ طثؿان، ثـا العُ  (6)، ثـا سفؾ(5)انفَ ـا ابـ بِ ثَ دَّ َح  (113)

ت َر كِ ذُ  يف ثالثة أحاديث أن الشعبل خرج إىل مؽة"أشقاخـا: بـ جابر، ثـا بعض ا

 (8)."ملسو هيلع هللا ىلص، أو مـ أصحاب الـبل ملسو هيلع هللا ىلصل ألؼك رجاًل لؼل الـبل لف، فؼال: لعؾِّ 

ة، ؾَ بَ بـ إبراهقؿ بـ َج  (10)بـ أمحد الغزاء، ثـا محؿد (9)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (114)

طـ  قال: زطؿ سػقان بـ طققـة، طـ أيقب الطائل ،ـ بـ مفديطبد الرمح
                                                        

 مل أقػ طىل ترمجتف. (1)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيب، لقـ الحديث. ِسـَاٍن اْلَؼْسَؿؾِلُّ هق طقسك بـ سـان الحـػل أبق  (2)
(5333.) 

ِ وَ وَ  مصر سؽـ صغقر صحابل الزرقل إكصاريهق مسؾؿة بـ ُمَخؾَّد  (3)  تؼريب التفذيب .ةً رَّ مَ  قفال
 (.671ترمجة برقؿ )

. ورواه الطبراين يف  (4) ـٌ ـ 8129( برقؿ ) (9/62إوسطسـده َلقِّ ( مـ صريؼ أبل سـان، طـ رجاء ب
حققة، قال: سؿعت مسؾؿة بـ مخؾد يؼقل: وذكره بلصقل مؿا هق هـا، وتصحػ طـده )ُمَخؾَّد( إىل 

 هالحديث، طـ رجاء بـ حققة إٓ أبق سـان ... ا)خالد(، وقال الطبراين طؼبة: مل يرو هذا 

، إوسط(، وقال: رواه الطبراين يف 565( برقؿ )1/348) مجؿع الزوائدوأورد الفقثؿل يف 
 وفقف أبق سـان الَؼْسَؿظ وثؼف ابـ حبان وابـ خراش يف رواية وضعػف أمحد والبخاري وابـ معقـ.

 تؼدم قريبًا. (5)

 تؼدم قريًبا. (6)

 تؼدم قريًبا.هق زيد بـ الحباب  اْلُعْؽؾِلُّ  (7)

 ضعقػ. (8)

 (.3تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (9)

 مل أقػ طىل ترمجتف. (13)
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مـ أفاق  ٍؼ فُ لؾعؾؿ يف أُ  َب ؾَ الشعبل قال: مل يؽـ أحد مـ أصحاب طبد اهلل أصْ 

 (1).مـ مسروق

 :أبقات شعر يف الرحؾة (115)

البؾخل، فقؿا استلذكتف يف روايتف طـف  (2)أخبرين الحسـ بـ أبل شجاع

ز قديًؿا أن محؿد بـ الصباح مُ رْ فُ امَ رَ يل، وكان فقؿا أماله بِ ، فلذن بالؽقفة

ؿ، قال يف سػقان بـ طققـة قْ طَ ، أخبرهؿ أن رجاًل يؼال لف الحُ (3)ائلرَ َج رْ الجَ 

 :وكان مع هارون

ـْ َطَطـب َوَقاكِ  َكَجاءً  (4)ِسقرِي ُف ِم  الؾ 

 

ــَل   ــك ُتََلقِ ــْػَقاَكا َحت  ــِت ُس ــَد اْلَبْق  َبْع

ــْقَل   ــفُ  َش اقُِب ـَ ــْت َم ـْ َجؾ  ــ ــاِم َوَم ََك ْٕ  ا

 

َجـاَل َوَحـاَز اْلِعْؾـَؿ َأْزَماَكـا  َقك الر  َٓ 

ــا  ــا َطَجَب ــًَم َطالًِق ــاَن َوَفْف ــَقى اْلَبَق  َح

 

ـُص    ــ ََ ــا (1)إَِذا  ــص  ُبْرَهاَك ــِدًَثا َك  َح

                                                         
 (8/543 ،)الؿصـػيف سـده مـ مل أطرفف، وهق أثر صحقح، فؼد رواه أبق بؽر بـ أبل شقبة يف  (1)

(، والعؼقظ يف 3333قؿ )( بر2/451) العؾؾ ومعرفة الرجالومـ صريؼة طبد اهلل بـ أمحد يف 
الضعػاء (3/1134( برقؿ )وكذا رواه أبق خقثؿة الـسائل يف 1451 ،)العؾؿ ( 32برقؿ ،)

( مـ صريؼ 15/313) تاريخ بغداد(، والخطقب يف 2/561) الؿعرفة والتاريخوالػسقي يف 
طبد اهلل بـ  سػقان بف، ولقس طـدهؿ لػظ: )مـ أصحاب طبد اهلل(، والؿؼصقد بـ)طبد اهلل هق

 مسعقد(: ٕن مسروًقا مـ الرواة طـف.

 يف ]ب[: )الحسـ بـ شجاع(. (2)

  (3/243.)إكساب. وواسط بغداد بقـ الدجؾة مـ قريبة بؾدةكسبة إىل َجْرَجَرايا وهل  (3)

 يف الؿطبقع: )سقرى(. (4)
مـ الزهري، أي: أرفع لف أي: يرفع ويسـد ومـف ققل طؿر بـ ديـار: ما رأيت رجاًل أكصَّ لؾحديث  (1)

 ( مادة )َكَصَص (2/753.)الـفايةوأسـد. يـظر 

حدثنا عبد الرمحن بن مهدي، قال: زعم سفيان بن عيينة، عن أيوب الطائي عن



ِ٘ ٍِ ِفٝ َٓعُّ َٚايتَّ ٍُ ِفٞ ايتََّعاِيٞ  ِٛ  211 اِيَك
 

 

 

 

مـ أفاق  ٍؼ فُ لؾعؾؿ يف أُ  َب ؾَ الشعبل قال: مل يؽـ أحد مـ أصحاب طبد اهلل أصْ 

 (1).مـ مسروق

 :أبقات شعر يف الرحؾة (115)

البؾخل، فقؿا استلذكتف يف روايتف طـف  (2)أخبرين الحسـ بـ أبل شجاع

ز قديًؿا أن محؿد بـ الصباح مُ رْ فُ امَ رَ يل، وكان فقؿا أماله بِ ، فلذن بالؽقفة

ؿ، قال يف سػقان بـ طققـة قْ طَ ، أخبرهؿ أن رجاًل يؼال لف الحُ (3)ائلرَ َج رْ الجَ 

 :وكان مع هارون

ـْ َطَطـب َوَقاكِ  َكَجاءً  (4)ِسقرِي ُف ِم  الؾ 

 

ــَل   ــك ُتََلقِ ــْػَقاَكا َحت  ــِت ُس ــَد اْلَبْق  َبْع

ــْقَل   ــفُ  َش اقُِب ـَ ــْت َم ـْ َجؾ  ــ ــاِم َوَم ََك ْٕ  ا

 

َجـاَل َوَحـاَز اْلِعْؾـَؿ َأْزَماَكـا  َقك الر  َٓ 

ــا  ــا َطَجَب ــًَم َطالًِق ــاَن َوَفْف ــَقى اْلَبَق  َح

 

ـُص    ــ ََ ــا (1)إَِذا  ــص  ُبْرَهاَك ــِدًَثا َك  َح

                                                         
 (8/543 ،)الؿصـػيف سـده مـ مل أطرفف، وهق أثر صحقح، فؼد رواه أبق بؽر بـ أبل شقبة يف  (1)

(، والعؼقظ يف 3333قؿ )( بر2/451) العؾؾ ومعرفة الرجالومـ صريؼة طبد اهلل بـ أمحد يف 
الضعػاء (3/1134( برقؿ )وكذا رواه أبق خقثؿة الـسائل يف 1451 ،)العؾؿ ( 32برقؿ ،)

( مـ صريؼ 15/313) تاريخ بغداد(، والخطقب يف 2/561) الؿعرفة والتاريخوالػسقي يف 
طبد اهلل بـ  سػقان بف، ولقس طـدهؿ لػظ: )مـ أصحاب طبد اهلل(، والؿؼصقد بـ)طبد اهلل هق

 مسعقد(: ٕن مسروًقا مـ الرواة طـف.

 يف ]ب[: )الحسـ بـ شجاع(. (2)

  (3/243.)إكساب. وواسط بغداد بقـ الدجؾة مـ قريبة بؾدةكسبة إىل َجْرَجَرايا وهل  (3)

 يف الؿطبقع: )سقرى(. (4)
مـ الزهري، أي: أرفع لف أي: يرفع ويسـد ومـف ققل طؿر بـ ديـار: ما رأيت رجاًل أكصَّ لؾحديث  (1)

 ( مادة )َكَصَص (2/753.)الـفايةوأسـد. يـظر 

عمرو بن دينار )5(

)5(



ٍِ ِفٝ َٓعُّ َٚايتَّ ٍُ ِفٞ ايتََّعاِيٞ  ِٛ ِ٘اِيَك  212 
 

 

 

 

ــفُ  ــاُل َل َج ــُف َأْن َداَن الر  ــُف الؾ  ــْد َزاَك  َق

 

ـــا  َحاَك َْ ـــِؿ َر ـــَراُه ُرَواُة اْلِعْؾ ََ ـــْد   َفَؼ

ـَد َمْشـَفِدهِ   ـْ  َتَرى اْلُؽُفـقَل َجِؿقًعـا ِط

 

ـَ َوِشـــقَخاًكا َوُشـــب اَكا  ـِْصـــتِق  ُمْسَت

ُضؿ  َطْؿًرا  ْســِد (1)ََ َُ ْهـرِي    هإَِلـك الز 

(2) 
 

ْهرِي  َصْػَقاَكا (3)وَوبَْعَد ُطَؿَر    (4)إَِلك الز 

ــَدةً   ــفِ  (5)َوَطْب ــَد الؾ  ُفََم  (6)َوُطَبْق ــؿ   َض

 

بِقِعل    ـَ الس  ـَ َجـْدَطاَكا (7)َوابْ ًضا َوابْ َْ  (8)َأ

ـُْفؿُ   ــ ا َفَع ـَ ــُع قِس َُ ــِف  ــقِل الؾ  ـْ َرُس ــ  َط

 

ـــًَم َوُح   ـــِطْؾ ـــاْؽ ـــْلِوًََل َوتِْبَقاَك  ًَم َوَت

لبقاب إكصاري، أكبل أبق الػضؾ الرياشل، أن أخبرين أمحد بـ محؿد ا  (116) 

 بـ طققـة يرثقف: إصؿعل قال يف سػقان

 َسـْت رَ دَ  ُسْػَقاَن َبـاِغل ُســ ةً  (1)لَِقْبِؽ 

 

ـــــتَ   ـــــارِ َوُمْس ـــــاَراٍت َوآَث ـُ َأَث  بِق

اٍد َو   ـَ  َمْقِطَظـــةً َوُمْبَتِغــل ُقـــْرَب إِْســـ

 

ـْ َســاِري  ــ ـْ َصــاٍر َوِم ــ ــقَن ِم  َوَواقِِػق 

                                                         
 هق ابـ ديـار. (1)

ه.  (2)  ( مادة )َذَلَؼ (1/639.)الـفايةذلؼ كؾِّ شلٍء َحدُّ

 وقع يف الؿطبقع: )طؿر( بدل )طؿرو(. ( 3)
ف مؿـ يؼال لف: هق صػقان بـ سؾقؿ الؿدين، وهق القحقد يف ترمجة سػقان بـ طققـة مـ مشايخ (4)

  (11/183.)هتذيب الؽؿال)صػقان( كؿا يف 

هتذيب هق طبدة بـ أبل لبابة، وهق القحقد يف ترمجة سػقان مـ مشايخف مؿـ يؼال لف: )طبدة( كؿا يف  (5)
  ((11/181.)الؽؿال

ؿري(، الذيـ روى طـفؿ سػقان مؿـ يسؿقن بـ )طبقد اهلل(، كؿا يف ترمجتف ثالثة: )إصؿ(، و)الع (6)
 (، واهلل أطؾؿ أيُّفؿا أراد الـاضؿ.11/181) هتذيب الؽؿالو)ابـ أبل يزيد( كؿا يف 

 ( مـ ترمجة سػقان.11/183) هتذيب الؽؿالهق أبق إسحاق السبقعل.  (7)

 ( مـ ترمجة سػقان.11/181) هتذيب الؽؿالهق طظ بـ زيد بـ جدطان.  (8)

 تصحقػ. وقع يف الؿطبقع: )َلبَّْقَؽ(، وهق (1)

ِ٘ ٍِ ِفٝ َٓعُّ َٚايتَّ ٍُ ِفٞ ايتََّعاِيٞ  ِٛ  213 اِيَك
 

 

 

 

ـــةً  ـــا ُمَعط َؾ ـــُف َوْحًش اِزُل ـَ ـــْت َم  َأْمَس

 

رِ   ـــَم  ـــاٍج َوُط ـَ َوُحج  ـــاصِـِق ـْ َق ـــ  ِم

ْعُب ِشْعُب    َبْفَجتِـفِ  ْعـَد بَ  (1)ل  َطؾَ  َفالش 

 

ـُف َخـََلًء ُمـقَح   ـْ ارِ َقْد َضـؾ  ِم  َش الـد 

ـِ   ـْ لِْؾَحـِدَِث َطـ ْســُِدهُ  َم َُ ْهـرِي    الز 

 

ـَـارِ  َحاِدَِث َولِْلَ   ـِ ِدَ ـْ َطْؿـرِو ْبـ  َطـ

ـَا الـزّ   َث ـْ َقـاَل َحـد  ـْ بَْعـِدِه َمـ  َما َقـاَم ِمـ

 

ـــرِي    ـــْدو َأْو بِ  ْه ـــِؾ َب ـــارِ لَ َأْه  ْحَض

ــك  ـً ـْ َثــََلِث ِم ــ  (2)َوَقــْد ُأَراُه َقرًَِبــا ِم

 

ــ  ـْ ُك ــ ْؾَِســُف ِم َِ  ؾ  َأْقَطــارِ َقــْد َحــػ  

ـــق الْ   ـُ ـــََلِم ُمْرهَ َب َْق ْٕ ـــابِرِ َوا ـــٌة َؿَح  َػ

 

ــ  ــارِ ًَم َوْس ــؾ  َكج  ــا ُك ــََمٍت َفَراَه   ِس

 
يف مجؾس أبل طبد اهلل بـ البري،  (3)رقْ ِس وأكشدين شقخ مـ أهؾ بابَ  (117)

 يف شعر لف: انرَّ مـ َح  (1)لرجؾ وفد إىل يزيد بـ هارون

ـةٍ  ََ  َأْقَبْؾُت َأْهـِقي َطَؾـك َحْقـُزوِم َصاِو

 

ـِ   َٓ َأْلـِقي َطَؾـك َسـَؽ ِة اْلَقؿ    فِل ُلج 

                                                         
كان اسؿف ِشْعَب أبل يقسػ، ثؿ ُطِرف بشعب أبل صالب، ثؿ شعب بـل هاشؿ، ويعرف  الققم  (1)

عب الذي يسقؾ بطرف أبل ُقبقس مـ الشؿال بقـف وبقـ الَخـَْدَمة، َيُصبُّ  (، وهق الشِّ بـ)شعب طظٍّ
 عامل الحجازمعجؿ مسقؾف طىل سقق الؾقؾ فقق الؿسجد الحرام بحقايل ثالثؿائة متر. ويـظر 

 ( لعاتؼ البالدي.5/194)

، وهق أحد مشاطر الحج، وأقرهبا إىل مؽة يـزل مصروف ُمذكر وهق ،بؿؽة مقضع مؼصقر :مِـًك (2)
الحاج يقم الـحر، وهق العاشر مـ ذي الحجة، ويؼقؿ فقف إىل الققم الثاين طشر أو الثالث طشر، وبف 

( مادة 637)ص مختار الصحاحقػ. يـظر الجؿرات الثالث التل يرمجفا الحاج، ومسجد الخ
 (.1671-8/1673معجؿ معامل الحجاز( ))َمـَا(، و

ى قرمـ  ، وققؾ:إهقاز كقاحل مـ بؾدة :وراءٌ  ساكـة وياء السقـ وكسر ،الثاكقة الباء بػتح سقربابَ  (3)
  (1/338.)معجؿ البؾدان. واسط

ؾؿل مقٓهؿ مـ أهؾ واسط (1) ( ترمجة برقؿ 16/493) تاريخ بغداد. يـظر هق يزيد بـ هارون السُّ
(7613.) 

ُ

أيَّهما

)9(

)9(



ِ٘ ٍِ ِفٝ َٓعُّ َٚايتَّ ٍُ ِفٞ ايتََّعاِيٞ  ِٛ  213 اِيَك
 

 

 

 

ـــةً  ـــا ُمَعط َؾ ـــُف َوْحًش اِزُل ـَ ـــْت َم  َأْمَس

 

رِ   ـــَم  ـــاٍج َوُط ـَ َوُحج  ـــاصِـِق ـْ َق ـــ  ِم

ْعُب ِشْعُب    َبْفَجتِـفِ  ْعـَد بَ  (1)ل  َطؾَ  َفالش 

 

ـُف َخـََلًء ُمـقَح   ـْ ارِ َقْد َضـؾ  ِم  َش الـد 

ـِ   ـْ لِْؾَحـِدَِث َطـ ْســُِدهُ  َم َُ ْهـرِي    الز 

 

ـَـارِ  َحاِدَِث َولِْلَ   ـِ ِدَ ـْ َطْؿـرِو ْبـ  َطـ

ـَا الـزّ   َث ـْ َقـاَل َحـد  ـْ بَْعـِدِه َمـ  َما َقـاَم ِمـ

 

ـــرِي    ـــْدو َأْو بِ  ْه ـــِؾ َب ـــارِ لَ َأْه  ْحَض

ــك  ـً ـْ َثــََلِث ِم ــ  (2)َوَقــْد ُأَراُه َقرًَِبــا ِم

 

ــ  ـْ ُك ــ ْؾَِســُف ِم َِ  ؾ  َأْقَطــارِ َقــْد َحــػ  

ـــق الْ   ـُ ـــََلِم ُمْرهَ َب َْق ْٕ ـــابِرِ َوا ـــٌة َؿَح  َػ

 

ــ  ــارِ ًَم َوْس ــؾ  َكج  ــا ُك ــََمٍت َفَراَه   ِس

 
يف مجؾس أبل طبد اهلل بـ البري،  (3)رقْ ِس وأكشدين شقخ مـ أهؾ بابَ  (117)

 يف شعر لف: انرَّ مـ َح  (1)لرجؾ وفد إىل يزيد بـ هارون

ـةٍ  ََ  َأْقَبْؾُت َأْهـِقي َطَؾـك َحْقـُزوِم َصاِو

 

ـِ   َٓ َأْلـِقي َطَؾـك َسـَؽ ِة اْلَقؿ    فِل ُلج 

                                                         
كان اسؿف ِشْعَب أبل يقسػ، ثؿ ُطِرف بشعب أبل صالب، ثؿ شعب بـل هاشؿ، ويعرف  الققم  (1)

عب الذي يسقؾ بطرف أبل ُقبقس مـ الشؿال بقـف وبقـ الَخـَْدَمة، َيُصبُّ  (، وهق الشِّ بـ)شعب طظٍّ
 عامل الحجازمعجؿ مسقؾف طىل سقق الؾقؾ فقق الؿسجد الحرام بحقايل ثالثؿائة متر. ويـظر 

 ( لعاتؼ البالدي.5/194)

، وهق أحد مشاطر الحج، وأقرهبا إىل مؽة يـزل مصروف ُمذكر وهق ،بؿؽة مقضع مؼصقر :مِـًك (2)
الحاج يقم الـحر، وهق العاشر مـ ذي الحجة، ويؼقؿ فقف إىل الققم الثاين طشر أو الثالث طشر، وبف 

( مادة 637)ص مختار الصحاحقػ. يـظر الجؿرات الثالث التل يرمجفا الحاج، ومسجد الخ
 (.1671-8/1673معجؿ معامل الحجاز( ))َمـَا(، و

ى قرمـ  ، وققؾ:إهقاز كقاحل مـ بؾدة :وراءٌ  ساكـة وياء السقـ وكسر ،الثاكقة الباء بػتح سقربابَ  (3)
  (1/338.)معجؿ البؾدان. واسط

ؾؿل مقٓهؿ مـ أهؾ واسط (1) ( ترمجة برقؿ 16/493) تاريخ بغداد. يـظر هق يزيد بـ هارون السُّ
(7613.) 

ــاِر ــِل َبـــْدو َأْو بَِأْحَضـ ْهـــرِيُّ يف َأْهـ

)4(

)4(



ِٛ ِ٘اِيَك ٍِ ِفٝ َٓعُّ َٚايتَّ ٍُ ِفٞ ايتََّعاِيٞ   214 
 

 

 

 

ــؿِ  ِف ــاِس ُكؾ  ــاَم الـ  ــُت إَِم ــك َأَتْق  َحت 

 

 َ ـِ فِل الد  ـَ ـ َثـاِر َوالس  ْٔ  ـِ َواْلِعْؾـِؿ َوا

ــا  ْكَقا ُوُزْخُرَفَف ــد  َٓ ال ــَف  ــِف الؾ  ــل بِ  َأْبِغ

 

  َُ  َٓ ــِف  ـِ الؾ  َْ ــَد ــك بِ ـْ َتَغـ  ــ ــَوَم  ـِ َف

ــْقِش   َة اْلَع ــذ  ــا َل ــاََ ا إم  ـَ َث ــد  ــَت َح  ُقْؾ

 

ـِ   ـْعبِل  َواْلَحَسـ ـِ الش   َطْقٌف َوبِْشٌر َط

  

 

َٔ اأَلِقَطاِض ِٝ َُُعٛا َب َٔ َد َٕ ايَِّصٜ ًُٛ  215 ايطَّاِس
 

 

 

ٌَ الَّ  ًَ اأَلِقَطاِضالطَّاِحُلْ ِٔ ًَ َدَنُعْا َب  ِصٓ

ُ٘ اأُلَّلٙ  :الطََّبَك
 .والشام والجزيرة ومصر والعراق طبد اهلل بـ الؿبارك، مجع بقـ القؿـ (118)

 .والشام ، ومصرزيد بـ الحباب، مجع بقـ العراق، وخراسان

 .والجزيرة يأبق داود الطقالسل، مجع بقـ العراق والرَّ 

ُ٘ َٔ ُ٘ الجَّاِى  :الطََّبَك
بـ مـصقر، االؿعىل  والشام أسد بـ مقسك، مجع بقـ العراق ومصر (119)

 .مجع بقـ العراق ومصر والشام

 .لشامآدم بـ أبل إياس، مجع بقـ العراق وا

 .والشام والقؿـ يحقك بـ حسان، مجع بقـ العراق



َٔ اأَلِقَطاِض ِٝ َُُعٛا َب َٔ َد َٕ ايَِّصٜ ًُٛ  215 ايطَّاِس
 

 

 

ٌَ الَّ  ًَ اأَلِقَطاِضالطَّاِحُلْ ِٔ ًَ َدَنُعْا َب  ِصٓ

ُ٘ اأُلَّلٙ  :الطََّبَك
 .والشام والجزيرة ومصر والعراق طبد اهلل بـ الؿبارك، مجع بقـ القؿـ (118)

 .والشام ، ومصرزيد بـ الحباب، مجع بقـ العراق، وخراسان

 .والجزيرة يأبق داود الطقالسل، مجع بقـ العراق والرَّ 

ُ٘ َٔ ُ٘ الجَّاِى  :الطََّبَك
بـ مـصقر، االؿعىل  والشام أسد بـ مقسك، مجع بقـ العراق ومصر (119)

 .مجع بقـ العراق ومصر والشام

 .لشامآدم بـ أبل إياس، مجع بقـ العراق وا

 .والشام والقؿـ يحقك بـ حسان، مجع بقـ العراق



َٔ اأَلِقَطاِض ِٝ َُُعٛا َب َٔ َد َٕ ايَِّصٜ ًُٛ  216 ايطَّاِس
 

 

 

 

ُ٘ ُ٘ الجَّاِلَج  :الطََّبَك
 .والشام أمحد بـ حـبؾ، مجع بقـ العراق والقؿـ والجزيرة (121)

 .إسحاق بـ راهقيف، مجع بقـ العراق والقؿـ والجزيرة والشام

 .والشام اق والجزيرة ومصريحقك بـ معقـ، مجع بقـ العر

 .، وأحسبف دخؾ الشامطظ بـ بحر البري، مجع بقـ العراق والقؿـ

 .كعقؿ بـ محاد، مجع بقـ العراق والقؿـ ومصر والشام

 .ومصر والشام يحقك بـ يحقك الخراساين، مجع بقـ العراق والقؿامة

 .مجع بقـ القؿـ والعراق ومصر أمحد بـ صالح الؿصري،

 .أبق كصر التؿار، مجع بقـ العراق والجزيرة والشام

ُ٘ ُ٘ الطَّاِبَع  :الطََّبَك
 .والشام والقؿـ ومصر محؿد بـ يحقك الـقسابقري، مجع بقـ العراق (121)

 (1)ومصر[] أبق زرطة الرازي وأبق حاتؿ، مجعا بقـ العراق والحجاز

أمحد بـ الػرات إصبفاين، وأمحد بـ مـصقر الرمادي، مجعا  والشام والجزيرة

 .والشام بقـ العراق والقؿـ ومصر

 .يعؼقب بـ سػقان، مجع بقـ العراق والجزيرة ومصر والشام
                                                        

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع. (1)

ِٝ َُُعٛا َب َٔ َد َٕ ايَِّصٜ ًُٛ  217 َٔ اأَلِقَطاِضايطَّاِس
 

 

 

 

 .لشامأبق داود السجستاين، مجع بقـ العراق والحجاز ومصر وا

 أبق إسؿاطقؾ محؿد بـ إسؿاطقؾ الترمذي، مجع بقـ العراق ومصر

 .والشام

 .، مجع بقـ العراق ومصر والشام(1)ديزيؾ إبراهقؿ بـ الحسقـ الفؿذاين

ُ٘ ُ٘ اِلَداِمَػ  :الطََّبَك
، الػريابل، يُّ رِ ؿَ عْ الؿَ  بـ هارون، مقسك ،الذيـ مجعقا بقـ إقطار (122)

الحسقـ بـ إسحاق، طبدان، الحسـ بـ سػقان، محؿد بـ خزيؿة، ابـ صاطد، 

أبق طبد الرمحـ الـسائل، أبق طروبة الحسقـ بـ أبل معشر الحراين، ابـ أبل 

الرمحـ بـ أبل حاتؿ،  داود، زكرياء بـ يحقك الساجل، محؿد بـ جرير، طبد

 .وف بابـ الجقصاءأمحد بـ طؿقر الؿعر

 :الذيـ قصدوا كاحقًة واحدًة لؾؼاء مـ هبا (123)

 .ز وابـ حققةيْ رِ قْ حَ ، إىل ططاء بـ يزيد، وابـ مُ رحؾ ابـ شفاب إىل الشام
                                                        

كذا يف مجقع الـسخ التل طـدي، وقال الدكتقر محؿد طجاج يف تحؼقؼف: ولقس هذا لؼبف، ففق إبراهقؿ  (1)
 ابـ الحسقـ بـ الػرج الفؿداين.

(، وهذا معروف يف كتب التراجؿ، ِديِزيُؾ بـ )ابـ  أما ققلف: لقس هذا لؼبف، فـعؿ لؽـف معروف قلت:
وأما ققلف: ففق إبراهقؿ بـ الحسقـ بـ الػرج الفؿداين. ففق وهٌؿ مـف وإكؿا هق إبراهقؿ بـ الحسقـ 

. قال الذهبل: سؿع بالحرمقـ ومصر والشام ِديِزيُؾ ابـ طظ الَفَؿذاين الؽِسائل، ويعرف بابـ 
 (.137( ترمجة برقؿ )13/184) سقر أطالم الـبالءـظر والعراق والجبال ومجع، فلوطك. ي



ِٝ َُُعٛا َب َٔ َد َٕ ايَِّصٜ ًُٛ  217 َٔ اأَلِقَطاِضايطَّاِس
 

 

 

 

 .لشامأبق داود السجستاين، مجع بقـ العراق والحجاز ومصر وا

 أبق إسؿاطقؾ محؿد بـ إسؿاطقؾ الترمذي، مجع بقـ العراق ومصر

 .والشام

 .، مجع بقـ العراق ومصر والشام(1)ديزيؾ إبراهقؿ بـ الحسقـ الفؿذاين

ُ٘ ُ٘ اِلَداِمَػ  :الطََّبَك
، الػريابل، يُّ رِ ؿَ عْ الؿَ  بـ هارون، مقسك ،الذيـ مجعقا بقـ إقطار (122)

الحسقـ بـ إسحاق، طبدان، الحسـ بـ سػقان، محؿد بـ خزيؿة، ابـ صاطد، 

أبق طبد الرمحـ الـسائل، أبق طروبة الحسقـ بـ أبل معشر الحراين، ابـ أبل 

الرمحـ بـ أبل حاتؿ،  داود، زكرياء بـ يحقك الساجل، محؿد بـ جرير، طبد

 .وف بابـ الجقصاءأمحد بـ طؿقر الؿعر

 :الذيـ قصدوا كاحقًة واحدًة لؾؼاء مـ هبا (123)

 .ز وابـ حققةيْ رِ قْ حَ ، إىل ططاء بـ يزيد، وابـ مُ رحؾ ابـ شفاب إىل الشام
                                                        

كذا يف مجقع الـسخ التل طـدي، وقال الدكتقر محؿد طجاج يف تحؼقؼف: ولقس هذا لؼبف، ففق إبراهقؿ  (1)
 ابـ الحسقـ بـ الػرج الفؿداين.

(، وهذا معروف يف كتب التراجؿ، ِديِزيُؾ بـ )ابـ  أما ققلف: لقس هذا لؼبف، فـعؿ لؽـف معروف قلت:
وأما ققلف: ففق إبراهقؿ بـ الحسقـ بـ الػرج الفؿداين. ففق وهٌؿ مـف وإكؿا هق إبراهقؿ بـ الحسقـ 

. قال الذهبل: سؿع بالحرمقـ ومصر والشام ِديِزيُؾ ابـ طظ الَفَؿذاين الؽِسائل، ويعرف بابـ 
 (.137( ترمجة برقؿ )13/184) سقر أطالم الـبالءـظر والعراق والجبال ومجع، فلوطك. ي



َٔ اأَلِقَطاِض ِٝ َُُعٛا َب َٔ َد َٕ ايَِّصٜ ًُٛ  218 ايطَّاِس
 

 

 

 

 .لؾؼاء مـ هبا مـ أوٓد الصحابة كثقر إىل الؿديـة رحؾ يحقك بـ أبل

وطؾؼؿة  ةَ دَ قْ بِ فؾؼل هبا طَ  -يعـل إىل الؽقفة-رحؾ محؿد بـ سقريـ 

 .الرمحـ بـ أبل لقىل وطبد

 .ودخؾ البصرة رحؾ إوزاطل إىل يحقك بـ أبل كثقر بالقؿامة

 .، ثؿ دخؾ البصرةإىل القؿـ رحؾ سػقان الثقري

 .رحؾ طقسك بـ يقكس إىل إوزاطل بالشام

 .د بـ إدريس الشافعل إىل مالؽ بالؿديـة، ثؿ دخؾ العراقرحؾ محؿ

 .ػقْ َص رحؾ سعقد بـ بشقر إىل طبد الؽريؿ الجزري وُخ 

 .رحؾ شعقب بـ أبل محزة إىل الزهري، وهق يقمئذ بالشام

 .إىل العراق رحؾ إسؿاطقؾ بـ طقاش مـ محص

حراكقان مـ الجزيرة إىل ال (1)رحؾ مقسك بـ أطقـ، ومحؿد بـ سؾؿة

 .العراق

 :إىل الؽقفة الراحؾقن مـ البصرة (124)

ـَ إَِلك َطْؾَؼَؿةَ  ـُ ِسقِري ُد ْب  .ْقَدةَ بِ َوطَ  (2)ُمَحؿَّ

                                                        
 وقع يف ]ب(: )مسؾؿة( وهق تصحقػ. (1)

 وقع يف الؿطبقع: )طؾؿة( وهق تصحقػ. (2)

َٔ اأَلِقَطاِض ِٝ َُُعٛا َب َٔ َد َٕ ايَِّصٜ ًُٛ  219 ايطَّاِس
 

 

 

 

َْحَقصِ  ْٕ ـُ ِهاَلٍل إَِلك َأبِل ا  .ُحَؿْقُد ْب

. د اهلل بـ طقن إىل أبل وائؾطب. سؾقؿان التقؿل لؼل هبا مجاطًة مـ التابعقـ

 .قـطِ والشعبل والـخعل ومسؾؿ البَّ 

وأبق طقاكة وطبد القاحد بـ زياد إىل إطؿش وأبل  شعبة بـ الحجاج

 .إىل مصر طـفؿاثؿ رحؾ وجرير بـ حازم ، إسحاق وغقرمها

، ومعاذ (1)بـ قتقبة ؿُ ؾْ يحقك بـ سعقد الؼطان، وطبد الرمحـ بـ مفدي وَس 

دي ومحؿد ؼَ ان بـ حبقب، وخالد بـ الحرث، وأبق طامر العَ بـ معاذ، وسػقا

وأبق القلقد الطقالسل رحؾقا  ، وطثؿان بـ طؿر(2)والحـػققن ساينرْ البُّ بـ بؽر ا

 .مجقًعا إىل الؽقفة

 :الراحؾقن مـ الؽقفة إىل البصرة (125)

اهلل، حػص بـ شريؽ بـ طبد ، سػقان الثقري، ثؿ رحؾ طـفا إىل القؿـ

 .غقاث، ثؿ رحؾ طـفا إىل الؿديـة

 :الذيـ رحؾقا إىل البصرة ومـ أهؾ واسط (126)

 .هشقؿ بـ بشقر، ويزيد بـ هارون، ومحؿد بـ الحسـ الؿزين
                                                        

 وقع يف الؿطبقع: )قتقة(. (1)

وقع يف الؿطبقع: )الحػققن( والحـػققن كسبة إىل بـل حـقػة يـظر مجاطة مـ الرواة مـفؿ يف  (2)
إكساب (4/288( برقؿ )لؾسؿعاين.1242 ) 



َٔ اأَلِقَطاِض ِٝ َُُعٛا َب َٔ َد َٕ ايَِّصٜ ًُٛ  219 ايطَّاِس
 

 

 

 

َْحَقصِ  ْٕ ـُ ِهاَلٍل إَِلك َأبِل ا  .ُحَؿْقُد ْب

. د اهلل بـ طقن إىل أبل وائؾطب. سؾقؿان التقؿل لؼل هبا مجاطًة مـ التابعقـ

 .قـطِ والشعبل والـخعل ومسؾؿ البَّ 

وأبق طقاكة وطبد القاحد بـ زياد إىل إطؿش وأبل  شعبة بـ الحجاج

 .إىل مصر طـفؿاثؿ رحؾ وجرير بـ حازم ، إسحاق وغقرمها

، ومعاذ (1)بـ قتقبة ؿُ ؾْ يحقك بـ سعقد الؼطان، وطبد الرمحـ بـ مفدي وَس 

دي ومحؿد ؼَ ان بـ حبقب، وخالد بـ الحرث، وأبق طامر العَ بـ معاذ، وسػقا

وأبق القلقد الطقالسل رحؾقا  ، وطثؿان بـ طؿر(2)والحـػققن ساينرْ البُّ بـ بؽر ا

 .مجقًعا إىل الؽقفة

 :الراحؾقن مـ الؽقفة إىل البصرة (125)

اهلل، حػص بـ شريؽ بـ طبد ، سػقان الثقري، ثؿ رحؾ طـفا إىل القؿـ

 .غقاث، ثؿ رحؾ طـفا إىل الؿديـة

 :الذيـ رحؾقا إىل البصرة ومـ أهؾ واسط (126)

 .هشقؿ بـ بشقر، ويزيد بـ هارون، ومحؿد بـ الحسـ الؿزين
                                                        

 وقع يف الؿطبقع: )قتقة(. (1)

وقع يف الؿطبقع: )الحػققن( والحـػققن كسبة إىل بـل حـقػة يـظر مجاطة مـ الرواة مـفؿ يف  (2)
إكساب (4/288( برقؿ )لؾسؿعاين.1242 ) 



َٔ اأَلِقَطاِض ِٝ َُُعٛا َب َٔ َد َٕ ايَِّصٜ ًُٛ  223 ايطَّاِس
 

 

 

 

 :إىل العراق الراحؾقن مـ خراسان (127)

، وخارجة بـ مصعب، وأبق (1)وأبق محزة السؽري إبراهقؿ بـ صفؿان،

 .ـاينقْ ؾة يحقك بـ واضح، والػضؾ بـ مقسك السِّ قْ ؿَ تُ 

 

                                                        
ري لحالوة مـطؼة كؿا يف  (1) ؽَّ  ( لؾسؿعاين.7/156) إكسابوققؾ لف: السُّ

َٓاِز َٚايتََّعاِيٞ ِفٞ اإِلِغ  ١ًََ ََٜط٣ ايطِِّس ِٔ اَل  ََ 221 
 

 

 

 
ًِ اَل َّالتََّعاِلٕ ِفٕ اإِلِغَياِز  َم  َ٘  ََٓطٚ الطِِّحَل

ُُ اِلَحِسُٓح َمِػُنّْعا  ِإَشا َحَصَل َل

أكا طؿرو بـ مرزوق، أكا زائدة، طـ أبل اج، رَّ ـا أبق طبد الرمحـ السَّ ثَ دَّ َح  (128)

قال: كـت رجاًل مذاًء،  ،ـ، طـ أبل طبد الرمحـ السؾؿل، طـ طظ قْ ِص َح 

إَِذا »قال:  (1)، فسللت رجاًل، فسللف ملسو هيلع هللا ىلصوكاكت طـدي بـت رسقل اهلل 

َت اْلَؿْذيَ  َْ ْل َواْغِسْؾ َذَكَركَ  َرَأ َت َكْضَح َفَتَقض  َْ  (3).«اْلََمِء َفاْغَتِسْؾ  (2)، َوإَِذا َرَأ

مل، دَّ ؼَ ، ثـا محؿد بـ أبل بؽر الؿُ بـ يعؼقب الؼاضل (4)ـا يقسػثَ دَّ َح  (129)
                                                        

 يف ]أ[: )طؾقف الصالة والسالم(. (1)

يف ]أ[، و]ب[: )كضخ( بدل )كضح(، و)الـضخ( قريب مـ )الـضح(. وقد اخُتؾَِػ فقفا أيفؿا أكثر  (2)
. وققؾ: هق بالؿعجؿة. إثر يبؼك يف الثقب والجسد وإكثر أكف بالؿعجؿة أقؾ مـ الؿفؿؾة

د.   الـفايةوبالؿفؿؾة الػعُؾ كػسف. وققؾ: هق بالؿعجؿة ما ُفِعَؾ تعؿًدا وبالؿفؿؾة مـ غقر تعؿُّ
 ( مادة )كضخ(.2/755)

( مـ صريؼ محؿد ابـ 333( مـ صريؼ زائدة لف بـحقه، ومسؾؿ برقؿ )269رواه البخاري برقؿ ) (3)
وهق الؿؼداد بـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ طظ بف بـحقه، وُذكَِر طـد مسؾؿ الرجؾ الذي أمره طظ بسمال الـبل الحـػقة ط

 .إسقد 
 (.45( برقؿ )14/85) سقر أطالم الـبالء(، و7582( برقؿ )16/456) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف  (4)



َٓاِز َٚايتََّعاِيٞ ِفٞ اإِلِغ  ١ًََ ََٜط٣ ايطِِّس ِٔ اَل  ََ 221 
 

 

 

 
ًِ اَل َّالتََّعاِلٕ ِفٕ اإِلِغَياِز  َم  َ٘  ََٓطٚ الطِِّحَل

ُُ اِلَحِسُٓح َمِػُنّْعا  ِإَشا َحَصَل َل

أكا طؿرو بـ مرزوق، أكا زائدة، طـ أبل اج، رَّ ـا أبق طبد الرمحـ السَّ ثَ دَّ َح  (128)

قال: كـت رجاًل مذاًء،  ،ـ، طـ أبل طبد الرمحـ السؾؿل، طـ طظ قْ ِص َح 

إَِذا »قال:  (1)، فسللت رجاًل، فسللف ملسو هيلع هللا ىلصوكاكت طـدي بـت رسقل اهلل 

َت اْلَؿْذيَ  َْ ْل َواْغِسْؾ َذَكَركَ  َرَأ َت َكْضَح َفَتَقض  َْ  (3).«اْلََمِء َفاْغَتِسْؾ  (2)، َوإَِذا َرَأ

مل، دَّ ؼَ ، ثـا محؿد بـ أبل بؽر الؿُ بـ يعؼقب الؼاضل (4)ـا يقسػثَ دَّ َح  (129)
                                                        

 يف ]أ[: )طؾقف الصالة والسالم(. (1)

يف ]أ[، و]ب[: )كضخ( بدل )كضح(، و)الـضخ( قريب مـ )الـضح(. وقد اخُتؾَِػ فقفا أيفؿا أكثر  (2)
. وققؾ: هق بالؿعجؿة. إثر يبؼك يف الثقب والجسد وإكثر أكف بالؿعجؿة أقؾ مـ الؿفؿؾة

د.   الـفايةوبالؿفؿؾة الػعُؾ كػسف. وققؾ: هق بالؿعجؿة ما ُفِعَؾ تعؿًدا وبالؿفؿؾة مـ غقر تعؿُّ
 ( مادة )كضخ(.2/755)

( مـ صريؼ محؿد ابـ 333( مـ صريؼ زائدة لف بـحقه، ومسؾؿ برقؿ )269رواه البخاري برقؿ ) (3)
وهق الؿؼداد بـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ طظ بف بـحقه، وُذكَِر طـد مسؾؿ الرجؾ الذي أمره طظ بسمال الـبل الحـػقة ط

 .إسقد 
 (.45( برقؿ )14/85) سقر أطالم الـبالء(، و7582( برقؿ )16/456) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف  (4)



ُُّٛعا ََِػ ُ٘ اِيَشِسُٜح  ٌَ َي  222 ِإَشا َسَص
 

 

 

 

قال: قؾت  ،بـ حبقش رِّ ثـا يحقك، وطبد الرمحـ، طـ سػقان، طـ طاصؿ، طـ زِ 

 ِ ا الػجر حتك اهَ رَ ا طـ الصالة القسطك، فسللف، فؼال: كـا كُ ة: سؾ طؾقا دَ قْ بِ عَ ل

ََلةِ اْلُقْسَطك»: يؼقل يقم إحزاب ملسو هيلع هللا ىلصسؿعت رسقل اهلل  ـِ الص  ، َشَغُؾقَكا َط

ُف ُقُؾقَبُفْؿ َو   (1).«َأْجَقاَفُفْؿ َكاًراَصََلةِ اْلَعْصرِ، َمَلَ الؾ 

، ثـا بـ إزهر الرازي (3)بـ سفؾ العدوي، ثـا طظ (2)ـا الحسـثَ دَّ َح  (131)

ار بـ الؿغقرة، طـ أبقف حديًثا فؾؿ ؼَّ جرير، طـ مـصقر، طـ مجاهد، ثـا العَ 

لف أحػظف، فؿؽثت بعد ذلؽ، فلمرت حسان بـ أبل وجزة مقًلك لؼريش أن يسل

ـِ »: ملسو هيلع هللا ىلصيل، فلخبرين أكف سللف، فؼال: سؿعتف يؼقل: قال رسقل اهلل  َؾ َم َما َتَقك 

 (4).«اْكَتَقى َأِو اْسَتْرَقك

                                                        
( مـ صريؼ: 627رقؿ )(، ومسؾؿ ب2931سـده حسـ، وأما الؿرفقع مـف، ففق طـد البخاري برقؿ ) (1)

 .( طـ طبد اهلل بـ مسعقد 628ورواه مسؾؿ أيًضا برقؿ ) طبقدة، طـ طظ 
 مل أقػ طىل ترمجتف. (2)

(، وهق مـ مشايخ أبل 599( ترمجة برقؿ )6/175) الجرح والتعديؾقال طـف أبق حاتؿ: صدوق.  (3)
 حاتؿ.

الســ ىل مجاهد، فؼد رواه الـسائل يف شقخ الؿصـػ مل أقػ طىل ترمجتف بقد أكف ثابت صحقح إ (4)
 ( مـ صريؼ الحسقـ بـ حريث طـ جرير بف. هبذه الؼصة.7561( برقؿ )7/97) الؽبرى

( مـ صريؼ ابـ أبل ُسؾقؿ والحاكؿ 3489(، وابـ ماجف برقؿ )4/249والؿرفقع مـف رواه أمحد )
 .( مـ صريؼ ابـ أبل كجقح كالمها طـ مجاهد بف4/415) الؿستدركيف 

( مـ صريؼ سػقان الثقري طـ مـصقر بف، وقال الترمذي طؼبف: هذا 2355ورواه الترمذي برقؿ )
 حديث حسـ صحقح. وقال الحاكؿ: هذا حديث صحقح اإلسـاد ومل يخرجاه ووافؼف الذهبل.

 = ( وهق كؿا قالقا.1/493) الصحقحةقال إلباين يف 

ُُّٛعا ََِػ ُ٘ اِيَشِسُٜح  ٌَ َي  223 ِإَشا َسَص
 

 

 

 

، ثـا (2)بـ رواحة العدوي، ثـا أبق كريب (1)ـا طبد القهابثَ دَّ َح  (131)

 (6)[أبل]طـ  (5)، طـ أبقفبـ يقسػ (4)، طـ إبراهقؿقربـ مـص (3)إسحاق

ا كان يسؿع حديث رسقل اهلل ـَؾُّ قال: سؿعت البراء يؼقل: لقس كُ  ،(7)إسحاق

حدث يقمئذ، فق كاكت لـا ضقعة وأشغال، ولؽـ الـاس مل يؽقكقا يؽذبقن ،ملسو هيلع هللا ىلص

 (8).الشاهد الغائب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ار ولد الؿغقرة بـ شعبة، قال فقف الح قلت: = ا: فنكف مل التؼريبافظ يف وَطؼَّ : ثؼة. وهذا بعقد جدا
 التفذيب، وقد ذكر هذا الحافظ كػسف يف الثؼاتيقثؼف سقى العجظ، وذكره ابـ حبان يف 

ـَ طىل الحافظ: بؾ صدوق حسـ  (3/25تحرير التؼريب(: ولذا قال أصحاب 7/237) بِْق ( ُمَتَعؼِّ
(: روى طـف مجاطة 4/577) تذيقؾف طىل الؿستدرك، فؼال يف الحديث. وأما شقخـا القادطل 

 ومل يقثؼف معتبر، ففق مجفقل الحال. التفذيبكؿا يف 

 .الؿعجؿ الؽبقرمل أقػ طىل ترمجتف، وقد روى طـف الدارقطـل كثقًرا يف  (1)

 هق محؿد بـ العالء الفؿَداين ثؼة. (2)

َؿ فقف لؾتشقُّع.  (3)  (.389ترمجة برقؿ ) التفذيب تؼريبهق السؾقيل، صدوق ُتُؽؾِّ

ترمجة  تؼريب التفذيبهق إبراهقؿ بـ يقسػ بـ إسحاق بـ أبل إسحاق السبقعل. صدوق يفؿ.  (4)
 (.276برقؿ )

 (.7911ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب، ثؼة. هق يقسػ بـ إسحاق السبقعل (5)

 الؿطبقع.ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ  (6)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق السبقعل طؿرو بـ طبد اهلل، ثؼة مؽثر طابد اختؾط بلَخَرٍة.  (7)
(5133.) 

. فؼد رواه الخطقب يف  (8) ـٌ  (1/117 )الجامعشقخ الؿصـػ مل أقػ طىل ترمجتف ولؽـ إثر حس
طبد اهلل بـ أمحد يف ( بطرق طـ إبراهقؿ بـ يقسػ بف، ورواه 385)ص الؽػاية(، و99برقؿ )
العؾؾ ومعرفة الرجال (2/566( برقؿ )مـ صريؼ سػقان الثقري، وابـ طدي 3676( و)3675 )

 الؿعرفة والتاريخ( بتحؼقؼل، والػسقي يف 865( و)864( و)863برقؿ ) مؼدمة الؽامؾيف 
 =ؼ إطؿش ( مـ صري1569طؼب الترمجة رقؿ ) تاريخ أسؿاء الثؼات(، وابـ شاهقـ يف 2/634)



ُُّٛعا ََِػ ُ٘ اِيَشِسُٜح  ٌَ َي  223 ِإَشا َسَص
 

 

 

 

، ثـا (2)بـ رواحة العدوي، ثـا أبق كريب (1)ـا طبد القهابثَ دَّ َح  (131)

 (6)[أبل]طـ  (5)، طـ أبقفبـ يقسػ (4)، طـ إبراهقؿقربـ مـص (3)إسحاق

ا كان يسؿع حديث رسقل اهلل ـَؾُّ قال: سؿعت البراء يؼقل: لقس كُ  ،(7)إسحاق

حدث يقمئذ، فق كاكت لـا ضقعة وأشغال، ولؽـ الـاس مل يؽقكقا يؽذبقن ،ملسو هيلع هللا ىلص

 (8).الشاهد الغائب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ار ولد الؿغقرة بـ شعبة، قال فقف الح قلت: = ا: فنكف مل التؼريبافظ يف وَطؼَّ : ثؼة. وهذا بعقد جدا
 التفذيب، وقد ذكر هذا الحافظ كػسف يف الثؼاتيقثؼف سقى العجظ، وذكره ابـ حبان يف 

ـَ طىل الحافظ: بؾ صدوق حسـ  (3/25تحرير التؼريب(: ولذا قال أصحاب 7/237) بِْق ( ُمَتَعؼِّ
(: روى طـف مجاطة 4/577) تذيقؾف طىل الؿستدرك، فؼال يف الحديث. وأما شقخـا القادطل 

 ومل يقثؼف معتبر، ففق مجفقل الحال. التفذيبكؿا يف 

 .الؿعجؿ الؽبقرمل أقػ طىل ترمجتف، وقد روى طـف الدارقطـل كثقًرا يف  (1)

 هق محؿد بـ العالء الفؿَداين ثؼة. (2)

َؿ فقف لؾتشقُّع.  (3)  (.389ترمجة برقؿ ) التفذيب تؼريبهق السؾقيل، صدوق ُتُؽؾِّ

ترمجة  تؼريب التفذيبهق إبراهقؿ بـ يقسػ بـ إسحاق بـ أبل إسحاق السبقعل. صدوق يفؿ.  (4)
 (.276برقؿ )

 (.7911ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب، ثؼة. هق يقسػ بـ إسحاق السبقعل (5)

 الؿطبقع.ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ  (6)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق السبقعل طؿرو بـ طبد اهلل، ثؼة مؽثر طابد اختؾط بلَخَرٍة.  (7)
(5133.) 

. فؼد رواه الخطقب يف  (8) ـٌ  (1/117 )الجامعشقخ الؿصـػ مل أقػ طىل ترمجتف ولؽـ إثر حس
طبد اهلل بـ أمحد يف ( بطرق طـ إبراهقؿ بـ يقسػ بف، ورواه 385)ص الؽػاية(، و99برقؿ )
العؾؾ ومعرفة الرجال (2/566( برقؿ )مـ صريؼ سػقان الثقري، وابـ طدي 3676( و)3675 )

 الؿعرفة والتاريخ( بتحؼقؼل، والػسقي يف 865( و)864( و)863برقؿ ) مؼدمة الؽامؾيف 
 =ؼ إطؿش ( مـ صري1569طؼب الترمجة رقؿ ) تاريخ أسؿاء الثؼات(، وابـ شاهقـ يف 2/634)
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اش، دَ ، ثـا إبراهقؿ بـ سعقد الجقهري، ثـا خالد بـ ِخ (1)ـا طبدانثَ دَّ َح  (132)

طـ محاد بـ زيد قال: كـا يف مجؾس أيقب كسؿع رجاًل يحدثـا طـ أيقب، 

 (2).فـسؿعف مـف، وٓ كسلل أيقب طـف

أمحد بـ مـصقر،  القاسطل، ثـا ؾخَّ ـَبـ محؿد بـ الؿُ  (3)ـا هارونثَ دَّ َح  (133)

قال: مل تؽـ  ما لؽ مل ترحؾ إىل الزهري؟"ثـا طبد الرزاق قال: ققؾ لؾثقري: 

 (4)."طـدي دراهؿ، ولؽـ قد كػاكا معؿر الزهري، وكػاكا ابـ جريج ططاء

أيقب، ثـا يعؼقب بـ إبراهقؿ قال: سؿعت طبد الرمحـ  ـا طؿر بـثَ دَّ َح  (134)

بـ مفدي يؼقل: سؿعت شعبة يؼقل: ٓ يزال العبد يف فسحة مـ ديـف ما مل ا

 (5).يعـل التعايل فقف. يطؾب اإلسـاد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طـ أبل إسحاق بف، وأبق إسحاق وإن كان مدلًسا، فؼد صرح هـا بالتحديث. =
 تاريخ بغداد( ثؼة لف ترمجة يف إهقازي طبدان الؿعروف بـ) القؼلقَ الجَ هق طبد اهلل بـ أمحد  (1)

 سقر أطالم الـبالء(، و3168( برقؿ )27/51) تاريخ دمشؼ(، و4953( برقؿ )1/44)
 (.97( برقؿ )14/168)

برقؿ  تؼريب التفذيبسـده حسـ: ٕجؾ خالد بـ خداش، قال الحافظ: صدوق يخطئ.  (2)
 (.135( برقؿ )1/119) الجامع(. ورواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف 1633)

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (3)

مؼدمة الجرح ن إثر صحقح، فؼد رواه ابـ أبل حاتؿ يف شقخ الؿصـػ مل أقػ طىل ترمجة لف بقد أ (4)
 بف. قال الؿعؾؿل  -وهق الرمادي-( بتعؾقؼل مـ صريؼ أمحد بـ مـصقر 352برقؿ ) والتعديؾ

يف تعؾقؼف طىل ذلؽ: والؿعـك: كػاكا معؿر السؿاع مـ الزهري والرواية طـف وكػاكا ابـ جريح السؿاع 
 همـ ططاء والرواية طـف.ا

ؼطل كؿا جاء مـسقًبا طـد الخطقب يف ص (5)  =، الجامعحقح وشقخ الؿصـػ هق طؿر بـ أيقب السَّ
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بـ كصر  (2)ثـا الؼاسؿ بـ هارون بـ طقسك، (1)ـا طبقد اهللثَ دَّ َح  (135)

بـ آدم، ثـا زهقر،  ـا يحقكثَ دَّ قال: سؿعت أمحد بـ حـبؾ يؼقل: َح  ،لمِ رِّ خَ الؿُ 

قال: سؿعت إطؿش يؼقل: كان زيد بـ وهب إذا حدثؽ حديًثا، مل يضرك أٓ 

 (3)(.حدث بف طـف)ف مـ الذي تسؿعَ 

قال: دخؾت  ،اريقَّ بـ يزيد السَّ  (5)بـ زكريا، ثـا طؿر (4)ـا مقسكثَ دَّ َح  (136)

فؼال: يا  ،ل بحديث غقالن بـ جريرفؼؾت: حدثـ ،طىل محاد بـ زيد وهق شاكٍ 

 قؾت: .سللت غقالن بـ جرير وهق شقخ كبقر، ولؽـل حدثـل أيقب ،لَّ ـَبُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الجامع(، ورواه الخطقب يف 5888( برقؿ )3/64) تاريخ بغدادوهق ثؼة لف ترمجة يف  =

( برقؿ 7/174) الحؾقة( مـ صريؼ طؿر بـ أيقب بف، وأبق كعقؿ يف 122( برقؿ )1/124)
 د بـ إسحاق طـ شعبة بف.( مـ صريؼ محؿ13379)

 مل أقػ طىل ترمجتف. (1)

 (.6845( برقؿ )14/434) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف  (2)

يف إصؾ: )حدث طـف(، ويف ]ب[: )حدثف طـف(، وشقخ الؿصـػ، وإن مل أقػ طىل ترمجتف بقد أن  (3)
( مـ 2833( برقؿ )2/413) العؾؾ ومعرفة الرجالإثر صحقح، فؼد رواه طبد اهلل بـ أمحد يف 

( مـ صريؼ والده طـ حسـ بـ مقسك، طـ زهقر بف بؾػظ: )إذا 2834صريؼ والده بف. وبرقؿ )
الؿعرفة سؿعت الحديث مـ زيد بـ وهب، فؽلكؽ سؿعتف مؿـ حدث بف طـف(، ورواه الػسقي يف 

ر ابـ أبل ( مـ صريؼ أبل بؽ9/445) تاريخ بغداد(، ومـ صريؼف الخطقب يف 2/771) والتاريخ
ـ  شقبة، طـ يحقك بـ آدم بف بؾػظ: )كـت إذا سؿعت مـ زيد بـ وهب حديًثا مل يضرك أٓ تسؿعف م

( مـ صريؼ يحقك بـ أبل صالب، وحـبؾ بـ 9/445) تاريخ بغدادصاحبف(، ورواه الخطقب يف 
ث مـ إسحاق كالمها طـ أمحد بـ طبد الؿؾؽ الحراين، طـ زهقر بف بؾػظ: )كـت إذا سؿعت الحدي

 زيد بـ وهب: فؽلكؽ سؿعتف مـ الذي يحدث طـف. وقال حـبؾ: مـ الذي يحدثؽ طـف.

 (.8متروك تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 (.5318ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (5)



ُُّٛعا ََِػ ُ٘ اِيَشِسُٜح  ٌَ َي  225 ِإَشا َسَص
 

 

 

 

بـ كصر  (2)ثـا الؼاسؿ بـ هارون بـ طقسك، (1)ـا طبقد اهللثَ دَّ َح  (135)

بـ آدم، ثـا زهقر،  ـا يحقكثَ دَّ قال: سؿعت أمحد بـ حـبؾ يؼقل: َح  ،لمِ رِّ خَ الؿُ 

قال: سؿعت إطؿش يؼقل: كان زيد بـ وهب إذا حدثؽ حديًثا، مل يضرك أٓ 

 (3)(.حدث بف طـف)ف مـ الذي تسؿعَ 

قال: دخؾت  ،اريقَّ بـ يزيد السَّ  (5)بـ زكريا، ثـا طؿر (4)ـا مقسكثَ دَّ َح  (136)

فؼال: يا  ،ل بحديث غقالن بـ جريرفؼؾت: حدثـ ،طىل محاد بـ زيد وهق شاكٍ 

 قؾت: .سللت غقالن بـ جرير وهق شقخ كبقر، ولؽـل حدثـل أيقب ،لَّ ـَبُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الجامع(، ورواه الخطقب يف 5888( برقؿ )3/64) تاريخ بغدادوهق ثؼة لف ترمجة يف  =

( برقؿ 7/174) الحؾقة( مـ صريؼ طؿر بـ أيقب بف، وأبق كعقؿ يف 122( برقؿ )1/124)
 د بـ إسحاق طـ شعبة بف.( مـ صريؼ محؿ13379)

 مل أقػ طىل ترمجتف. (1)

 (.6845( برقؿ )14/434) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف  (2)

يف إصؾ: )حدث طـف(، ويف ]ب[: )حدثف طـف(، وشقخ الؿصـػ، وإن مل أقػ طىل ترمجتف بقد أن  (3)
( مـ 2833( برقؿ )2/413) العؾؾ ومعرفة الرجالإثر صحقح، فؼد رواه طبد اهلل بـ أمحد يف 

( مـ صريؼ والده طـ حسـ بـ مقسك، طـ زهقر بف بؾػظ: )إذا 2834صريؼ والده بف. وبرقؿ )
الؿعرفة سؿعت الحديث مـ زيد بـ وهب، فؽلكؽ سؿعتف مؿـ حدث بف طـف(، ورواه الػسقي يف 

ر ابـ أبل ( مـ صريؼ أبل بؽ9/445) تاريخ بغداد(، ومـ صريؼف الخطقب يف 2/771) والتاريخ
ـ  شقبة، طـ يحقك بـ آدم بف بؾػظ: )كـت إذا سؿعت مـ زيد بـ وهب حديًثا مل يضرك أٓ تسؿعف م

( مـ صريؼ يحقك بـ أبل صالب، وحـبؾ بـ 9/445) تاريخ بغدادصاحبف(، ورواه الخطقب يف 
ث مـ إسحاق كالمها طـ أمحد بـ طبد الؿؾؽ الحراين، طـ زهقر بف بؾػظ: )كـت إذا سؿعت الحدي

 زيد بـ وهب: فؽلكؽ سؿعتف مـ الذي يحدث طـف. وقال حـبؾ: مـ الذي يحدثؽ طـف.

 (.8متروك تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 (.5318ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (5)



ُُّٛعاِإَش ََِػ ُ٘ اِيَشِسُٜح  ٌَ َي ا َسَص  226 
 

 

 

 

ِ ثْ دِّ َح  اح يَ ـا أيقب، طـ غقالن بـ جرير، طـ زياد بـ رِ ثَ دَّ قال: َح  ،ل بف طـ أيقبـ

ْضرُِب »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ،الؼقسل، طـ أبل هريرة ََ ـْ َخَرَج َطَؾك ُأم تِل   َم

َها َوَفاِجَرَها ـْ ُأم تِل،َبر  ِػل لِِذي َطْفٍد َطْفَدُه َفَؾْقَس ِم ََ  َٓ ـْ ُمْمِمـَِفا، َو َتَحاَشك ِم ََ  َٓ  ، 

ٍة طِ  ََ ـْ َخَرَج َتْحَت َرا ق ةٍ ؿَوَم
ََ ، لُِقَؼا(1) َتِصَر  ْغَضَب تَِؾ لَِعَصبِق ٍة َأْو  ـْ ََ لَِعَصبِق ٍة َأْو 

 (2).«لَِعَصبِق ٍة، َفُؼتَِؾ َفِؼْتَؾُتُف َجاِهؾِق ةٌ 

                                                        
(، وهق خطل، و)ُطِؿقَّة( هل بضؿ العقـ وكسرها لغتان مشفقرتان والؿقؿ قَّةٍ ْطؿِ رَ وقع يف الؿطبقع: ) (1)

دة أيًضا، قالقا: هل إمر إطؿك ٓ يستبقـ وجفف كذا قالف أمحد بـ مؽ سقرة مشددة والقاء مشدَّ
حـبؾ والجؿفقر. قال إسحاق بـ راهقيف: هذا كتؼاتؾ الؼقم لؾعصبقة. قالف الـقوي يف شرح الحديث 

 ( طـد مسؾؿ.1848رقؿ )

( برقؿ 2/477) الؿعجؿٕطرابل يف شقخ الؿصـػ متروك كؿا تؼدم بقد أكف متابع، فؼد رواه ابـ ا (2)
( 4583( برقؿ )13/441) الصحقح( مـ صريؼ أمحد بـ إبراهقؿ بـ فقؾ، وابـ حبان يف 925)

)إحسان( مـ صريؼ الحسقـ بـ طبد اهلل الؼطان كالمها طـ السقاري بف، فسـده حسـ: ٕجؾ 
ـ صريؼ محاد طـ أيقب بف، ( م1848برقؿ ) صحقحفالسقاري وأما الؿرفقع مـف ففق طـد مسؾؿ يف 

 ومـ صريؼ جرير بـ حازم، ومفدي بـ مقؿقن وشعبة ثالثتفؿ طـ غقالن بـ جرير، بف.

١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  227 اِيَك
 

 

 

 ِ٘ َٓ َّالسَِّضا  ِ٘ َٓ َّا ًَ الطِّ ِٔ ًِ َدَنَع َب ُِْل ِفٕ َفِضِل َم  اِلَك

ِ ثَ دَّ َح  (137) لـا كان معـا يؼال لف محؿد بـ أمحد بـ محؿد بـ  ٌب قْ حَ ل ُص ـ

بـ خزيؿة الـقسابقري يؼقل: سؿعت  قال: سؿعت محؿد ،إسحاق الفروي

إطؿش أحب إلقؽؿ "فؼال:  ،طبد اهلل بـ هاشؿ الطقسل يؼقل: كـا طـد وكقع

طـ أبل وائؾ طـ طبد اهلل، أو سػقان طـ مـصقر طـ إبراهقؿ طـ طؾؼؿة طـ 

وأبق وائؾ  فؼال: إطؿش شقخ .اهلل؟ فؼؾـا: إطؿش طـ أبل وائؾ أقرب طبد

خ، وسػقان طـ مـصقر طـ إبراهقؿ طـ طؾؼؿة طـ طبد اهلل، فؼقف طـ فؼقف شق

 (1)."طـ فؼقف طـ فؼقف

                                                        
، وطبد اهلل الصحقحشقخ الؿصـػ مل أقػ طىل ترمجتف والبؼقة ثؼات فابـ خزيؿة هق اإلمام صاحب  (1)

 (.3699ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبابـ هاشؿ ثؼة كؿا يف 

( مـ صريؼ ابـ خزيؿة 41/186) تاريخ دمشؼطـ وكقع، فؼد رواه البقفؼل كؿا يف  وإثر ثابت
 بف، إٓ أكف َكـَّاه بؼقلف: سؿعت أبا بؽر بـ إسحاق.

تاريخ (، ومـ صريؼف ابـ طساكر يف 14( برقؿ )1/15) الؿدخؾ إىل الســ الؽبرىورواه يف 
 = طبد اهلل بـ هاشؿ بف. ( مـ صريؼ أمحد بـ سؾؿة الـقسابقري طـ41/186) دمشؼ



١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  227 اِيَك
 

 

 

 ِ٘ َٓ َّالسَِّضا  ِ٘ َٓ َّا ًَ الطِّ ِٔ ًِ َدَنَع َب ُِْل ِفٕ َفِضِل َم  اِلَك

ِ ثَ دَّ َح  (137) لـا كان معـا يؼال لف محؿد بـ أمحد بـ محؿد بـ  ٌب قْ حَ ل ُص ـ

بـ خزيؿة الـقسابقري يؼقل: سؿعت  قال: سؿعت محؿد ،إسحاق الفروي

إطؿش أحب إلقؽؿ "فؼال:  ،طبد اهلل بـ هاشؿ الطقسل يؼقل: كـا طـد وكقع

طـ أبل وائؾ طـ طبد اهلل، أو سػقان طـ مـصقر طـ إبراهقؿ طـ طؾؼؿة طـ 

وأبق وائؾ  فؼال: إطؿش شقخ .اهلل؟ فؼؾـا: إطؿش طـ أبل وائؾ أقرب طبد

خ، وسػقان طـ مـصقر طـ إبراهقؿ طـ طؾؼؿة طـ طبد اهلل، فؼقف طـ فؼقف شق

 (1)."طـ فؼقف طـ فؼقف

                                                        
، وطبد اهلل الصحقحشقخ الؿصـػ مل أقػ طىل ترمجتف والبؼقة ثؼات فابـ خزيؿة هق اإلمام صاحب  (1)

 (.3699ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبابـ هاشؿ ثؼة كؿا يف 

( مـ صريؼ ابـ خزيؿة 41/186) تاريخ دمشؼطـ وكقع، فؼد رواه البقفؼل كؿا يف  وإثر ثابت
 بف، إٓ أكف َكـَّاه بؼقلف: سؿعت أبا بؽر بـ إسحاق.

تاريخ (، ومـ صريؼف ابـ طساكر يف 14( برقؿ )1/15) الؿدخؾ إىل الســ الؽبرىورواه يف 
 = طبد اهلل بـ هاشؿ بف. ( مـ صريؼ أمحد بـ سؾؿة الـقسابقري طـ41/186) دمشؼ



١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  228 اِيَك
 

 

 

 

بـ   (2)طظ ثـا ،زمُ رْ فُ امَ بـ سفؾ العدوي، مـ أهؾ رَ  (1)ـا الحسـثَ دَّ َح  (138)

كقػ تليت ": (5)بلقال: قؾت ٕ ،(4)، طـ قابقس(3)إزهر الرازي، ثـا جرير

 ملسو هيلع هللا ىلص؟ فؼال: يا بـل ٕن أصحاب الـبل ملسو هيلع هللا ىلصطؾؼؿة، وتدع أصحاب الـبل 

 (6)."يستػتقكف

 بـ (9)، ثـا طبد اهلل(8)ان، ثـا سفؾ بـ طثؿانفَ بـ بِ  (7)ـا الحسقـثَ دَّ َح  (139)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؽػاية(، ومـ صريؼف الخطقب يف 15-14)ص معرفة طؾقم الحديثورواه الحاكؿ يف  =
 ( مـ صريؼ طظ بـ خشرم طـ وكقع بف.41/185) تاريخ دمشؼ(، وابـ طساكر يف 436)ص

 وهق طـدهؿ بزيادة فقف وهل ققلف: )وحديث يتداولف الػؼفاء خقر مـ أن يتداولف الشققخ(.

( بسـد صحقح طـ وكقع أكف 2/25) مؼدمة كتاب الجرح والتعديؾروى ابـ أبل حاتؿ يف و
قال: أيؿا أحب إلقؽؿ سػقان طـ أبل إسحاق طـ طاصؿ بـ ضؿرة طـ طظ أو سػقان طـ مـصقر 
طـ إبراهقؿ؟ قال: قال طظ، ققؾ لف أبق إسحاق، طـ طاصؿ طـ طظ قال: كان حديث الػؼفاء أحب 

 الؿشقخة.إلقفؿ مـ حديث 

 مل أقػ طىل ترمجتف. (1)

 (.133تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

تؼريب هق جرير بـ طبد الحؿقد الضبل ثؼة صحقح الؽتاب ققؾ: كان يف آخر طؿرة َيِفُؿ مـ حػظف.  (3)
 (.924ترمجة برقؿ ) التفذيب

 (.5483ترمجة برقؿ ) يب التفذيبتؼرالؽقيف فقف لِْقـ.  هق قابقس بـ أبل ضبقان (4)

 (.1375ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب أبق ضبقان، ثؼة. هق حصقـ بـ جـدب بـ الحارث (5)

( مـ 55برقؿ ) العؾؿشقخ الؿصـػ مل أطرفف بقد أن إثر قد رواه أبق خقثؿة الـسائل يف كتاب  (6)
 صريؼ جرير بف.

 (.32م تحت إثر رقؿ )تؼد (7)

 (.2679ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب هق العسؽري أحد الحػاظ لف غرائب. ( 8)

 (.3224ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق إودي، ثؼة فؼقف طابد.  (9)

١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  229 اِيَك
 

 

 

 

 اب محؿد، وتركتفؿقال: ققؾ لف: أدركت أصح ،، طـ صاوس(1)، طـ لقثإدريس

 ملسو هيلع هللا ىلصقال: أدركت سبعقـ شقًخا مـ أصحاب محؿد  !ورجعت إىل هذا الغالم

 .(2)فقرجعقن إىل ققل ابـ طباس  ون يف إمرؤيتدار

ِ ثَ دَّ َح وَ  (141) اهلل  صل، ثـا طبدقْ صِّ بـ أمحد الغزاء، ثـا أبق محقد الؿِ  (3)طبد اهلل قفِ ـ

بـ ابقعة الؼدامل، ثـا محؿد بـ مسؾؿ الطائػل، طـ إبراهقؿ بـ محؿد بـ را

 (4).قال: ققؾ لطاوس فذكر كحقه ،مقسرة

ِ ثَ دَّ َح  (141) ل محؿد بـ الحسقـ الخثعؿل، ثـا إسؿاطقؾ بـ مقسك، ثـا ـ

قال: كان طؿر يلذن  ،هشقؿ، طـ أبل بشر، طـ سعقد بـ جبقر، طـ ابـ طباس

جد بعضفؿ مـ ذلؽ وقالقا: يلذن لفذا الػتك ، ويلذن يل معفؿ، فقٕهؾ بدر

إكف مؿـ قد "معـا ومـ أبـائـا مـ هق مثؾف؟ قال: فبؾغ ذلؽ طؿر، فؼال لفؿ: 

ثؿ سللفؿ  -يل معفؿ نَ وأذِ -وقال لفؿ ذات يقم:  ،طؾؿتؿ أو مـ حقث طؾؿتؿ

 فؼالقا: أمر اهلل كبقف إذا فتح طؾقف (5)،﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿طـ تػسقر 

                                                        
ا، ومل يتؿقز حديثف فترك.  (1) ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق ابـ أبل سؾقؿ، صدوق اختؾط جدا

(5721.) 

( مـ صريؼ: ابـ إدريس، بف، 1892( برقؿ )2/1227) فضائؾ الصحابةرواه طبد اهلل بـ أمحد يف  (2)
طـ  -وهق ابـ معاوية–( مـ صريؼ زهقر 284( برقؿ )2/179) هتذيب أثارورواه الطبري يف 

 لقث بف بـحقه ويـظر ما بعده.
 (.3مل أقػ طىل ترمجتف وتؼدم تحت الحديث رقؿ ) (3)

 الذي قبؾف. يـظر (4)

 (.1الـصر آية: ) (5)



١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  229 اِيَك
 

 

 

 

 اب محؿد، وتركتفؿقال: ققؾ لف: أدركت أصح ،، طـ صاوس(1)، طـ لقثإدريس

 ملسو هيلع هللا ىلصقال: أدركت سبعقـ شقًخا مـ أصحاب محؿد  !ورجعت إىل هذا الغالم

 .(2)فقرجعقن إىل ققل ابـ طباس  ون يف إمرؤيتدار

ِ ثَ دَّ َح وَ  (141) اهلل  صل، ثـا طبدقْ صِّ بـ أمحد الغزاء، ثـا أبق محقد الؿِ  (3)طبد اهلل قفِ ـ

بـ ابقعة الؼدامل، ثـا محؿد بـ مسؾؿ الطائػل، طـ إبراهقؿ بـ محؿد بـ را

 (4).قال: ققؾ لطاوس فذكر كحقه ،مقسرة

ِ ثَ دَّ َح  (141) ل محؿد بـ الحسقـ الخثعؿل، ثـا إسؿاطقؾ بـ مقسك، ثـا ـ

قال: كان طؿر يلذن  ،هشقؿ، طـ أبل بشر، طـ سعقد بـ جبقر، طـ ابـ طباس

جد بعضفؿ مـ ذلؽ وقالقا: يلذن لفذا الػتك ، ويلذن يل معفؿ، فقٕهؾ بدر

إكف مؿـ قد "معـا ومـ أبـائـا مـ هق مثؾف؟ قال: فبؾغ ذلؽ طؿر، فؼال لفؿ: 

ثؿ سللفؿ  -يل معفؿ نَ وأذِ -وقال لفؿ ذات يقم:  ،طؾؿتؿ أو مـ حقث طؾؿتؿ

 فؼالقا: أمر اهلل كبقف إذا فتح طؾقف (5)،﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿طـ تػسقر 

                                                        
ا، ومل يتؿقز حديثف فترك.  (1) ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق ابـ أبل سؾقؿ، صدوق اختؾط جدا

(5721.) 

( مـ صريؼ: ابـ إدريس، بف، 1892( برقؿ )2/1227) فضائؾ الصحابةرواه طبد اهلل بـ أمحد يف  (2)
طـ  -وهق ابـ معاوية–( مـ صريؼ زهقر 284( برقؿ )2/179) هتذيب أثارورواه الطبري يف 

 لقث بف بـحقه ويـظر ما بعده.
 (.3مل أقػ طىل ترمجتف وتؼدم تحت الحديث رقؿ ) (3)

 الذي قبؾف. يـظر (4)

 (.1الـصر آية: ) (5)



١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  233 اِيَك
 

 

 

 

فؼال طؿر يل: ما تؼقل يا ابـ طباس؟ قؾت: لقس كؿا قالقا  أن يستغػر وأن يتقب

، أطؾؿ اهلل كبقف إذا فتح طؾقف مؽة، ورأى الـاس قال: فؼؾ قؾت: الػتح فتح مؽة

يدخؾقن يف ديـ اهلل أفقاًجا أن يسبحف ويستغػره، وأطؾؿف مقتف، فؼال طؿر: 

 (1)."تؾقمقكـل طؾقف بعد هذا

ِ ثَ دَّ َح  (142) ، اسقَّ َج  بـ (3)بـ يحقك، ثـا أمحد (2)ريُّ ل أبل، ثـا أبق طبقدة السَّ ـ

ـ قْ ِص َح  ـا طـ سػقان، طـ أبلثَ دَّ حَ ، قال: كـا طـد ابـ الؿبارك، فَ (4)ـا كقفؾثَ دَّ َح 

ـا ثَ دَّ أكف كره أن يلخذ مـ الؿختؾعة كؾ ما أططاها، فؼال رجؾ: َح "طـ الشعبل: 

ققس بـ الربقع، طـ أبل حصقـ، طـ الشعبل أكف كره أن يلخذ مـ الؿختؾعة 

 ."أكثر مؿا أططاها

، فاصؾب لسػقان رَ ثَ كْ وأَ  ؾٍّ إن ققًسا مل يؽـ يػرق بقـ كُ "فؼال ابـ الؿبارك: 

 (6)."ولـ تجد (5)ًكارْ قِ 

                                                        
 ( مـ صريؼ أبل طقاكف طـ أبل بشر بف بـحقه.4294رواه البخاري برقؿ ) (1)

أبق طبقدة ابـ أخل هـاد بـ السري، قال ابـ أبل حاتؿ  كقيف السري بـ يحقك بـ السري التؿقؿلهق  (2)
 (.1225( ترمجة برقؿ )4/285) الجرح والتعديؾطـف: وكان صدوًقا. 

 وقع يف الؿطبقع: )التستري( بدل )السري( وهق تصحقػ. نبيه:ت
 (.21ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الحـػل أبق طاصؿ الؽقيف، ثؼة.  (3)

هق كقفؾ بـ مطفر أبق مسعقد الضبل الؽقيف. قال طـف أبق حاتؿ: صاحب حديث صدوق، وكان مثؾ  (4)
عقد، وكان صاحب حديث ومها يحػظان يحقك بـ آدم، وكان لف صاحب يؼال لف: طـبسة بـ س

 (.2238( ترمجة برقؿ )8/489) الجرح والتعديؾالحديث ويعؼالكف. 

 ( مادة )َقَرَن (2/448.)الـفاية .َأْقران: َطَؾك وُيْجَؿع والـَّظقر، الُؽْػء: بِاْلَؽْسرِ  الِؼْرن (5)

 شقخ الؿصـػ وهق أبقه مل أقػ طىل ترمجتف. (6)

١َِٜاِيَك َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ 231 
 

 

 

 

، ثـا أبق حػص، ثـا أبق داود، ثـا محاد لِس رْ الـَّـا محؿد بـ القلقد ثَ دَّ َح  (143)

، طـ طبد اهلل بـ طبقد، طـ ابـ طباس أن (1)بـ سؾؿة، طـ هارون بـ رئابا

ْؼَفا»قال:  .سٍ ٓمِ  دَ يَ رجاًل، قال: يا رسقل اهلل، إن امرأيت ٓ تدع  ، قال: إهنا «َصؾ 

قال أبق حػص: فحدثت هبذا  «َأْمِسْؽَفا»قال:  .حسـاء، وإين أخشك طىل كػسل

اهلل بـ طبقد طـ  هق مرسؾ طـ طبد الحديث يحقك بـ سعقد فلكؽره، وقال: إكؿا

: ثـا محاد بـ سؾؿة، ثـا هارون -وكان إىل جـبف-مسؾؿ فؼال طػان بـ  ،ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

، طـ ابـ (2)اهلل بـ طبقد، قال أحدمها طـ طبد ؿؾِّ عَ بـ رئاب وطبد الؽريؿ الؿُ ا

 (3).فؼال يحقك بـ سعقد: أبق داود ٓ يػرق بقـ هذيـ ،ملسو هيلع هللا ىلصطباس طـ الـبل 

، بـ إبراهقؿ بـ كثقر (5)، ثـا أمحدلبخاريبـ صالح ا (4)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (144)

أيـ ابـ طققـة مـ "قال: قؾت لعبد الرمحـ بـ مفدي:  ،بـ محاد (6)ثـا كعقؿ

وغقصف  الثقري؟ فؼال: طـد ابـ طققـة مـ معرفتف بالؼرآن، وتػسقر الحديث،
                                                        

 : )رباب(، والؿثبت هق الصقاب كؿا يف كتب التراجؿ.وقع يف الؿطبقع (1)

 وقع يف الؿطبقع: )أحدها( بدل )أحدمها(، وهق تصحقػ. (2)

(: وطبد الؽريؿ لقس بذلؽ الؼقي وهارون بـ رئاب 5633برقؿ ) الســ الؽبرىقال الـسائل يف  (3)
(: والصقاب 6/173) الؿجتبكوقال يف  هثؼة، وحديث هارون أوىل بالصقاب وهارون أرسؾف. ا

 همرسؾ. ا

( برقؿ 14/243) سقر أطالم الـبالء(، و5364( برقؿ )11/159) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف  (4)
(145.) 

 (.3ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة حافظ.  (5)

 هق الخزاطل، ضعقػ. (6)



١َِٜاِيَك َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ 231 
 

 

 

 

، ثـا أبق حػص، ثـا أبق داود، ثـا محاد لِس رْ الـَّـا محؿد بـ القلقد ثَ دَّ َح  (143)

، طـ طبد اهلل بـ طبقد، طـ ابـ طباس أن (1)بـ سؾؿة، طـ هارون بـ رئابا

ْؼَفا»قال:  .سٍ ٓمِ  دَ يَ رجاًل، قال: يا رسقل اهلل، إن امرأيت ٓ تدع  ، قال: إهنا «َصؾ 

قال أبق حػص: فحدثت هبذا  «َأْمِسْؽَفا»قال:  .حسـاء، وإين أخشك طىل كػسل

اهلل بـ طبقد طـ  هق مرسؾ طـ طبد الحديث يحقك بـ سعقد فلكؽره، وقال: إكؿا

: ثـا محاد بـ سؾؿة، ثـا هارون -وكان إىل جـبف-مسؾؿ فؼال طػان بـ  ،ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

، طـ ابـ (2)اهلل بـ طبقد، قال أحدمها طـ طبد ؿؾِّ عَ بـ رئاب وطبد الؽريؿ الؿُ ا

 (3).فؼال يحقك بـ سعقد: أبق داود ٓ يػرق بقـ هذيـ ،ملسو هيلع هللا ىلصطباس طـ الـبل 

، بـ إبراهقؿ بـ كثقر (5)، ثـا أمحدلبخاريبـ صالح ا (4)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (144)

أيـ ابـ طققـة مـ "قال: قؾت لعبد الرمحـ بـ مفدي:  ،بـ محاد (6)ثـا كعقؿ

وغقصف  الثقري؟ فؼال: طـد ابـ طققـة مـ معرفتف بالؼرآن، وتػسقر الحديث،
                                                        

 : )رباب(، والؿثبت هق الصقاب كؿا يف كتب التراجؿ.وقع يف الؿطبقع (1)

 وقع يف الؿطبقع: )أحدها( بدل )أحدمها(، وهق تصحقػ. (2)

(: وطبد الؽريؿ لقس بذلؽ الؼقي وهارون بـ رئاب 5633برقؿ ) الســ الؽبرىقال الـسائل يف  (3)
(: والصقاب 6/173) الؿجتبكوقال يف  هثؼة، وحديث هارون أوىل بالصقاب وهارون أرسؾف. ا

 همرسؾ. ا

( برقؿ 14/243) سقر أطالم الـبالء(، و5364( برقؿ )11/159) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف  (4)
(145.) 

 (.3ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة حافظ.  (5)

 هق الخزاطل، ضعقػ. (6)



١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ ١َِٜ اِيَك َٚايسَِّضا  232 
 

 

 

 

 (1)."ما مل يؽـ طـد الثقري -طىل حروف متػرقة يجؿعفا

، طـ (4)بـ طثؿان، ثـا حػص (3)ثـا سفؾ انفَ بـ بِ  (2)ـا الحسقـثَ دَّ َح  (145)

مجؾس يف  ًحا، فؽـت أجالسفيْ رَ قال: أتقت ُش  ،، طـ ابـ سقريـ(5)أشعث

فؼؾت:  ،ة السؾؿاين، فسللفدَ قْ بِ الؼضاء، فاشتبف طؾقف يقًما يف قضقة، فلرسؾ إىل طَ 

 .، فلتقتف وتركت شريًحاهاهـا مـ هق أطؾؿ مـ شريح

بـ سفقؾ الػؼقف، ثـا محؿد بـ إسؿاطقؾ أبق طبد اهلل  (6)ـا أبق طؿرثَ دَّ َح  (146)

بـ أكس، وقد اقال: سؿعت مالؽ  ،ـا مصعب الزبقريثَ دَّ ، َح صبفاين، بؿؽةإ

: أراكؿا تحبان هذا -ل أختف، أبل بؽر وإسؿاطقؾ ابـل أبل أويسـَقال ٓبْ 

قال: إن أحببتؿا أن تـتػعا ويـػع  .قآ: كعؿ -يعـل الحديث- الشلن، وتطؾباكف

بـ مالؽ بـ أكس مـ فقق، ومعف محام قد وكزل ا ،اهلل بؽؿا، فلقال مـف، وتػؼفا

، ٓ أدب إدب أدب اهلل"فؼال:  .قال: فعؾؿ مالؽ أكف قد ففؿف الـاس ،غطاه

 (7)."أباء وإمفات، والخقر خقر اهلل، ٓ خقر أباء وإمفات
                                                        

قؾ الترمذي طـ كعقؿ بـ ( مـ صريؼ محؿد بـ إسؿاط32/423) تاريخ دمشؼرواه ابـ طساكر يف  (1)
 محاد بف بلصقل مؿا هق هـا.

 (.32تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (2)

 (.141تؼدم تحت إثر رقؿ ) ( 3)
 (. 1439ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبحػص بـ غقاث، ثؼة فؼقف تغقر حػظف قؾقاًل يف أخر.  هق (4)
 (.528ة برقؿ )ترمج تؼريب التفذيببـ سقار الؽِـْدي، ضعقػ.  أشعثهق  (5)

 الػؼقف، مل أقػ لف طىل ترمجة. هق أمحد بـ محؿد بـ سفقؾ (6)

 =(، 784( برقؿ )2/159) الػؼقف والؿتػؼفرواه مـ صريؼ الؿصـػ إىل ققلف: )وتػؼفا( الخطقب يف  (7)

١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  233 اِيَك
 

 

 

 

ِ ثَ دَّ ، َح الػروي (1)ـا طبد الرمحـ بـ محؿد الؿازين، ثـا هارونثَ دَّ َح  (147) ل ـ

قال: كان يحقك بـ مالؽ بـ أكس يدخؾ ويخرج، وٓ يجؾس معـا طـد  (2)أبل

كػسل أن هذا العؾؿ ٓ  ُب قِّ طَ إن مؿا يُ  !هاه"أبقف، فؽان إذا كظر إلقف أبقه يؼقل: 

 ."مجؾسف إٓ طبد الرمحـ بـ الؼاسؿ أباه يف ْػ ؾُ خْ ، وأن أحًدا مل يَ ثيقرَّ 

ج رَ بـ الػَ  (4)الزهري، ثـا العباس جرَ بـ أمحد بـ الػَ  (3)ـا بؽرثَ دَّ َح  (148)

قال: دخؾ طبد الؿؾؽ بـ مروان  ،(5)بيْ رَ ، ثـا طبد الؿؾؽ بـ قُ الرياشل

طجب هبا، فلشار إىل حؾؼة، فؼال: ، فرأى حؾؼ العؾؿ والذكر، فلُ الؿسجد الحرام

وكظر إىل أخرى، فؼال: لؿـ هذه؟ فؼقؾ:  .لؿـ هذه الحؾؼة؟ فؼقؾ لعطاء

 .وكظر إىل أخرى، فؼال: لؿـ هذه؟ فؼقؾ: لؿقؿقن بـ مفران .بـ جبقر لسعقد

أخرى، فؼال:  وكظر إىل .وكظر إىل أخرى، فؼال: لؿـ هذه؟ فؼقؾ: لؿؽحقل

، فرجع إىل الذيـ بالقؿـ وكؾ همٓء مـ أبـاء الػرس .لؿـ هذه؟ فؼقؾ: لؿجاهد

، كـا فقؿا قد قريش فجؿعفؿ، فؼال: يا معشر قريش حقاءأمـزلف، وبعث إىل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.183)ص اإللؿاعورواه مـ صريؼ الؿصـػ: طقاض يف  =
ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيب .بف بلس ٓ الػرويأبل طؾؼؿة طبد اهلل بـ محؿد هق هارون بـ  (1)

(7294.) 

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيببـ أبل فروة الػروي، صدوق.  هق طبد اهلل بـ محؿد بـ طبد اهلل (2)
(3612.) 

 (.693ترمجة برقؿ )   رجال الحديث وِطَؾؾِفمقسقطة أققال الدارقطـل يف مجفقل. تـظر  (3)

 (.3198ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (4)

 (.4233ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق إصؿعل، صدوق ُسـِّل.  (5)



١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  233 اِيَك
 

 

 

 

ِ ثَ دَّ ، َح الػروي (1)ـا طبد الرمحـ بـ محؿد الؿازين، ثـا هارونثَ دَّ َح  (147) ل ـ

قال: كان يحقك بـ مالؽ بـ أكس يدخؾ ويخرج، وٓ يجؾس معـا طـد  (2)أبل

كػسل أن هذا العؾؿ ٓ  ُب قِّ طَ إن مؿا يُ  !هاه"أبقف، فؽان إذا كظر إلقف أبقه يؼقل: 

 ."مجؾسف إٓ طبد الرمحـ بـ الؼاسؿ أباه يف ْػ ؾُ خْ ، وأن أحًدا مل يَ ثيقرَّ 

ج رَ بـ الػَ  (4)الزهري، ثـا العباس جرَ بـ أمحد بـ الػَ  (3)ـا بؽرثَ دَّ َح  (148)

قال: دخؾ طبد الؿؾؽ بـ مروان  ،(5)بيْ رَ ، ثـا طبد الؿؾؽ بـ قُ الرياشل

طجب هبا، فلشار إىل حؾؼة، فؼال: ، فرأى حؾؼ العؾؿ والذكر، فلُ الؿسجد الحرام

وكظر إىل أخرى، فؼال: لؿـ هذه؟ فؼقؾ:  .لؿـ هذه الحؾؼة؟ فؼقؾ لعطاء

 .وكظر إىل أخرى، فؼال: لؿـ هذه؟ فؼقؾ: لؿقؿقن بـ مفران .بـ جبقر لسعقد

أخرى، فؼال:  وكظر إىل .وكظر إىل أخرى، فؼال: لؿـ هذه؟ فؼقؾ: لؿؽحقل

، فرجع إىل الذيـ بالقؿـ وكؾ همٓء مـ أبـاء الػرس .لؿـ هذه؟ فؼقؾ: لؿجاهد

، كـا فقؿا قد قريش فجؿعفؿ، فؼال: يا معشر قريش حقاءأمـزلف، وبعث إىل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.183)ص اإللؿاعورواه مـ صريؼ الؿصـػ: طقاض يف  =
ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيب .بف بلس ٓ الػرويأبل طؾؼؿة طبد اهلل بـ محؿد هق هارون بـ  (1)

(7294.) 

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيببـ أبل فروة الػروي، صدوق.  هق طبد اهلل بـ محؿد بـ طبد اهلل (2)
(3612.) 

 (.693ترمجة برقؿ )   رجال الحديث وِطَؾؾِفمقسقطة أققال الدارقطـل يف مجفقل. تـظر  (3)

 (.3198ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (4)

 (.4233ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق إصؿعل، صدوق ُسـِّل.  (5)



١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  234 اِيَك
 

 

 

 

أبـاء  رتؿقه حتك غؾبؽؿحؼَّ ، وهبذا الديـ، فَ ملسو هيلع هللا ىلصفؿـ اهلل طؾقـا بؿحؿد  ،طؾؿتؿ

فنكف قال: ذلؽ فضؾ اهلل يمتقف  ،الحسقـ الػرس، فؾؿ يرد أحد مـفؿ إٓ طظ بـ

، مؾؽقا مـ أول ما رأيت كفذا الحل مـ الػرس"ثؿ قال طبد الؿؾؽ:  ،مـ يشاء

 ."الدهر، فؾؿ يحتاجقا إلقـا، ومؾؽـاها فؿا استغـقـا طـفؿ ساطةً 

 ،أمحد بـ محؿد العسؽري، ثـا أبق زرطة الدمشؼل، ثـا أبق مسفر ـاثَ دَّ َح  (149)

قال: سؿعت كامؾ بـ سؾؿة بـ رجاء بـ حققة قال: قال هشام بـ طبد الؿؾؽ: 

؟ إردن قال: فؿـ سقد أهؾ ،قالقا: رجاء بـ حققة ؟أهؾ فؾسطقـ دُ سقِّ  ـْ مَ "

قال: فؿـ سقد أهؾ دمشؼ؟ قالقا: يحقك بـ يحقك  .لٍّ َس ادة بـ كُ بَ قالقا: طُ 

 قال: فؿـ سقد أهؾ ،؟ قالقا: طؿرو بـ ققسقال: فؿـ سقد أهؾ محص ،الغساين

ـُ  يُّ دِ ؟ قالقا: طَ الجزيرة ِ ـْالؽِ  طديٍّ  ب  (1)."ةدَ ـْؽِ دي. قال: يا ل

ثة، اَل بـ الحصقـ، ثـا ابـ طُ  (3)بـ زكرياء، أكا طؿرو (2)كـا مقسثَ دَّ َح  (151)

                                                        
(، ورواه 337( برقؿ )1/249) تاريخفشقخ الؿصـػ مل أطرفف بقد أن إثر طـد أبل زرطة يف  (1)

( مـ صريؼ العباس بـ القلقد وطظ بـ طثؿان بـ كػقؾ 2/434) ة والتاريخالؿعرفالػسقي يف 
كالمها طـ أبل مسفر بف، وأبق مسفر هق طبد إطىل الغساين ثؼة وشقخف كامؾ ذكره ابـ أبل حاتؿ يف 

الجرح والتعديؾ (7/172( ترمجة برقؿ )فؼال: روى طـف أبق مسفر طبد إطىل بـ مسفر.ا983 ،)ه 
 (.8كؿا تؼدم تحت الحديث رقؿ ) متروك. (2)

هق طؿرو بـ الحصقـ البصري العؼقظ قال فقف أبق حاتؿ: ذاهب الحديث لقس بشلٍء أخرج أول  (3)
أحاديث مقضقطة، فلفسد طؾقـا ما كتبـا طـف،  بـ ُطاَلَثةَ شلٍء أحاديث مشبفة حساًكا ثؿ أخرج بعد ٓ

( ترمجة برقؿ 6/229) لجرح والتعديؾافتركـا حديثف، وقال أبق زرطة: هق واهل الحديث. 
(1272 .) 

١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  235 اِيَك
 

 

 

 

، فاستؼبؾف خالد بـ قال: قدم رجؾ مـ أهؾ البادية البصرة ،ثـا محقد الطقيؾ

مـ هق؟ قال:  مفران، فؼال لف: يا أبا طبد اهلل، أخبرين طـ سقد أهؾ هذا الؿصر

قال: مقىل لؿـ؟ قال:  .بـ أبل الحسـ قال: أطربل أو مقىل؟ قال: مقىلالحسـ 

لألكصار قال: فبؿ سادهؿ؟ فؼال: احتاجقا إلقف يف ديـفؿ، واستغـك هق طـ 

 (1)."كػك هبذا سمدًدا"دكقاهؿ. فؼال البدوي: 

بـ طبد اهلل بـ محاد الخراساين، ثـا أبق بؽر العابدي، ثـا  (2)ـا أمحدثَ دَّ َح  (151)

ِ ثَ دَّ ـ أبل بؽر، َح الزبقر ب ل ـِ ثَ دَّ َح  ،(3)ل رجؾ، طـ ققس بـ حػص الدارملـ

 ةُ ـَمجؾًسا، فجؾس طؾقف ومعف ابْ  معاوية بإبطح (4)قال: ابتـك ،ؿقْ ؾَ مسعقد بـ ُس 

 :، فنذا هق بجؿاطة طىل رحال، وشاب مـفؿ قد رفع طؼقرتف يغـل(5)ضةرَ قَ 

ـَؿ             ََ ـََبْق ـَْد قِ  ْذُكْرَكـِل َأْبَصْرَكـِل ــا  ََغْر ْقِد اْلؿِ ِط ْٕ ََْسَعك بِل ا  ْقِؾ 

ـَ َتْعرِفْ             ـَا َكَعْؿ ـُقْؾ اُه َوهَ ـقَ                ـَ اْلَػَتك ُقْؾ ـَ ََ ــْد َطَرْف  ْخَػك اْلَؼَؿْر ْؾ 

 .قال: خؾقا لف الطريؼ فؾقذهب .هذا؟ قالقا: طؿر بـ أبل ربقعة ـْ قال: مَ 

                                                        
 هذه الؼصة سـدها تالػ. (1)

 مل أقػ طىل ترمجتف. (2)

 وقع يف الؿطبقع: )الدرامل(. (3)

 يف ]أ[: )أتقـا( بدل )ابتـك(. (4)

 جامع بقان العؾؿ وفضؾفهل زوجة معاوية بـ أبل سػقان، وإثر ذكره ابـ طبد البر يف  َقَرَضةَ  ةُ اْبـَ (5)
بـ طبد  َقَرَضةَ  ةُ اْبـ(، وفقف: )فابتـك بإبطح مجؾًسا، فجؾس ومعف زوجتف 333( برقؿ )1/266)

 طؿرو بـ كقفؾ(. 



١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  235 اِيَك
 

 

 

 

، فاستؼبؾف خالد بـ قال: قدم رجؾ مـ أهؾ البادية البصرة ،ثـا محقد الطقيؾ

مـ هق؟ قال:  مفران، فؼال لف: يا أبا طبد اهلل، أخبرين طـ سقد أهؾ هذا الؿصر

قال: مقىل لؿـ؟ قال:  .بـ أبل الحسـ قال: أطربل أو مقىل؟ قال: مقىلالحسـ 

لألكصار قال: فبؿ سادهؿ؟ فؼال: احتاجقا إلقف يف ديـفؿ، واستغـك هق طـ 

 (1)."كػك هبذا سمدًدا"دكقاهؿ. فؼال البدوي: 

بـ طبد اهلل بـ محاد الخراساين، ثـا أبق بؽر العابدي، ثـا  (2)ـا أمحدثَ دَّ َح  (151)

ِ ثَ دَّ ـ أبل بؽر، َح الزبقر ب ل ـِ ثَ دَّ َح  ،(3)ل رجؾ، طـ ققس بـ حػص الدارملـ

 ةُ ـَمجؾًسا، فجؾس طؾقف ومعف ابْ  معاوية بإبطح (4)قال: ابتـك ،ؿقْ ؾَ مسعقد بـ ُس 

 :، فنذا هق بجؿاطة طىل رحال، وشاب مـفؿ قد رفع طؼقرتف يغـل(5)ضةرَ قَ 

ـَؿ             ََ ـََبْق ـَْد قِ  ْذُكْرَكـِل َأْبَصْرَكـِل ــا  ََغْر ْقِد اْلؿِ ِط ْٕ ََْسَعك بِل ا  ْقِؾ 

ـَ َتْعرِفْ             ـَا َكَعْؿ ـُقْؾ اُه َوهَ ـقَ                ـَ اْلَػَتك ُقْؾ ـَ ََ ــْد َطَرْف  ْخَػك اْلَؼَؿْر ْؾ 

 .قال: خؾقا لف الطريؼ فؾقذهب .هذا؟ قالقا: طؿر بـ أبل ربقعة ـْ قال: مَ 

                                                        
 هذه الؼصة سـدها تالػ. (1)

 مل أقػ طىل ترمجتف. (2)

 وقع يف الؿطبقع: )الدرامل(. (3)

 يف ]أ[: )أتقـا( بدل )ابتـك(. (4)

 جامع بقان العؾؿ وفضؾفهل زوجة معاوية بـ أبل سػقان، وإثر ذكره ابـ طبد البر يف  َقَرَضةَ  ةُ اْبـَ (5)
بـ طبد  َقَرَضةَ  ةُ اْبـ(، وفقف: )فابتـك بإبطح مجؾًسا، فجؾس ومعف زوجتف 333( برقؿ )1/266)

 طؿرو بـ كقفؾ(. 



١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  236 اِيَك
 

 

 

 

أحؾؼ،  قال: ثؿ إذا هق بجؿاطة، وإذا رجؾ يسلل يؼال لف: رمقت قبؾ أن

قال: مـ  .وحؾؼت قبؾ أن أرمل، ٕشقاء أشؽؾت طؾقفؿ مـ مـاسؽ الحج

، الشرف ِؽ قْ هذا وأبِ "ة، قال: ضَ رَ قَ  ةـَإىل ابْ  َت ػَ فالتَ  .هذا؟ قالقا: طبد اهلل بـ طؿر

 (1)."هذا واهلل شرف الدكقا وشرف أخرة

، الحزامل (4)حدثفؿ، ثـا إبراهقؿ (3)بـ سعقد، أن الزبقر (2)ـا أمحدثَ دَّ َح  (152)

ِ ثَ دَّ َح  ِ ثَ دَّ ، َح بـ طقسك (5)ـعْ ل مَ ـ قال: كتب بعض مؾقك  ،ل ابـ أخل ابـ شفابـ

بـل أمقة إىل طؿل يسللف طـ الخـثك مـ أيـ يقرث؟ قال: مـ حقث يخرج 

الؿاء، فنن خرج مـفؿا مجقًعا فؿـ أيفؿا سبؼ. قال معـ: فسؿعـل رجؾ مؿـ 

حقـ قضك هبذا؟ فؼؾت:  ،يسؽـ بالد الزهري فؼال: أمل تسؿع ما قال الشاطر لف

 ك؟ قال: قال:ٓ، وما ذا

ةٍ          ُشؽ  َشؽ  اْلَجاِهؾِ ـَتَذُر اْلَػِؼق  َأْطَقك اْلُؼَضاَة َقَضاُؤَها  َوُمِفؿ  ََ  َف 

                                                        
 يف سـده مـ مل أطرفف وإهبام. (1)

إخبار هق أمحد بـ سعقد الدمشؼل أبق الحسـ قال طـف الخطقب... وروى طـ الزبقر بـ بؽار  (2)
ًبا لعبد اهلل بـ الؿعتز باهلل... وكان صدوًقا. وغقر ذلؽ مـ مصـػا والؿقفؼقات تاريخ تف، وكان ممدِّ

 (.2123( ترمجة برقؿ )5/283) بغداد

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق الزبقر بـ بؽار إسدي الؿدين ثؼة أخطل السؾقؿاين يف تضعقػف.  (3)
(2332.) 

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبٕجؾ الؼرآن. هق إبراهقؿ بـ الؿـذر الحزامل، صدوق تؽؾؿ فقف أمحد:  (4)
(255.) 

 (.6868ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الؼزاز ثؼة ثبت.  (5)

١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  237 اِيَك
 

 

 

 

ْؾَت           َفاِصؾِ  ِمْػَصَؾَفا بُِحْؽؿٍ  َت َوَقَطعْ   َقْبَؾ َحـِقِذَها بِِشَقائَِفا  َطج 

ـَ َولِْْلِمَ   ًة ــِة ُسـ  ــَفا َبْعَد اْلَعََمََ َفَتَرْكتَ            اِدلِ ـــاِم اْلعَ ـــلِْؾُؿْؼَتِدَ

 (1)رمفبـ أاائد ققال الحزامل: فسؿعـل الؿممؾ بـ صالقت، فؼال: هذا 

 .البؾقي

 مالؽ بـ أكس:يذكر  بـ وهب (2)وقال سعقد (153)

َراَج              َُ ْلَبك اْلَجَقاَب َفََم  َْذقَ              ًة ـُع َهْقبَ ــََ ْٕ ائُِؾقَن َكَقاكُِس ا  انِ ـَوالس 

 َفُفَق اْلَعِزَُز َوَلْقَس َذا ُسْؾَطانِ    َهْدُي الت َؼك َوِطز  ُسْؾَطاِن اْلُفَدى 

ِ ثَ دَّ الـحقي، َح  بـ محقد (3)ـا إبراهقؿثَ دَّ َح  (154)  ،(4)ل أبق بؽر الخصافـ

ِ ثَ دَّ َح  قال: كـت أختؾػ إىل غـدر أكتب طـف، وكان  ،بـ مسؾؿ (5)ل هاللـ

                                                        
 اإلكؿاليف  ماكقٓوقع يف بعض الـسخ: )أصرم( وهق تصحقػ والؿثبت هق الصقاب، قال ابـ  (1)

 . (: فلفرم بالػاء شاطر وهق قائد بـ أفرم َلِؼَل ابـ شفاب ومدحف1/133)

( مـ الترمجة رقؿ 13/135) تاريخ بغدادهق سعقد بـ وهب أبق طثؿان قال طـف الخطقب يف  (2)
(: شاطر مـ أهؾ البصرة... كان خؾقًعا ماجـًا أكثر الؼقل يف الغزل والخؿر ثؿ تاب وكسؽ 4613)

 هوحج راجاًل وكان صديًؼا ٕبل العتاهقة... ا
ي أبق إسحاق الـحقي، قال القزير الؼػطّل: لف فضؾ وطؾؿ هق إبراهقؿ بـ محقد بـ العالء البصر (3)

( ترمجة 1/223) إكباُه الرواة طىل أكباه الـحاة( ه316بإدب ورواية يف صبؼة ابـ دريد تقيف سـة )
 (. 111برقؿ )

ؼقًفا هق أبق بؽر أمحد بـ طؿرو بـ مفقر الشقباين الػؼقف الحـػل الؿحدث، قال طـف ابـ الـَِّدْيؿ: وكان ف (4)
سقر (، 256-255)ص الِػْفِرستفارًضا حساًبا طالًؿا بؿذاهب أصحابف متؼدًما طـد الؿفتدي 

 (.62( ترمجة برقؿ )13/123) أطالم الـبالء

 = .ه. ا-هالل الرأي–قال الدكتقر محؿد طجاج: ُأرجح أكف هالل بـ يحقك بـ مسؾؿ  (5)



١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  237 اِيَك
 

 

 

 

ْؾَت           َفاِصؾِ  ِمْػَصَؾَفا بُِحْؽؿٍ  َت َوَقَطعْ   َقْبَؾ َحـِقِذَها بِِشَقائَِفا  َطج 

ـَ َولِْْلِمَ   ًة ــِة ُسـ  ــَفا َبْعَد اْلَعََمََ َفَتَرْكتَ            اِدلِ ـــاِم اْلعَ ـــلِْؾُؿْؼَتِدَ

 (1)رمفبـ أاائد ققال الحزامل: فسؿعـل الؿممؾ بـ صالقت، فؼال: هذا 

 .البؾقي

 مالؽ بـ أكس:يذكر  بـ وهب (2)وقال سعقد (153)

َراَج              َُ ْلَبك اْلَجَقاَب َفََم  َْذقَ              ًة ـُع َهْقبَ ــََ ْٕ ائُِؾقَن َكَقاكُِس ا  انِ ـَوالس 

 َفُفَق اْلَعِزَُز َوَلْقَس َذا ُسْؾَطانِ    َهْدُي الت َؼك َوِطز  ُسْؾَطاِن اْلُفَدى 

ِ ثَ دَّ الـحقي، َح  بـ محقد (3)ـا إبراهقؿثَ دَّ َح  (154)  ،(4)ل أبق بؽر الخصافـ

ِ ثَ دَّ َح  قال: كـت أختؾػ إىل غـدر أكتب طـف، وكان  ،بـ مسؾؿ (5)ل هاللـ

                                                        
 اإلكؿاليف  ماكقٓوقع يف بعض الـسخ: )أصرم( وهق تصحقػ والؿثبت هق الصقاب، قال ابـ  (1)

 . (: فلفرم بالػاء شاطر وهق قائد بـ أفرم َلِؼَل ابـ شفاب ومدحف1/133)

( مـ الترمجة رقؿ 13/135) تاريخ بغدادهق سعقد بـ وهب أبق طثؿان قال طـف الخطقب يف  (2)
(: شاطر مـ أهؾ البصرة... كان خؾقًعا ماجـًا أكثر الؼقل يف الغزل والخؿر ثؿ تاب وكسؽ 4613)

 هوحج راجاًل وكان صديًؼا ٕبل العتاهقة... ا
ي أبق إسحاق الـحقي، قال القزير الؼػطّل: لف فضؾ وطؾؿ هق إبراهقؿ بـ محقد بـ العالء البصر (3)

( ترمجة 1/223) إكباُه الرواة طىل أكباه الـحاة( ه316بإدب ورواية يف صبؼة ابـ دريد تقيف سـة )
 (. 111برقؿ )

ؼقًفا هق أبق بؽر أمحد بـ طؿرو بـ مفقر الشقباين الػؼقف الحـػل الؿحدث، قال طـف ابـ الـَِّدْيؿ: وكان ف (4)
سقر (، 256-255)ص الِػْفِرستفارًضا حساًبا طالًؿا بؿذاهب أصحابف متؼدًما طـد الؿفتدي 

 (.62( ترمجة برقؿ )13/123) أطالم الـبالء

 = .ه. ا-هالل الرأي–قال الدكتقر محؿد طجاج: ُأرجح أكف هالل بـ يحقك بـ مسؾؿ  (5)



َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ ١َِٜاِيَك َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا  238 
 

 

 

 

ا رآين أضفر يستثؼؾـل لؾؿذهب فلتقتف يقًما، وأصحاب الحديث طـده، فؾؿ

، وأقبؾ طىل أصحاب الحديث يحدثفؿ لؽراهتف يل، فسؾؿت وجؾست  ًٓ استثؼا

بـ طسال الؿرادي: أن يفقديقـ كظرا إىل  فؼؾت: أصؾحؽ اهلل، حديث صػقان

قال:  ،التل جاء هبا مقسك فؿآ إلقف، فؼآ: كسللؽ طـ التسع أيات ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

قآ:  "فؿا يؿـعؽؿا أن تسؾؿا؟"ل: قا .فلخبرمها هبا، فؼآ لف: كشفد أكؽ كبل

ِ ثَ دَّ َح  .فؼال: كعؿ (1).كخاف أن تؼتؾـا يفقد ل شعبة، طـ الحؽؿ، فلي شلء ـ

لصاحبؽ يف هذا؟ قؾت: إهنؿا قآ: كشفد أكؽ كبل، ثؿ رجعا إىل القفقدية، فؾؿ 

يجعؾ ذلؽ ردًة مـفؿا فالتػت إىل أصحاب الحديث، فؼال: أتحسـقن أكتؿ مـ 

إيل، ثؿ قؿت مـ طـده  طَ سَّ بَ أن تؾزمـل وتَ  بُّ حِ ، فؼال: أُ لَّ ؾَ ثؿ أقبؾ طَ  هذا شقًئا؟

  .وتركتف

ِ ثَ دَّ ـا شقخـا أبق طؿر أمحد بـ محؿد بـ سفقؾ، َح ثَ دَّ َح  (155) ل رجؾ ذكره ـ

قال: وقػت امرأة  ،بف يقسػ بـ الصادوأحَس  كسقت أكا اسؿف،مـ أهؾ العؾؿ، وأُ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجقاهر الؿضقَّة يف صبؼات الحـػقةيف وهذا ما ضفر يل أيًضا قال محقل الديـ الحـػل  قلت: =
، ُمَصـٌَّػ يف الشروط(: لؼب بالرأي لسعة طؾؿة وكثرة فؼفف... لف 1779( ترمجة برقؿ )3/572)

ًما فقف ولف   الػقائد البفقة يف تراجؿ الحـػقة(، ويـظر ه245مات سـة ) أحؽام الققػوكان مؼدَّ
 (. 494ترمجة برقؿ )

(، وابـ ماجف 3527(، والـسائل برقؿ )3144(، والترمذي برقؿ )4/239) الؿسـدرواه أمحد يف  (1)
(، والطبراين يف 2465( برقؿ )4/414) أحاد والؿثاين(، وابـ أبل طاصؿ يف 3735برقؿ )
الؿعجؿ الؽبقر (8/69( برقؿ )مـ صريؼ طبد اهلل بـ َسِؾَؿة الؿرادي، طـ صػقان بف. 7396 )

 ضعقػ.وطبد اهلل بـ سؾؿة 

١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  239 اِيَك
 

 

 

 

بـ معقـ وأبق خقثؿة، وخؾػ بـ سامل يف مجاطة يتذاكرون  ؾس فقف يحقكطىل مج

، ملسو هيلع هللا ىلص، وسؿعت رسقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصالحديث، فسؿعتفؿ يؼقلقن: قال رسقل اهلل 

ؾ سِّ غَ ورواه فالن، وما حدث بف غقر فالن فسللتفؿ الؿرأة طـ الحائض تُ 

يجبفا أحد مـفؿ، وجعؾ بعضفؿ يـظر إىل بعض،  الؿقتك، وكاكت غاسؾًة، فؾؿ

فؼقؾ لفا: طؾقؽ بالؿؼبؾ، فالتػتت إلقف، وقد دكا مـفا، فسللتف  ،(1)فلقبؾ أبق ثقر

 ،لحديث طثؿان بـ إحـػ، طـ الؼاسؿ طـ طائشة ،فؼال: كعؿ تغسؾ الؿقت

ِدكِ َأَما إِن  َحْقَضَتِؽ َلْقَسْت فِ »قال لفا:  ،ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  ََ ُكـُْت »، ولؼقلفا: (2)«ل 

ِف رُ فْ أَ  قال أبق ثقر: فنذا فرقت رأس  (3).«بِاْلَؿاِء َوَأَكا َحائٌِض  ملسو هيلع هللا ىلصُق َرْأَس َرُسقِل الؾَّ

َثـا فالن[ الحل بالؿاء فالؿقت أوىل بف، فؼالقا: كعؿ رواه فالن وكعرفف  (4)]َوَحدَّ

صريؼ كذا، وخاضقا يف الطرق والروايات، فؼالت الؿرأة: فليـ كـتؿ إىل  مـ

 (5)؟أن

                                                        
 تؼريب التفذيبهق أبق ثقر الػؼقف صاحب الشافعل إبراهقؿ بـ خالد بـ أبل القؿان الؽؾبل، ثؼة.  (1)

 (.174ترمجة برقؿ )

 .( مـ حديث أبل هريرة 299( مـ صريؼ الؼاسؿ بـ محؿد بف، وبرقؿ )298رواه مسؾؿ برقؿ ) (2)
 ه.( بف بـحق297(، ومسؾؿ برقؿ )295رواه البخاري برقؿ ) (3)

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع. (4)

وأحسبف يقسػ بـ "سـد الؼصة ضعقػ: ٕجؾ مـ كسل الؿصـػ اسؿف، وأما ققل الؿصـػ  (5)
، ففذا اجتفاد مـف، طؾًؿا أن ابـ الصاد هذا مل أقػ طىل ترمجة لف، وقد سبؼـل إىل ذلؽ الدكتقر "الصاد

 (6/579 )تاريخ بغدادصـػ: الخطقب يف محؿد طجاج الخطقب. والؼصة رواها مـ صريؼ الؿ
 يف ترمجة إبراهقؿ بـ خالد الؽؾبل.



١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  239 اِيَك
 

 

 

 

بـ معقـ وأبق خقثؿة، وخؾػ بـ سامل يف مجاطة يتذاكرون  ؾس فقف يحقكطىل مج

، ملسو هيلع هللا ىلص، وسؿعت رسقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصالحديث، فسؿعتفؿ يؼقلقن: قال رسقل اهلل 

ؾ سِّ غَ ورواه فالن، وما حدث بف غقر فالن فسللتفؿ الؿرأة طـ الحائض تُ 

يجبفا أحد مـفؿ، وجعؾ بعضفؿ يـظر إىل بعض،  الؿقتك، وكاكت غاسؾًة، فؾؿ

فؼقؾ لفا: طؾقؽ بالؿؼبؾ، فالتػتت إلقف، وقد دكا مـفا، فسللتف  ،(1)فلقبؾ أبق ثقر

 ،لحديث طثؿان بـ إحـػ، طـ الؼاسؿ طـ طائشة ،فؼال: كعؿ تغسؾ الؿقت

ِدكِ َأَما إِن  َحْقَضَتِؽ َلْقَسْت فِ »قال لفا:  ،ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  ََ ُكـُْت »، ولؼقلفا: (2)«ل 

ِف رُ فْ أَ  قال أبق ثقر: فنذا فرقت رأس  (3).«بِاْلَؿاِء َوَأَكا َحائٌِض  ملسو هيلع هللا ىلصُق َرْأَس َرُسقِل الؾَّ

َثـا فالن[ الحل بالؿاء فالؿقت أوىل بف، فؼالقا: كعؿ رواه فالن وكعرفف  (4)]َوَحدَّ

صريؼ كذا، وخاضقا يف الطرق والروايات، فؼالت الؿرأة: فليـ كـتؿ إىل  مـ

 (5)؟أن

                                                        
 تؼريب التفذيبهق أبق ثقر الػؼقف صاحب الشافعل إبراهقؿ بـ خالد بـ أبل القؿان الؽؾبل، ثؼة.  (1)

 (.174ترمجة برقؿ )

 .( مـ حديث أبل هريرة 299( مـ صريؼ الؼاسؿ بـ محؿد بف، وبرقؿ )298رواه مسؾؿ برقؿ ) (2)
 ه.( بف بـحق297(، ومسؾؿ برقؿ )295رواه البخاري برقؿ ) (3)

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع. (4)

وأحسبف يقسػ بـ "سـد الؼصة ضعقػ: ٕجؾ مـ كسل الؿصـػ اسؿف، وأما ققل الؿصـػ  (5)
، ففذا اجتفاد مـف، طؾًؿا أن ابـ الصاد هذا مل أقػ طىل ترمجة لف، وقد سبؼـل إىل ذلؽ الدكتقر "الصاد

 (6/579 )تاريخ بغدادصـػ: الخطقب يف محؿد طجاج الخطقب. والؼصة رواها مـ صريؼ الؿ
 يف ترمجة إبراهقؿ بـ خالد الؽؾبل.



١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  243 اِيَك
 

 

 

 

أن جعػر بـ أمحد حدثفؿ قال: لؿا وضع أبق طبقد  (1)أخبرين الساجل (156)

بعض كتبف،  (2)]فلخذ[كتب الػؼف والرد بؾغ ذلؽ حسقـ بـ طظ الؽرابقسل 

وهق ٓ يذكر فـظر فقف، فنذا هق يحتج طؾقفؿ بحجج لؾشافعل ويحؽل لػظف، 

: قال ابـ الشافعل، فغضب حسقـ ولؼقف، فؼال: يا أبا طبقد، تؼقل يف كتبؽ

ما  !!وقال فالن، وتدغؿ ذكر الشافعل، وقد سرقت احتجاجف مـ كتبف الحسـ

ثؿ سللف طـ رجؾ ضرب صدر  .إكؿا أكت راوية ؟وهؾ تحسـ أكت شقئًا ؟أكت

، فؼال: أكت ٓ تحسـ مسللًة لر ضؾًعا مـ أضالطف، فلجابف بالخطرجؾ، فؽس

 .فؾؿ يؼؿ حتك بقـ أمره !!؟واحدًة، تضع الؽتب

حدثفؿ قال: سؿعت  لمِ رِّ خَ الؿُ بـ كصر  (4)أن الؼاسؿ (3)أخبرين أبل (157)

ِ عُ طظ بـ الؿديـل يؼقل: قدمت الؽقفة، فَ  بحديث إطؿش فجؿعتف، فؾؿا  ُت قْ ـ

 .ما طـدك يا طظُّ  لؼقت طبد الرمحـ، فسؾؿت طؾقف، فؼال: هاِت  قدمت البصرة

قال: فغضب، فؼال: هذا كالم أهؾ  .فؼؾت: ما أحد يػقدين طـ إطؿش شقًئا

مثؾؽ يتؽؾؿ هبذا معؽ شلء تؽتب  ،ومـ يضبط العؾؿ ومـ يحقط بف !؟العؾؿ

مظ كتب، لست أُ اقال:  .قؾت: ذاكرين فؾعؾف طـدي .كتباقال:  .فقف؟ قؾت: كعؿ

                                                        
 (.49ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 ساقط مـ الؿطبقع. (2)

 مل أقػ طىل ترمجتف. (3)

 (.135ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  241 اِيَك
 

 

 

 

ثؿ  ،قال: فلمىل طظ ثالثقـ حديًثا مل أسؿع مـفا حديًثا .طؾقؽ إٓ ما لقس طـدك

 .قؾت: ٓ أطقد .قال: ٓ تعد

إىل  (1)]بـا[ ضِ مْ افؼال:  قال طظ: فؾؿا كان بعد سـة جاء سؾقؿان إىل الباب

قال طظ: وكان سؾقؿان مـ أطؾؿ  .الرمحـ حتك أفضحف الققم يف الؿـاسؽ طبد

أصحابـا بالحج، قال فذهبـا فدخؾـا طؾقف، فسؾؿـا وجؾسـا بقـ يديف، فؼال: 

قال: كعؿ، ما أحد يػقدكا  .وأضـؽ يا سؾقؿان صاحب الخطبة .هاتا ما طـدكؿا

ا سؾقؿان ما تؼقل يف ثؿ قال: ي .فلقبؾ طؾقف بؿثؾ ما أقبؾ طظ يف الحج شقًئا،

 ؟رجؾ قضك الؿـاسؽ كؾفا إٓ الطقاف بالبقت، فققع طىل أهؾف

 .يتػرقان حقث اجتؿعا، ويجتؿعان حقث تػرقا :فاكدفع سؾقؿان فروى

ِ قال:   .رو ومتك يجتؿعان، ومتك يػترقان؟ فسؽت سؾقؿان، فؼال: اكتبا

يف كؾ مسللة  وأقبؾ يؾؼل طؾقف الؿسائؾ ويؿظ طؾقف، حتك كتبـا ثالثقـ مسللةً 

يروي الحديث والحديثقـ، ويؼقل: سللت مالًؽا، وسللت سػقان، وطبقد اهلل 

 .فؼؿـا وخرجـا .قال: فؾؿا قؿت قال: ٓ تعد ثاكًقا تؼقل ما قؾت .بـ الحسـا

خرج طؾقـا مـ صؾب مفدي هذا؟ كلكف  يشٍ أقال: فلقبؾ طظ سؾقؿان، فؼال: 

 (2).اهلل بقدكان قاطًدا معفؿ، سؿعت مالًؽا وسػقان وط

                                                        
 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع. (1)

 ( مـ صريؼ الؿصـػ بف.1845برقؿ ) (2/277 )الجامعرواه الخطقب يف  (2)



١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  241 اِيَك
 

 

 

 

ثؿ  ،قال: فلمىل طظ ثالثقـ حديًثا مل أسؿع مـفا حديًثا .طؾقؽ إٓ ما لقس طـدك

 .قؾت: ٓ أطقد .قال: ٓ تعد

إىل  (1)]بـا[ ضِ مْ افؼال:  قال طظ: فؾؿا كان بعد سـة جاء سؾقؿان إىل الباب

قال طظ: وكان سؾقؿان مـ أطؾؿ  .الرمحـ حتك أفضحف الققم يف الؿـاسؽ طبد

أصحابـا بالحج، قال فذهبـا فدخؾـا طؾقف، فسؾؿـا وجؾسـا بقـ يديف، فؼال: 

قال: كعؿ، ما أحد يػقدكا  .وأضـؽ يا سؾقؿان صاحب الخطبة .هاتا ما طـدكؿا

ا سؾقؿان ما تؼقل يف ثؿ قال: ي .فلقبؾ طؾقف بؿثؾ ما أقبؾ طظ يف الحج شقًئا،

 ؟رجؾ قضك الؿـاسؽ كؾفا إٓ الطقاف بالبقت، فققع طىل أهؾف

 .يتػرقان حقث اجتؿعا، ويجتؿعان حقث تػرقا :فاكدفع سؾقؿان فروى

ِ قال:   .رو ومتك يجتؿعان، ومتك يػترقان؟ فسؽت سؾقؿان، فؼال: اكتبا

يف كؾ مسللة  وأقبؾ يؾؼل طؾقف الؿسائؾ ويؿظ طؾقف، حتك كتبـا ثالثقـ مسللةً 

يروي الحديث والحديثقـ، ويؼقل: سللت مالًؽا، وسللت سػقان، وطبقد اهلل 

 .فؼؿـا وخرجـا .قال: فؾؿا قؿت قال: ٓ تعد ثاكًقا تؼقل ما قؾت .بـ الحسـا

خرج طؾقـا مـ صؾب مفدي هذا؟ كلكف  يشٍ أقال: فلقبؾ طظ سؾقؿان، فؼال: 

 (2).اهلل بقدكان قاطًدا معفؿ، سؿعت مالًؽا وسػقان وط

                                                        
 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع. (1)

 ( مـ صريؼ الؿصـػ بف.1845برقؿ ) (2/277 )الجامعرواه الخطقب يف  (2)



١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  242 اِيَك
 

 

 

 

، ثـا محؿد بـ سعقد ريُّ تَ ْس التُّ أخبرين أمحد بـ محؿد بـ الػضؾ  (158)

 الترمذي، وقد كتبت أكا طـف، ومل أسؿع هذا مـف، ثـا طظ بـ الؿديـل، أكا

ْؼَر َٓ طَ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ،طـ معؿر، طـ ثابت، طـ أكس الرزاق طبد

 (1).«فِل اْلِْسََلمِ 

قال محؿد بـ سعقد الترمذي: فسللت أبا طبقد طـ العؼر، فؼال: ٓ أدري، 

ثؿ سللقا أبا طؿرو  .ثؿ سللقا أبا طبد اهلل بـ إطرابل طـفا، فؼال: ٓ أدري

فؼالقا ٕمحد بـ حـبؾ: ما معـك  .الشقباين: فؼال: ٓ أدري، فؼقؾ: سؾقا أهؾفا

؟ فؼال: كاكقا يف الجاهؾقة إذا مات فقفؿ «اْلِْسََلمِ  ْؼَر فِلَٓ طَ »: ملسو هيلع هللا ىلصققل الـبل 

ْؼَر فِل َٓ طَ »طـ ذلؽ، فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصالسقد طؼروا طىل قبره، فـفك الـبل 

قال محؿد بـ سعقد: فلخبرت أبا طؿر هالل بـ العالء الرقل،  (2)«اْلِْسََلمِ 

 فلطجب بؼقل أمحد وأكشد:

 رٍف َسابِِح َم اْلِفَجاِن َوُكؾ  صِ ُكْق   َوإَِذا َمَرْرَت بَِؼْبرِِه َفاْطِؼْر بِِف 
                                                        

( مـ صريؼ يحقك بـ مقسك البؾخل بف. وصححف إلباين يف 3222الحديث رواه أبق داود برقؿ ) (1)
الصحقحة (5/564( برقؿ )وأورده شقخـا القادطل يف كتابف 436 ،) أحاديث معؾة ضاهرها

 (2/531 )طؾؾ الترمذي شرح(، وقال: رواية معؿر طـ ثابت ضعقػة، ويف 15برقؿ ) الصحة
قال طظ بـ الؿديـل: ويف أحاديث معؿر طـ ثابت أحاديث غرائب ومـؽرة، وذكر طظُّ أهنا تشبف 
أحاديث أبان بـ أبل طقاش. وقال العؼقظ: أكؽرهؿ رواية طـ ثابٍت َمْعَؿٌر، وذكر ابـ أبل خقثؿة طـ 

 هم. ايحقك بـ معقـ، قال: حديث معؿر طـ ثابت مضطرٌب كثقر إوها

 (4/394 )التاريخوقال يحقك بـ معقـ: العؼر شلٌء تصـعف إطراب يذبحقن طىل الؿاء لغقر اهلل.  (2)
 ( برواية الدوري.4947برقؿ )

ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ ١َِٜاِيَك َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ 243 
 

 

 

 

، ويف اإلسالم طىل (1)مدَّ ؽَ ثؿ قال يل: طؼر يف الجاهؾقة طىل قبر ربقعة بـ مُ 

 .دقْ ، طؼر طؾقف كعب بـ أبل ُس بؾَّ فَ الؿُ قبر الؿغقرة بـ 

ِ ثَ دَّ َح  (159) بـ الحسقـ البغدادي، ثـا أمحد بـ محؿد بـ بؽر ل العباس ـ

قال: سؿعت أبا العباس الحراين يؼقل: سؿعت أبا طاصؿ الـبقؾ  ،الـقسابقري

 (2)."ةٌ لَ ذْ الرياسة يف الحديث بال دراية رياسة كَ "يؼقل: 

ِ ثَ دَّ َح  (161) قال: سؿعت محؿد بـ  ،الطقالسل ل أمحد بـ محؿد بـ سفؾـ

قؿان الشاذكقين يؼقل: وسئؾ طـ أمحد، وطظ ل يؼقل: سؿعت سؾؿِ يْ دَ يقكس الؽُ 

يريد فؼف أمحد وطؾؿف بغقامض  ،(3)(ؽِّ بالؾُّ  ؽَّ السُّ  فُ بِّ َش ما أُ )فؼال:  ،بـ الؿديـلا

 .الحديث

                                                        
 وقع يف بعض الـسخ: )مؽرم( وتصحقػ. (1)

(، وذكره ابـ طبد البر يف 1549( برقؿ )2/181) الجامعرواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (2)
 بقان العؾؿ وفضؾفجامع (2/1326( برقؿ )طـ أمحد بـ أبل الحقاري طـ أبل طاصؿ بف 1962 )

ة(.  بؾػظ: )الرياسة يف الحديث رياسة ُمِذلَّ

: والرياسة التل أشار إلقفا أبق طاصؿ إكؿا هل اجتؿاع الطؾبة طىل الراوي قال الخطقب 
الؿـقة قبؾ بؾقغ تؾؽ إُمـقة فتؽقن أطظؿ لؾسؿاع مـف طـد ُطؾقِّ ِسـِّف واكصرام طؿره، وربؿا طاجؾتف 

 هلحسرتف وأشد لُؿصقبتف.ا

ترمجة برقؿ  التؼريبضعقػ كؿا يف  اْلُؽَدْيِؿلُّ سـده ضعقػ شقخ الؿصـػ مل أقػ طىل ترمجتف، و (3)
(6459.)  

ؽُّ   ( مادة )َسَؽَؽ (1/791.)الـفاية .وُيسَتْعَؿؾ الطِّقب مِـ غقره إَِلك يضاُف  صِقٌب  :السُّ

 مادة )َل َك َك(. مختار الصحاح. ويـظر بف ُيصبغ أمحر شلءٌ  :ؽُّ الؾُّ و



ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ ١َِٜاِيَك َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ 243 
 

 

 

 

، ويف اإلسالم طىل (1)مدَّ ؽَ ثؿ قال يل: طؼر يف الجاهؾقة طىل قبر ربقعة بـ مُ 

 .دقْ ، طؼر طؾقف كعب بـ أبل ُس بؾَّ فَ الؿُ قبر الؿغقرة بـ 

ِ ثَ دَّ َح  (159) بـ الحسقـ البغدادي، ثـا أمحد بـ محؿد بـ بؽر ل العباس ـ

قال: سؿعت أبا العباس الحراين يؼقل: سؿعت أبا طاصؿ الـبقؾ  ،الـقسابقري

 (2)."ةٌ لَ ذْ الرياسة يف الحديث بال دراية رياسة كَ "يؼقل: 

ِ ثَ دَّ َح  (161) قال: سؿعت محؿد بـ  ،الطقالسل ل أمحد بـ محؿد بـ سفؾـ

قؿان الشاذكقين يؼقل: وسئؾ طـ أمحد، وطظ ل يؼقل: سؿعت سؾؿِ يْ دَ يقكس الؽُ 

يريد فؼف أمحد وطؾؿف بغقامض  ،(3)(ؽِّ بالؾُّ  ؽَّ السُّ  فُ بِّ َش ما أُ )فؼال:  ،بـ الؿديـلا

 .الحديث

                                                        
 وقع يف بعض الـسخ: )مؽرم( وتصحقػ. (1)

(، وذكره ابـ طبد البر يف 1549( برقؿ )2/181) الجامعرواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (2)
 بقان العؾؿ وفضؾفجامع (2/1326( برقؿ )طـ أمحد بـ أبل الحقاري طـ أبل طاصؿ بف 1962 )

ة(.  بؾػظ: )الرياسة يف الحديث رياسة ُمِذلَّ

: والرياسة التل أشار إلقفا أبق طاصؿ إكؿا هل اجتؿاع الطؾبة طىل الراوي قال الخطقب 
الؿـقة قبؾ بؾقغ تؾؽ إُمـقة فتؽقن أطظؿ لؾسؿاع مـف طـد ُطؾقِّ ِسـِّف واكصرام طؿره، وربؿا طاجؾتف 

 هلحسرتف وأشد لُؿصقبتف.ا

ترمجة برقؿ  التؼريبضعقػ كؿا يف  اْلُؽَدْيِؿلُّ سـده ضعقػ شقخ الؿصـػ مل أقػ طىل ترمجتف، و (3)
(6459.)  

ؽُّ   ( مادة )َسَؽَؽ (1/791.)الـفاية .وُيسَتْعَؿؾ الطِّقب مِـ غقره إَِلك يضاُف  صِقٌب  :السُّ

 مادة )َل َك َك(. مختار الصحاح. ويـظر بف ُيصبغ أمحر شلءٌ  :ؽُّ الؾُّ و



َٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ ١ِاِيَك  244 
 

 

 

 

بـ  (2)بـ طبد العزيز بـ أبل شقبة، أكا محؿد (1)]أمحد[ أخبرين أبق بؽر (161)

فدخؾ  ،كاتب الؿفدي طىل أبل طبقد اهلل (3)قال: استلذن شريؽ .طؿران الضبل

 اهلل، إن ، فؼال لشريؽ: يا أبا طبد، وأهؾ الؽقفةوطـده مجاطة مـ أهؾ البصرة

أصحابـا قد اختؾػقا يف أمر، وقد ضؿـت طـؽ بلن تؼضل بقـفؿ، فؼال: 

قال: ٓ، إكف ٓبد  .آختالف قديؿ، وإن أطػقتـل كان أحب إيل ،أصؾحؽ اهلل

قال: فػقؿ اختؾػقا؟ قال: زطؿ أهؾ الؽقفة أن الـبقذ بؿـزلة الؿاء، وزطؿ 

اهلل  س، طـ طبدكف حرام كالخؿر، فؼال شريؽ: ثـا إسؿاطقؾ، طـ ققأ البصريقن

وثـا وجعؾ يذكر الحديث وما جاء فقف مـ  ،أكف شرب كبقًذا كلشد الـبقذ

 .الرخصة

بـ  (5)، فقؿا كتب بف إلقـا أن مـصقر(4)وأخبركا بف أبق يعىل الؿقصظ (162)

، (6)اهلل قدأبل طب قال: سؿعت شريؽ بـ طبد اهلل يف مجؾس ،حدثفؿ أبل مزاحؿ

                                                        
ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع. وأمحد هذا مل أطرفف: ولؽـ أخشك مـ سؼط يف السـد، فؼد  (1)

ما يظ: قال أبقبؽر بـ طبد العزيز الجقهري، ومل أجد  تاريخ بغدادُذكَِر يف ترمجة الضبل شقخف مـ 
 ، واهلل أطؾؿ.هتذيب الؽؿالقال ابـ أبل شقبة: لؽـ أمحد هذا ُذكَِر يف تالمذة )طؿر بـ شبة(يف  مـ

هق محؿد بـ طؿران بـ زياد بـ كثقر أبق جعػر الضبل الـحقي كان ممدَِّب طبد اهلل بـ الؿعتز باهلل...  (2)
َبتَّة وكان  ملسو هيلع هللا ىلصا طـ رسقل اهلل قال أبق بؽر بـ طبد العزيز الجقهري: وكان شقًخا ُحؾًقا ٓ يحػظ حديثً 

 (.1421( ترمجة برقؿ )4/224) تاريخ بغداديحػظ إخبار والُؿَؾح، وقال طـف الدارقطـل: ثؼة. 

 هق شريؽ بـ طبد اهلل الؼاضل. (3)

 هق صاحب الؿسـد. (4)

 (.6955ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  ( 5)
 يف الؿطبقع: )طبد اهلل( وهق تصحقػ. (6)

١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  245 اِيَك
 

 

 

 

 ، وطـده مـ أشراف(2)بـ طظ، وأبق مصعب بـ زيد بـ الحسـ (1)وفقف الحسـ

بـ هالل  ٕبل مقسك يؼال لف: أبق بالل بـ إشعري، وخالد ـٌ الـاس، وابْ 

العراقققـ،  الؿخزومل، فتذاكروا الـبقذ، فتحدثقا فقف، فتؽؾؿ مـ حضر مـ

فرخصقا يف الـبقذ، وذكر الحجازيقن التشديد، فؼال شريؽ بـ طبد اهلل: ثـا أبق 

ا »: إسحاق الفؿداين، طـ طؿرو بـ مقؿقن قال: قال طؿر بـ الخطاب  إِكَّ

بِؾِ  ِديدُ ، َوَلْقَس َيْؼَطُعُف َكْلُكُؾ ُلُحقَم َهِذِه اإْلِ َّٓ الـَّبِقُذ الشَّ فؼال الحسـ  «فِل ُبُطقكِـَا إِ

فؼال شريؽ لؾحسـ: ، (3)﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ﴿بـ زيد: ا

شغؾؽ طـ هذا جؾقسؽ طىل الطـافس يف صدور الؿجالس، هذا أمر مل تسفر 

ب هذا يطؾبقكف يف سؿؾ فقف ثقباك، ومل تتؿزق فقف خػاك، أصحاتفقف طقـاك، ومل 

فؼال أبق طبقد اهلل: فلكت يا أبا طبد اهلل كقػ تؼقل يف هذا؟ قال: هقفات،  .مظاكف

لؾتؽذيب فؼال بعضفؿ: كان  (4)هقْ ُض رِّ عَ مـ أن يُ  أهؾ الحديث أشد صقاكة

فؼال شريؽ: أكا  .فؼال قائؾ مـفؿ: بؾغـا أن سػقان ترك الـبقذ ،يشربالثقري 

قال أبق  (5).مالؽ بـ مغقل :أهؾ الؽقفة يف زماكف رِ بْ رأيتف يشرب يف بقت َح 

                                                        
هق الحسـ بـ زيد بـ الحسـ بـ طظ بـ أبل صالب أبق محؿد الؿدين، صدوق يفؿ، وكان فاضاًل  (1)

 (.1252ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبَولَِل إمَرة الؿديـة لؾؿـصقر. 
 : وأبق مصعب الزبقري.الؽامؾيف  (2)
  .[2]ص: (3)
طز طىل أهؾف مـ أن يعرض )الحديث أ الؽامؾكذا يف إصؾ ويف ]ب[ )يعرضقكف(: ويف  (4)

 .الجامعلؾتؽذيب(، وهق كذلؽ طـد الخطقب يف 
 = (1/334 )الجامع( مـ صريؼ أبل يعىل بف. ورواه الخطقب يف 5/14) الؽامؾرواه ابـ طدي يف  (5)



١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  245 اِيَك
 

 

 

 

 ، وطـده مـ أشراف(2)بـ طظ، وأبق مصعب بـ زيد بـ الحسـ (1)وفقف الحسـ

بـ هالل  ٕبل مقسك يؼال لف: أبق بالل بـ إشعري، وخالد ـٌ الـاس، وابْ 

العراقققـ،  الؿخزومل، فتذاكروا الـبقذ، فتحدثقا فقف، فتؽؾؿ مـ حضر مـ

فرخصقا يف الـبقذ، وذكر الحجازيقن التشديد، فؼال شريؽ بـ طبد اهلل: ثـا أبق 

ا »: إسحاق الفؿداين، طـ طؿرو بـ مقؿقن قال: قال طؿر بـ الخطاب  إِكَّ

بِؾِ  ِديدُ ، َوَلْقَس َيْؼَطُعُف َكْلُكُؾ ُلُحقَم َهِذِه اإْلِ َّٓ الـَّبِقُذ الشَّ فؼال الحسـ  «فِل ُبُطقكِـَا إِ

فؼال شريؽ لؾحسـ: ، (3)﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ﴿بـ زيد: ا

شغؾؽ طـ هذا جؾقسؽ طىل الطـافس يف صدور الؿجالس، هذا أمر مل تسفر 

ب هذا يطؾبقكف يف سؿؾ فقف ثقباك، ومل تتؿزق فقف خػاك، أصحاتفقف طقـاك، ومل 

فؼال أبق طبقد اهلل: فلكت يا أبا طبد اهلل كقػ تؼقل يف هذا؟ قال: هقفات،  .مظاكف

لؾتؽذيب فؼال بعضفؿ: كان  (4)هقْ ُض رِّ عَ مـ أن يُ  أهؾ الحديث أشد صقاكة

فؼال شريؽ: أكا  .فؼال قائؾ مـفؿ: بؾغـا أن سػقان ترك الـبقذ ،يشربالثقري 

قال أبق  (5).مالؽ بـ مغقل :أهؾ الؽقفة يف زماكف رِ بْ رأيتف يشرب يف بقت َح 

                                                        
هق الحسـ بـ زيد بـ الحسـ بـ طظ بـ أبل صالب أبق محؿد الؿدين، صدوق يفؿ، وكان فاضاًل  (1)

 (.1252ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبَولَِل إمَرة الؿديـة لؾؿـصقر. 
 : وأبق مصعب الزبقري.الؽامؾيف  (2)
  .[2]ص: (3)
طز طىل أهؾف مـ أن يعرض )الحديث أ الؽامؾكذا يف إصؾ ويف ]ب[ )يعرضقكف(: ويف  (4)

 .الجامعلؾتؽذيب(، وهق كذلؽ طـد الخطقب يف 
 = (1/334 )الجامع( مـ صريؼ أبل يعىل بف. ورواه الخطقب يف 5/14) الؽامؾرواه ابـ طدي يف  (5)

سفيان الثوري يشرب، فقال قائل منهم: بلغنا أن سفيان ترك النبيذ. فقال شريك: أنا



١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  246 اِيَك
 

 

 

 

 .طـ مـصقر قد سبؼ ،محؿد: والحديث طىل لػظ أبل يعىل

ِ ثَ دَّ َح  (163) ، ثـا أمحد بـ مسعقد بـ كصر انبَ زُ رْ بـ خؾػ بـ الؿَ  (1)ل محؿدـ

سائل طـ ققلف: قال: سللت الؽِ ، هلل بـ صالح العجظالـحقي، طـ طبد ا

قؾت: ما معـك  .ما معـاها؟ فؼال: التحقات مثؾ البركات «للِ  اُت ق  حِ الت  »

وسللت طـفا محؿد بـ الحسـ فؼال: هق  .البركات؟ فؼال: ما سؿعت فقفا شقًئا

فؾؼقت طبد اهلل بـ إدريس، فؼؾت:  فؼدمت الؽقفة .بف طباده (2)اهللشلء تعبد 

إين سللت الؽسائل ومحؿًدا طـ ققلف: التحقات، فلجاباين بؽذا وكذا، فؼال 

طبداهلل بـ إدريس: إكف ٓ طؾؿ لفؿا بالشعر، وهبذه إشقاء التحقة: الؿؾؽ 

 وأكشدين:

ـِْدي   بَِفا َأبَا َقابُقَس َحت ك َأُؤم    ُأكِقَل َطَؾك َتِحق تِِف بُِج

ـا يعؼقب بـ إبراهقؿ بـ حسان إكؿاصل، ثـا أبق مهام القلقد بـ ثَ دَّ َح  (164)

شجاع، ثـا مطفر بـ الفقثؿ، ثـا محؿد بـ ثابت البـاين، طـ أبقف، طـ أكس قال: 

ـَ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل  َؼاُد اْلَبِعقُر َبْق َُ ـِ  َٓ  ْق ـَ قال أبق مهام: سؿعت أبا طاصؿ  (1)«اْث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بف، وفقف شلء يسقر مـ آختصار. -وهق أبق مصعب–( مـ صريؼ طبد اهلل بـ مصعب 755برقؿ ) =
( ترمجة 3/128) تاريخ بغداد(، ويـظر 59برقؿ ) سمآت السفؿل لفكؿا يف  لقـف الدارقطـل (1)

ـ (، و7491( ترمجة برقؿ )3/538) مقزان آطتدال(، و748برقؿ ) مقسقطة أققال أبل الحس
 (.3356( ترمجة برقؿ )2/571) الدارقطـل يف رجال الحديث وطؾؾف

 وقع يف الؿطبقع: )تعبد هلل(. (2)

ا محؿد بـ ثابت البـاين، قال البخاري: فقف كظر. وقال ابـ معقـ: لقس بشلٍء، وقال سـده ضع (1)  =قػ جدا

١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  247 اِيَك
 

 

 

 

 .الضحاك بـ مخؾد يؼقل: ٓ يركباكف مجقًعا بؾ يؿشقان

، ثـا يقكس بـ طبد إطىل، ثـا سػقان بـ سفؾ الجقين (1)ـا مقسكثَ دَّ َح  (165)

اع بـ ثابت، سؿع مـ أم بَ أبقف، طـ ِس  اهلل بـ أبل يزيد، طـبـ طققـة، ثـا طبقد ا

اتَِفا»، قال: ملسو هيلع هللا ىلصالؽعبقة، طـ الـبل  زٍ رْ كُ  ـَ وا الط ْقَر َطَؾك َمؽِ قال يقكس:  (2)«َأقِر 

فؼال يل محؿد بـ إدريس الشافعل: معـك هذا الحديث، أن الرجؾ مـ أهؾ 

ها، فنن أخذت ذات رَ ػَّ ـَجاهؾقة كان إذا أراد الحاجة أتك الطقر يف وكرها، فَ ال

طـ  ملسو هيلع هللا ىلصفـفك الـبل  .القؿقـ مضك لحاجتف، وإن أخذت ذات الشؿال رجع

 .ذلؽ

كف هنك طـ فن (3)«َٓ َتْطُرُققا الط ْقَر فِل َأْوَكاِرَها»وأما الحديث أخر: 

وأهؾ  ،«فااتِ ـَ ؽِ مَ »قال الؼاضل أبق محؿد: هؽذا يف الحديث:  ،صقدها لقاًل 

 امرؤ الؼقس:قال  ،افَ اتِ ـَكَ العربقة يؼقلقن: وُ 

 افَ اتِ ـَ كُ يف وُ  قُر والط   يدِ تَ اغْ  ْد قَ َو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـسائل: ضعقػ، وذكر ابـ طدي حديثف هذا مع غقره مـ إحاديث ثؿ قال: وهذه إحاديث مع  =

 مقزان(، و7/313) الؽامؾغقرها مؿا مل أذكرها طامتفا مؿا ٓ يتابع محؿد بـ ثابت طؾقف. يـظر 
 (.7294( ترمجة برقؿ )3/495) آطتدال

 (.6981( برقؿ )15/58) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف  (1)

 ( ٓبـ الؼطان.4/588) بقان القهؿ واإليفام(، وغقره. ويـظر 6/381رواه أمحد ) (2)

ـ الرمح (، ويف سـده طثؿان بـ طبد2896( برقؿ )3/131) الؿعجؿ الؽبقررواه الطبراين يف  (3)
 (: متروك.6312( برقؿ )4/36) الؿجؿعالؼرشل، قال الفقثؿل يف 

)3(

)3(



١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  247 اِيَك
 

 

 

 

 .الضحاك بـ مخؾد يؼقل: ٓ يركباكف مجقًعا بؾ يؿشقان

، ثـا يقكس بـ طبد إطىل، ثـا سػقان بـ سفؾ الجقين (1)ـا مقسكثَ دَّ َح  (165)

اع بـ ثابت، سؿع مـ أم بَ أبقف، طـ ِس  اهلل بـ أبل يزيد، طـبـ طققـة، ثـا طبقد ا

اتَِفا»، قال: ملسو هيلع هللا ىلصالؽعبقة، طـ الـبل  زٍ رْ كُ  ـَ وا الط ْقَر َطَؾك َمؽِ قال يقكس:  (2)«َأقِر 

فؼال يل محؿد بـ إدريس الشافعل: معـك هذا الحديث، أن الرجؾ مـ أهؾ 

ها، فنن أخذت ذات رَ ػَّ ـَجاهؾقة كان إذا أراد الحاجة أتك الطقر يف وكرها، فَ ال

طـ  ملسو هيلع هللا ىلصفـفك الـبل  .القؿقـ مضك لحاجتف، وإن أخذت ذات الشؿال رجع

 .ذلؽ

كف هنك طـ فن (3)«َٓ َتْطُرُققا الط ْقَر فِل َأْوَكاِرَها»وأما الحديث أخر: 

وأهؾ  ،«فااتِ ـَ ؽِ مَ »قال الؼاضل أبق محؿد: هؽذا يف الحديث:  ،صقدها لقاًل 

 امرؤ الؼقس:قال  ،افَ اتِ ـَكَ العربقة يؼقلقن: وُ 

 افَ اتِ ـَ كُ يف وُ  قُر والط   يدِ تَ اغْ  ْد قَ َو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـسائل: ضعقػ، وذكر ابـ طدي حديثف هذا مع غقره مـ إحاديث ثؿ قال: وهذه إحاديث مع  =

 مقزان(، و7/313) الؽامؾغقرها مؿا مل أذكرها طامتفا مؿا ٓ يتابع محؿد بـ ثابت طؾقف. يـظر 
 (.7294( ترمجة برقؿ )3/495) آطتدال

 (.6981( برقؿ )15/58) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف  (1)

 ( ٓبـ الؼطان.4/588) بقان القهؿ واإليفام(، وغقره. ويـظر 6/381رواه أمحد ) (2)

ـ الرمح (، ويف سـده طثؿان بـ طبد2896( برقؿ )3/131) الؿعجؿ الؽبقررواه الطبراين يف  (3)
 (: متروك.6312( برقؿ )4/36) الؿجؿعالؼرشل، قال الفقثؿل يف 



١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  248 اِيَك
 

 

 

 

مقضع الطائر الذي يبقض فقف،  رُ كْ ، والقَ شٍّ طُ وَ  رٍ وكْ  لؽؾِّ  : اسؿٌ ةُ ـَكْ والقُ 

ًكا إذا قْ كُ وُ  ـُ ؽِ الطائر يَ  ـَ كَ روق يف الحقطان والشجر، ويؼال: وَ ويػرخ، وهق الخُ 

 .كثقر -مؿا ٓ يعرف معـاه إٓ أهؾ الحديث-بقضف، وهذا وكحقه  حضـ طىل

قال أبق محؿد: وقال بعض أصحابـا: قؾت لسؾقؿان الشاذكقين يف  (166)

َْطَؿارُ »: ديث يذكر فقف طظ ح ْٕ ؟ قال: معـاه أكف «َضَرَباُتُف َأْبَؽاٌر َتْؼُصُر َمَعَفا ا

 .يحتاج إىل أكثر مـ ضربة واحدة حتك يؼضل طىل الؿضروب ٓ

ؿ ُف ػُ طَ قْ أَ  قمِ ؼَ الْ  ُر قْ مِ أَ »قال أبق محؿد: وحديث رواه معاوية بـ قرة:  (167)

يف السقر  (3)ٕن الؼطقف يتباصل :لفؿ أن يسقروا بسقره (2)قال معـاه: أكف (1)«ةً اب  دَ 

إِن  َطَؾك ُكؾ  ُهْدَبٍة »:  (1)قال: وققلف  ،لئال يحقط بف العدو، ويعرض لف السبع

آجتؿاع وآفتراق، يؼقل: اجتؿعقا وٓ تػرققا،  هذا مثؾ يف :قال ،«َشْقَطاًكا
                                                        

(، 4789( مـ الترمجة رقؿ )13/377) تاريخ بغدادمـ حديث معاوية بـ قرة طـد الخطقب يف  (1)
 .«أقطػ الؼقم دابة أمقرهؿ»( مرفقًطا بؾػظ: 73/126) تاريخ دمشؼوطـف ابـ طساكر يف 

 سؾسؾة إحاديث الضعقػةبـ قرة أرسؾف وهق تابعل، ويـظر بقد أكف مل يثبت: ٕن معاوية 
 (.2994( برقؿ )6/565)

إذا كان الؼقم يف السػر كان أمقرهؿ أقطػفؿ »بقد أكف ورد مـ حديث ابـ طباس مرفقًطا بؾػظ: 
(، وسـده تالػ: ٕكف مـ صريؼ معؾَّك بـ هالل وهق 8/131) الؽامؾ، رواه ابـ طدي يف «دابة

 (.8679( مـ الترمجة رقؿ )4/152) مقزان آطتدالر كذاب، ويـظ

 يف ]د[: )أهنؿ( ووضع طؾقف كؾؿة )صح(، ويف هامشفا )أكف( وُكتَِب طؾقفا أيًضا )صح(. (2)

 يف إصؾ: )تتباصل(. (3)

 (.ملسو هيلع هللا ىلصيف ]ب[: ) (1)

١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  249 اِيَك
 

 

 

 

ب، كان مع كؾ واحد دْ فنكؽؿ إذا تػرقتؿ كـتؿ بؿـزلة الفُ  :ؿةً حْ ًدى ولُ وكقكقا َس 

 (1)ىدَ مـؽؿ شقطان يدطقه إىل أكقاع الخالف، وإذا اجتؿعتؿ كـتؿ بؿـزلة السَّ 

ـَْقانِ »ف ققلف: ؾُ ثْ ة، ومِ ؿَ حْ والؾُّ  ـِ َكاْلُب ـُ لِْؾُؿْمِم ُشد  َبْعُضُف َبْعًضا اْلُؿْمِم ََ».(2) 

، ثـا (4)، ثـا أبق بالل إشعريبـ محؿد بـ محاد (3)ـا الؼاسؿثَ دَّ َح  (168)

 ملسو هيلع هللا ىلصة، طـ ابـ طؿر، أن الـبل رَ بَ ، طـ أبقف، طـ وَ مسعر بـ كدامبـ  (5)اهلل طبد

 (6).«َوَتَبؼ ف فق  َتَق »قال لرجؾ: 

الحضرمل، ثـا الؼاسؿ بـ محؿد العبسل، ثـا أبق خالد إمحر،  ـاهُ ثَ دَّ َح  (169)

قال ٕبل  ملسو هيلع هللا ىلصاق، طـ سقار أن الـبل طـ يقكس بـ أبل إسحاق، طـ أبل إسح

ا َأَبا َبْؽرٍ »بؽر:  وتؼديره: وقاك اهلل  الدطاء وهذا طىل وجف ،(1)«َتَقق  َوَتَبؼ   ،ََ

، طش محقًدا، والبس جدًَدا»كؿا قال لمخر:  ،وأخرجف مخرج إمر ،وأبؼاك

                                                        
َدى:  (1) ؿة. ِض السَّ  . مختار الصحاحّد الؾحُّ

 .عري متػؼ طؾقف. مـ حديث أبل مقسك إش (2)

 (.6835( ترمجة برقؿ )3/378) مقزان آطتدالهق الدٓل ضعػف الدارقطـل.  (3)

 (.8389( برقؿ )7/73) لسان الؿقزانضعقػ واسؿف مرداس بـ محؿد مترجؿ يف  (4)

 مقزان آطتدالقال فقف أبق حاتؿ: متروك. وقال العؼقظ: ٓ يتابع طىل حديثف وٓ يعرف إٓ بف.  (5)
 (.4599( ترمجة برقؿ )2/532)

ا. ورواه الؿصـػ يف  (6)  (2/736 )الضعػاء(، والعؼقظ يف 159)ص أمثال الحديثضعقػ جدا
 مـ هذه الطريؼ.

ا: ٕجؾ الؼاسؿ بـ محؿد العبسل: فنكف متروك. تـظر ترمجتف مـ  (1)  لسان الؿقزانضعقػ جدا
 ـعـ، وكذا فقف إرسال.(، وأبق إسحاق السبقعل مدلس وقد ط6735( برقؿ )6/47)

)4(

)4(



١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  249 اِيَك
 

 

 

 

ب، كان مع كؾ واحد دْ فنكؽؿ إذا تػرقتؿ كـتؿ بؿـزلة الفُ  :ؿةً حْ ًدى ولُ وكقكقا َس 

 (1)ىدَ مـؽؿ شقطان يدطقه إىل أكقاع الخالف، وإذا اجتؿعتؿ كـتؿ بؿـزلة السَّ 

ـَْقانِ »ف ققلف: ؾُ ثْ ة، ومِ ؿَ حْ والؾُّ  ـِ َكاْلُب ـُ لِْؾُؿْمِم ُشد  َبْعُضُف َبْعًضا اْلُؿْمِم ََ».(2) 

، ثـا (4)، ثـا أبق بالل إشعريبـ محؿد بـ محاد (3)ـا الؼاسؿثَ دَّ َح  (168)

 ملسو هيلع هللا ىلصة، طـ ابـ طؿر، أن الـبل رَ بَ ، طـ أبقف، طـ وَ مسعر بـ كدامبـ  (5)اهلل طبد

 (6).«َوَتَبؼ ف فق  َتَق »قال لرجؾ: 

الحضرمل، ثـا الؼاسؿ بـ محؿد العبسل، ثـا أبق خالد إمحر،  ـاهُ ثَ دَّ َح  (169)

قال ٕبل  ملسو هيلع هللا ىلصاق، طـ سقار أن الـبل طـ يقكس بـ أبل إسحاق، طـ أبل إسح

ا َأَبا َبْؽرٍ »بؽر:  وتؼديره: وقاك اهلل  الدطاء وهذا طىل وجف ،(1)«َتَقق  َوَتَبؼ   ،ََ

، طش محقًدا، والبس جدًَدا»كؿا قال لمخر:  ،وأخرجف مخرج إمر ،وأبؼاك

                                                        
َدى:  (1) ؿة. ِض السَّ  . مختار الصحاحّد الؾحُّ

 .عري متػؼ طؾقف. مـ حديث أبل مقسك إش (2)

 (.6835( ترمجة برقؿ )3/378) مقزان آطتدالهق الدٓل ضعػف الدارقطـل.  (3)

 (.8389( برقؿ )7/73) لسان الؿقزانضعقػ واسؿف مرداس بـ محؿد مترجؿ يف  (4)

 مقزان آطتدالقال فقف أبق حاتؿ: متروك. وقال العؼقظ: ٓ يتابع طىل حديثف وٓ يعرف إٓ بف.  (5)
 (.4599( ترمجة برقؿ )2/532)

ا. ورواه الؿصـػ يف  (6)  (2/736 )الضعػاء(، والعؼقظ يف 159)ص أمثال الحديثضعقػ جدا
 مـ هذه الطريؼ.

ا: ٕجؾ الؼاسؿ بـ محؿد العبسل: فنكف متروك. تـظر ترمجتف مـ  (1)  لسان الؿقزانضعقػ جدا
 ـعـ، وكذا فقف إرسال.(، وأبق إسحاق السبقعل مدلس وقد ط6735( برقؿ )6/47)

)7(

)7(



ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ ١َِٜاِيَك َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد  253 
 

 

 

 

 وكؿا قال بعض الشعراء:، (1)«ومت شفقًدا

أن يؽقن: تقق الؿحارم لتصؾ إىل بؼاء  ُؾ ؿَ تَ حْ ويُ  .يا أمقـ اهلل طش أبًدا

 (4).وأشباهف ،(3)﴾ۇئ ۆئ﴿، والفاء طؿاد كؼقلف طز وجؾ: (2)إبد

 (6): قال لـا أمحدبـ أمحد الؿصري (5)ـقنْس قال أبق محؿد: قال لـا ُح  (171)

ـَ الَػْؼرِ »: ملسو هيلع هللا ىلص: قال لـا ابـ وهب: ققل الـبل بـ صالحا ، لقس يريد «َأُطقُذ بَِؽ ِم

 (1).فؼر الؼؾة، إكؿا أراد فؼر الؼؾب

بـ طظ السراج يؼقل: يزطؿقن أن أصحاب الحديث  (2)حسـوكان ال (171)

، ومحؾة أسػار، وكقػ يؾحؼ هذا الـعت ققًما ضبطقا هذا العؾؿ، حتك أغؿار

رووا حديث إسؿاطقؾ بـ أبل  فرققا بقـ القاء والتاء؟ فؿـ ذلؽ أن أهؾ الؽقفة

                                                        
، يـظر لذلؽ ( وغقره طـ ابـ طؿر 2/81رواه أمحد ) (1) ( ٓبـ أبل 1/439) العؾؾ، وقد ُأِطؾَّ

 حاتؿ.

 وهذا الؼقل إخقر كؼؾف يف إمثال طـ بعض أصحابف. (2)

 .93:آية إكعام (3)
فات. وتبؼف: استبؼ (: معـك تققف: تحرز مـ ا1/82ٔ) غريب الحديثوقال ابـ الجقزي يف  (4)

 هالـػس وٓ تعرضفا لؾفالك. ا
 الؿمتؾػ والؿختؾػهق ُحْسـُقن بـ أمحد بـ سؾقؿان الؿصري، قال الدارقطـل: صدوق.  (5)

(1/835.) 

 (.48ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق أمحد بـ صالح الؿصري ثؼة حافظ.  (6)

 ( ضؿـ حديث صقيؾ.589برقؿ ) سـده حسـ، وأما الؾػظ الؿرفقع مـف ففق طـد مسؾؿ (1)

بف الؿصـػ بؼاضل إهقاز.635سقليت ذكره برقؿ ) (2)  (، وَلؼَّ

١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  251 اِيَك
 

 

 

 

َما »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصد بـ شداد أن الـبل رِ قْ تَ ْس س بـ أبل حازم، طـ الؿُ خالد، طـ قق

ِخَرةِ  ْٔ ْكَقا فِل ا ْضرُِب َأَحُدُكؿالد  ََ ٓ  َكََم  ِ ُظْر بَِؿ َعُف فِل اْلَقؿ  ْصبَ إِ  إ ـْ ، (1)«َتْرِجُع ، َفْؾَق

، طـ فؼالقا: ترجع بالتاء، جعؾقا الػعؾ لألصبع وهل ممكثة، وروى أهؾ البصرة

 .هذا الحديث، فؼالقا: يرجع بالقاء، جعؾقا الػعؾ لؾقؿ إسؿاطقؾ

أحدمها  ؿُ جَ عْ قال الؼاضل: وضبطقا الحرفقـ يشتركان يف الصقرة، يُ  (172)

ـَْضُح »: وٓ يعجؿ أخر، كؼقلف  بِل   َُ ، بالحاء غقر (2)«َطَؾك َبْقِل الص 

، بالخاء، والـضخ بالخاء معجؿة «َكَضَخُف بِاْلََمءِ »معجؿة، ويف الحديث أخر: 

 .فقق الـضح

 (1)ي قال: الـضخ مجتؿع، والـضحزِ قَّ وأخبركا أبق خؾقػة، أن التَّ  (173)

متػرق وكذلؽ الـفش والـفس بالشقـ، والسقـ، والرضخ والرضح، والؼبض 

 .والؼبص

وحػظقا مـ قال: كقػ أكت إذا بؼقت يف حػالة مـ الـاس؟ بالػاء،  (174)

بؽسر الؿقؿ مـ الفداية، ومـ رواه  (اةٌ دَ فْ مِ  رمحةٌ ) :ومـ روى .ومـ قالف بالثاء

                                                        
 ( بطرق طـ إسؿاطقؾ بـ أبل خالد بف.2858رواه مسؾؿ برقؿ ) (1)

الصحقح الؿسـد مؿا لقس يف ، وهق يف ( وغقره، مـ حديث طظ 1/76رواه أمحد ) (2)
 .قادطل ( لشقخـا ال963( برقؿ )2/53) الصحقحقـ

: الـضح قريب مـ الـضُح، وقد اخُتؾَِػ فقفؿا أيُُّفؿا أكثر وإكثر أكف بالؿعجؿة قال ابـ إثقر  (1)
أقؾُّ مـ الؿفؿؾة، وققؾ: هق بالؿعجؿة: إثر يبؼك يف الثقب والَجَسد وبالؿفؿؾة الِػعُؾ كػُسف. وققؾ: 

ًدا وبالؿفؿؾة مـ غقر تَعؿُّ   ( مادة )َكَضَح (2/755.)الـفايةد. هق بالؿعجؿة ما ُفِعَؾ تعؿُّ

أبًدا. عش  اهلل  أمين  يا 

)8(

)7(

)8(

)7(
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َما »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصد بـ شداد أن الـبل رِ قْ تَ ْس س بـ أبل حازم، طـ الؿُ خالد، طـ قق

ِخَرةِ  ْٔ ْكَقا فِل ا ْضرُِب َأَحُدُكؿالد  ََ ٓ  َكََم  ِ ُظْر بَِؿ َعُف فِل اْلَقؿ  ْصبَ إِ  إ ـْ ، (1)«َتْرِجُع ، َفْؾَق

، طـ فؼالقا: ترجع بالتاء، جعؾقا الػعؾ لألصبع وهل ممكثة، وروى أهؾ البصرة

 .هذا الحديث، فؼالقا: يرجع بالقاء، جعؾقا الػعؾ لؾقؿ إسؿاطقؾ

أحدمها  ؿُ جَ عْ قال الؼاضل: وضبطقا الحرفقـ يشتركان يف الصقرة، يُ  (172)

ـَْضُح »: وٓ يعجؿ أخر، كؼقلف  بِل   َُ ، بالحاء غقر (2)«َطَؾك َبْقِل الص 

، بالخاء، والـضخ بالخاء معجؿة «َكَضَخُف بِاْلََمءِ »معجؿة، ويف الحديث أخر: 

 .فقق الـضح

 (1)ي قال: الـضخ مجتؿع، والـضحزِ قَّ وأخبركا أبق خؾقػة، أن التَّ  (173)

متػرق وكذلؽ الـفش والـفس بالشقـ، والسقـ، والرضخ والرضح، والؼبض 

 .والؼبص

وحػظقا مـ قال: كقػ أكت إذا بؼقت يف حػالة مـ الـاس؟ بالػاء،  (174)

بؽسر الؿقؿ مـ الفداية، ومـ رواه  (اةٌ دَ فْ مِ  رمحةٌ ) :ومـ روى .ومـ قالف بالثاء

                                                        
 ( بطرق طـ إسؿاطقؾ بـ أبل خالد بف.2858رواه مسؾؿ برقؿ ) (1)

الصحقح الؿسـد مؿا لقس يف ، وهق يف ( وغقره، مـ حديث طظ 1/76رواه أمحد ) (2)
 .قادطل ( لشقخـا ال963( برقؿ )2/53) الصحقحقـ

: الـضح قريب مـ الـضُح، وقد اخُتؾَِػ فقفؿا أيُُّفؿا أكثر وإكثر أكف بالؿعجؿة قال ابـ إثقر  (1)
أقؾُّ مـ الؿفؿؾة، وققؾ: هق بالؿعجؿة: إثر يبؼك يف الثقب والَجَسد وبالؿفؿؾة الِػعُؾ كػُسف. وققؾ: 

ًدا وبالؿفؿؾة مـ غقر تَعؿُّ   ( مادة )َكَضَح (2/755.)الـفايةد. هق بالؿعجؿة ما ُفِعَؾ تعؿُّ

)3(
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هل بقع البؼؾ والؽراث فل طـ الؿخاضرة بالضاد، ووبالضؿ مـ الفدية، والـَّ

، وطـ الؿخاصرة بالصاد غقر معجؿة، وروي أيًضا آختصار، ةً زَّ َج  زَّ جَ قبؾ أن يُ 

 .وهق أن يؿسؽ الرجؾ يده طىل خاصرتف يف الصالة

رأس الصبل،  َؼ ؾَ حْ وهنك طـ الؼزع بالؼاف والزاي الؿعجؿة، وهق أن يُ 

 .ؿ ٔلفتؿفُ هق ذبائحُ بالػاء والراء غقر معجؿة، و عِ رَ ويترك وسطف، وطـ الػَ 

ع، يعـل ضرف رْ وهق آكتباذ يف الؼَ  بالؼاف والراء غقر معجؿة عرْ وطـ الؼَ 

ة مـ دَ قْ بِ طَ  زَ قِّ ؿُ الؿتػؼة صقرها، فَ  حركة إسؿاء وضبطقا اختالف. الدباء

ؿ مـ قْ ؾَ ان، وُس بَّ ان مـ حِ بَّ ة، وَح ادَ بَ ادة مـ طَ بَ ة، وطُ ارَ ؿَ ارة مـ طِ ؿَ ة، وطُ دَ قْ بَ طُ 

ِ ر، وَح ؿِّ عَ مـ مُ  (2)رؿَ عْ مَ ، وَ (1)ؾؼَّ عَ مُ  ـْ مِ  ٌؾ ؼِ عْ ؿ، ومَ قْ ؾِ َس  شقر ب، وبَ قِّ بَ ب مـ ُح قْ ب

شقر وتقصؾقا إىل معرفة إسؿاء وإلؼاب وإكساب، فؼالقا: فالن مـ بُ 

البدري شفد بدًرا، وأبق مسعقد البدري كان يـزل ماء بدر، ولقس مؿـ شفد 

مـ  الؼاريُّ  دٍ بْ مـ قراءة الؼرآن، وطبد الرمحـ بـ طَ  وفالن الؼارئ، (1)بدًرا

 .ن بـ خزيؿةقْ الؼارة، وهؿ بـق الفُ 

باة ٕكف كان يلبك أن يلكؾ وطؿقر مقىل آبل الؾحؿ طىل وزن فاطؾ مـ اإل

 (2).ب بف ولقس بؽـقةؼِّ الؾحؿ، فؾُ 
                                                        

 يف ]أ[، و]د[: )ُمغػؾ(. (1)
ر( بدل )َمْعَؿر(. (2)  وقع يف الؿطبقع: )َمَعؿَّ
(1) كشػ الـؼاب طـ إسؿاء وإلؼاب (1/133( برقؿ )ٓبـ الجقزي.154 ) 
(2) إلؼاب ( ٓبـ الػرضل.1برقؿ ) 

١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  253 اِيَك
 

 

 

 

 ،(2)كان يلمل فؼار ضفره حتك يـحـل لفا، ولقس مـ الػؼر (1)ويزيد الػؼقر

س بـ ؿَ ؾة، وهؿ أْح قْ جِ مـ بَ  لٌّ ـ َح هَ ـل مػتقح الفاء مـ بـل دُ هَ ار الدُّ وطؿ

الن بـ فْ ت بـ مالؽ بـ زيد بـ كَ بْ راش بـ الغقث بـ كَ إث بـ أكؿار بـ قْ الغَ 

 .، فـسب ولدها إلقفا، وبجقؾة أمٌّ  لسب

اِء َمـُْسقٌب  اُك اْلِؿْشَرقِلُّ َمْؽُسقُر اْلِؿقِؿ، َمْػُتقُح الرَّ حَّ ـٌ  َوالضَّ إَِلك مِْشَرٍق َبْط

ـْ َهْؿَدانَ  ـِ  (3)مِ ـِ َأبِل َثابٍِت، َط ـْ َحبِقِب ْب ، َط الَِّذي َرَوى ُسْػَقاُن الثَّْقِريُّ

 : ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ اِك اْلِؿْشَرقِلِّ َط حَّ  َذَكَر فَِئًة ُمْخَتؾَِػةً  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ »الضَّ

ـِ إَِلك اْلَحؼِّ َتْخُرُج  ائَِػتَْق اُك َهَذا َفاِرٌس َشِريٌػ (1)«، َيْؼُتُؾَفا َأْقَرُب الطَّ حَّ ، َوالضَّ

ـِ   .َقاَتَؾ َمَع اْلُحَسْق

بد اهلل، طـ أبل يقًما: أبق ط (2)يرِّ قال الؼاضل: قال يل أبق طبد اهلل بـ البَ  (175)

قال: الثقري،  .طروة، طـ أبل الخطاب، طـ أبل محزة، مـ هؿ؟ قؾت: ٓ أدري

ففذا سللـل طـف  زة لق قال قائؾ كان أكس بـ مالٍؽ طـ معؿر، طـ قتادة، وأبق مح

 .ي مػقًدا طىل وجف آختباررِّ أبق طبد اهلل بـ البَ 
                                                        

 يف ]ب[: )ٕكف كان يلمل فؼاره(. (1)

(2) إلؼاب ( ٓبـ الػرضل.484برقؿ ) 

(3) اإلكؿال (7/257.ٓٓبـ ماكق ) 

 (.153( )152(، )151( )153(، و)149( )1364رواه مسؾؿ طؼقب الحديث رقؿ ) (1)

ي.  (2) ( ترمجة برقؿ 1/383) تؽؿؾة اإلكؿالهق أبق طبد اهلل محؿد بـ الحسـ بـ طظ بـ بحر بـ َبرِّ
 ( ٓبـ كؼطة.636)

من القاريُّ  َعْبٍد  بن  الرمحن  وعبد  القرآن،  َقَرَأِة  من  القارئ  وفالن  )3(

)4(

)3(
)4(



١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  253 اِيَك
 

 

 

 

 ،(2)كان يلمل فؼار ضفره حتك يـحـل لفا، ولقس مـ الػؼر (1)ويزيد الػؼقر

س بـ ؿَ ؾة، وهؿ أْح قْ جِ مـ بَ  لٌّ ـ َح هَ ـل مػتقح الفاء مـ بـل دُ هَ ار الدُّ وطؿ

الن بـ فْ ت بـ مالؽ بـ زيد بـ كَ بْ راش بـ الغقث بـ كَ إث بـ أكؿار بـ قْ الغَ 

 .، فـسب ولدها إلقفا، وبجقؾة أمٌّ  لسب

اِء َمـُْسقٌب  اُك اْلِؿْشَرقِلُّ َمْؽُسقُر اْلِؿقِؿ، َمْػُتقُح الرَّ حَّ ـٌ  َوالضَّ إَِلك مِْشَرٍق َبْط

ـْ َهْؿَدانَ  ـِ  (3)مِ ـِ َأبِل َثابٍِت، َط ـْ َحبِقِب ْب ، َط الَِّذي َرَوى ُسْػَقاُن الثَّْقِريُّ

 : ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ اِك اْلِؿْشَرقِلِّ َط حَّ  َذَكَر فَِئًة ُمْخَتؾَِػةً  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ »الضَّ

ـِ إَِلك اْلَحؼِّ َتْخُرُج  ائَِػتَْق اُك َهَذا َفاِرٌس َشِريٌػ (1)«، َيْؼُتُؾَفا َأْقَرُب الطَّ حَّ ، َوالضَّ

ـِ   .َقاَتَؾ َمَع اْلُحَسْق

بد اهلل، طـ أبل يقًما: أبق ط (2)يرِّ قال الؼاضل: قال يل أبق طبد اهلل بـ البَ  (175)

قال: الثقري،  .طروة، طـ أبل الخطاب، طـ أبل محزة، مـ هؿ؟ قؾت: ٓ أدري

ففذا سللـل طـف  زة لق قال قائؾ كان أكس بـ مالٍؽ طـ معؿر، طـ قتادة، وأبق مح

 .ي مػقًدا طىل وجف آختباررِّ أبق طبد اهلل بـ البَ 
                                                        

 يف ]ب[: )ٕكف كان يلمل فؼاره(. (1)

(2) إلؼاب ( ٓبـ الػرضل.484برقؿ ) 

(3) اإلكؿال (7/257.ٓٓبـ ماكق ) 

 (.153( )152(، )151( )153(، و)149( )1364رواه مسؾؿ طؼقب الحديث رقؿ ) (1)

ي.  (2) ( ترمجة برقؿ 1/383) تؽؿؾة اإلكؿالهق أبق طبد اهلل محؿد بـ الحسـ بـ طظ بـ بحر بـ َبرِّ
 ( ٓبـ كؼطة.636)

)5(

)4(

)5(

)4(



١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  254 اِيَك
 

 

 

 

أو جده أو أبق ولق سلل سائؾ طـ الحسـ بـ ديـار، فؼال: ديـار أبقه  (176)

ٕن ديـاًرا زوج أمف طرف بف، فـسب  :فا أجاب الؿسمول فؼد أخطلجده، فليَّ 

زوج  رُ َض اد بـ طؾؼؿة، وأْخ بَّ اد بـ طَ بَّ وكذلؽ طَ  .إلقف، وهق الحسـ بـ واصؾ

د بـ ارِ طَ دي، يظـ أكثر الـاس أكف مـ ولد طُ ارِ طَ وكذلؽ أبق رجاء العُ  .أمف

طارد ، سباه بـق طُ حان مـ القؿـؾْ ؿران بـ مِ حاجب بـ زرارة، وهق أبق رجاء ط

بـ زيد  ارد بـ كعب بـ سعدطَ يف الجاهؾقة، فبؼل فقفؿ وكسب إلقفؿ، وهق طُ 

 .مـاة بـ تؿقؿ

 :إلقفؿ دون آبائفؿ (1)قنبستبلجدادهؿ الؿـ (1)فقنوفلما الؿعر (177)

 .ـل أبل شقبةر، وابـ جريج، وبَ جَ كابـ أبْ 

 .بـ أبجر هق طبد الؿؾؽ بـ حقان فلما ابـ أبجر فنكؿا -1

 .وابـ جريج إكؿا هق طبد الؿؾؽ بـ طبد العزيز بـ جريج -2

وبـق أبل شقبة إكؿا هؿ بـق محؿد بـ أبل شقبة، وهؿ طثؿان، وطبد اهلل  -3

 .والؼاسؿ، واسؿ أبل شقبة إبراهقؿ

ل ابـ ؿِّ ُس ف أخر، فَ بِ ؼِ قن، كؾ واحد مـفؿ يف طَ ُش وكذلؽ بـق الؿاجِ  -4

 .شقن لؼب كان جدهؿ بف يعرفقن، وماجِ ُش الؿاجِ 
                                                        

 (.اْلَؿْعُرُفقنَ ع يف الؿطبقع: )وق (1)

 كذا يف مجقع كسخ الؿخطقط: )الؿـتسبقن(. ( 1)

١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  255 اِيَك
 

 

 

 

سؿعت أبل يؼقل: سؿعت يعؼقب بـ سػقان الػسقي يؼقل: هؿ مـ  )*(

، فؽان أحدهؿ يؾؼك أخر، فقؼقل: شقين اكتؼؾقا إىل الؿديـة أهؾ أصبفان

 (1).شقين، يريد بذلؽ كقػ أكت فؾؼبقا بالؿاجشقن

 :ه ويـسب إلقفدِّ جَ ـ يعرف بِ مؿ ملسو هيلع هللا ىلصومـ أصحاب الـبل  (178)

ة، وهق غَ ابِ بـ الـَّ ُؾ ؿَ َح ء وَ زْ اء بـ َج قَ ، وهق ابـ َس ءِ زْ أمحر بـ َج  -5-7

ع بـ يزيد بـ ؿِّ جَ ع بـ جارية، وهق مُ ؿِّ جَ ؾ بـ مالؽ بـ الـابغة هذيل ومُ ؿَ َح 

 .جارية

 :ثؿ مـ يعرف بؽـقة جده ويـسب إلقف (179)

 .طبد الرمحـ بـ أبل الحسقـابـ أبل الحسقـ الؿؽل، هق طبد اهلل بـ  -8

 .ارار، وهق طبد الرمحـ بـ طبد اهلل بـ أبل طؿَّ وابـ أبل طؿَّ  -9

 .ةبَ قْ بِ ة، وهق محؿد بـ طبد الرمحـ بـ أبل لَ بَ قْ بِ وابـ أبل لَ  -13

 .اببَ اب، وهق الحارث بـ طبد الرمحـ بـ أبل ذُ بَ وابـ أبل ذُ  -11

 .ـ الؿغقرة بـ أبل ذئبوابـ أبل ذئب، وهق محؿد بـ طبد الرمحـ ب -12

 .وابـ أبل لقىل، وهق محؿد بـ طبد الرمحـ بـ أبل لقىل -13

ة بـ رَ بْ ة، وهق محؿد بـ طبد اهلل بـ محؿد بـ أبل َس رَ بْ وابـ أبل َس  -14
                                                        

  (12/5.)إكساب(، و18/155) هتذيب الؽؿاليـظر  (1)

)2(

)2(



١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  255 اِيَك
 

 

 

 

سؿعت أبل يؼقل: سؿعت يعؼقب بـ سػقان الػسقي يؼقل: هؿ مـ  )*(

، فؽان أحدهؿ يؾؼك أخر، فقؼقل: شقين اكتؼؾقا إىل الؿديـة أهؾ أصبفان

 (1).شقين، يريد بذلؽ كقػ أكت فؾؼبقا بالؿاجشقن

 :ه ويـسب إلقفدِّ جَ ـ يعرف بِ مؿ ملسو هيلع هللا ىلصومـ أصحاب الـبل  (178)

ة، وهق غَ ابِ بـ الـَّ ُؾ ؿَ َح ء وَ زْ اء بـ َج قَ ، وهق ابـ َس ءِ زْ أمحر بـ َج  -5-7

ع بـ يزيد بـ ؿِّ جَ ع بـ جارية، وهق مُ ؿِّ جَ ؾ بـ مالؽ بـ الـابغة هذيل ومُ ؿَ َح 

 .جارية

 :ثؿ مـ يعرف بؽـقة جده ويـسب إلقف (179)

 .طبد الرمحـ بـ أبل الحسقـابـ أبل الحسقـ الؿؽل، هق طبد اهلل بـ  -8

 .ارار، وهق طبد الرمحـ بـ طبد اهلل بـ أبل طؿَّ وابـ أبل طؿَّ  -9

 .ةبَ قْ بِ ة، وهق محؿد بـ طبد الرمحـ بـ أبل لَ بَ قْ بِ وابـ أبل لَ  -13

 .اببَ اب، وهق الحارث بـ طبد الرمحـ بـ أبل ذُ بَ وابـ أبل ذُ  -11

 .ـ الؿغقرة بـ أبل ذئبوابـ أبل ذئب، وهق محؿد بـ طبد الرمحـ ب -12

 .وابـ أبل لقىل، وهق محؿد بـ طبد الرمحـ بـ أبل لقىل -13

ة بـ رَ بْ ة، وهق محؿد بـ طبد اهلل بـ محؿد بـ أبل َس رَ بْ وابـ أبل َس  -14
                                                        

  (12/5.)إكساب(، و18/155) هتذيب الؽؿاليـظر  (1)



َٔ اي ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ ١َِٜاِيَك َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا طِّ  256 
 

 

 

 

 .ؿ مـ بـل طامر بـ لميهْ أبل رُ 

ة، واسؿ أبل ؽَ قْ ؾَ ة، وهق طبد اهلل بـ طبقد اهلل بـ أبل مُ ؽَ قْ ؾَ وابـ أبل مُ  -15

 .ة زهقر بـ طبد اهللؽَ قْ ؾَ مُ 

 :ثؿ الؿـتسبقن إىل أمفاهتؿ (181)

ة أمف، وكان يؽره أن قَّ ؾَ ة، وهق إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ، وطُ قَّ ؾَ فابـ طُ  -16

 .ةقَّ ؾَ يدطك ابـ طُ 

وابـ طائشة، وهق محؿد بـ حػص بـ طؿر بـ مقسك بـ طبد اهلل  -17

 .عؿربـ معؿر، وطائشة أمف، وهل بـت طبقد اهلل بـ طبد اهلل بـ ما

 طدة يـسبقن إىل أمفاهتؿ مـفؿ: ملسو هيلع هللا ىلصويف أصحاب الـبل 

طاع بـ طؿرو بـ طبد اهلل بـ الؿُ  ؾقْ بِ ْح رَ ُش وهق  ة،ـََس َح  بـ ؾقْ بِ ْح رَ ُش  -18

 .لحِ ؿَ الجُ ر بـ حبقب ؿَ عْ ة مقٓة مَ ـََس َح  فُ ة، وأمُّ دَ ـْمـ كِ 

، قال: هق شرحبقؾ بـ لحِ ؿَ الجُ وأخبركا أبق خؾقػة طـ الجفؿ، طـ  )*(

بـ الؿطاع، وحسـة أمف مـ بطـ محقر، وكان سػقان بـ معؿر بـ حبقب  اهلل طبد

ح تزوجفا بعد طبد اهلل بـ الؿطاع، وتبـك ابـفا يف ؿَ بـ وهب بـ حذافة بـ ُج ا

  .الجاهؾقة

بـ سبع  د بـ شراحقؾبَ عْ ر بـ مَ قْ ِش قة، هق بَ اِص َص ر بـ الخَ قْ شِ ومـفؿ بَ  -19

١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  257 اِيَك
 

 

 

 

ويؼال مارية  ،ي، واسؿفا كبشةارِ بَ ُض  والخصاصقة أم .ي بـ سدوسارِ بَ بـ ُض ا

 .مـ إزد (2)بـ الحارث بـ الغطريػ (1)وبـت طؿر

وابـ أم مؽتقم، واسؿف طؿرو بـ ققس، ويؼال اسؿف طبد اهلل بـ  -23

ة مـ بـل طامر بـ ثَ ؽَ ـْزائدة، وأم مؽتقم أمف، وهل طاتؽة بـت طبد اهلل بـ طَ 

 .لمي

مالؽ، وبحقـة أمف، وهل بحقـة بـت  ة، وهق طبد اهلل بــَقْ حَ وابـ بُ  -21

 .الحارث بـ الؿطؾب بـ طبد مـاف بـ قصل

ومعاذ بـ طػراء، وهق معاذ بـ الحارث بـ رفاطة، أمف طػراء بـت  -22

 .طبقد مـ بـل الـجار

اء أمف، وهل َص رْ اء هق الحارث بـ مالؽ، وبَ َص رْ والحارث بـ البَ  -23

 .اء ابـة ربقعةَص رْ بَ 

ة، وهق يعىل بـ أمقة بـ أبل طبقدة مـ ولد زيد بـ مالؽ قَ ـْويعىل بـ مُ  -24
                                                        

 وقع يف الؿطبقع: )طؿر( وهق تصحقػ. (1)

َب إىل )الغطريػ( يف هامش ]أ[، و]د[: لذا أثبتف، وك (2) ذا وقع يف كسخ الؿخطقط: )الغطاريػ(، وُصقِّ
 فعؾ الدكتقر محؿد طجاج يف صبعتف.

 (1/314 )اإلصابة يف تؿققز الصحابة( لؿغؾطاي، و2/423) إكؿال هتذيب الؽؿالويـظر 
هتذيب ، فػقفؿا: )الغطريػ( كؼاًل طـ الؿصـػ، ويف ترمجتف مـ مـ ترمجة بشقر بـ معبد 

 (: )العطاريػ (4/175.)الؽؿال



١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  257 اِيَك
 

 

 

 

ويؼال مارية  ،ي، واسؿفا كبشةارِ بَ ُض  والخصاصقة أم .ي بـ سدوسارِ بَ بـ ُض ا

 .مـ إزد (2)بـ الحارث بـ الغطريػ (1)وبـت طؿر

وابـ أم مؽتقم، واسؿف طؿرو بـ ققس، ويؼال اسؿف طبد اهلل بـ  -23

ة مـ بـل طامر بـ ثَ ؽَ ـْزائدة، وأم مؽتقم أمف، وهل طاتؽة بـت طبد اهلل بـ طَ 

 .لمي

مالؽ، وبحقـة أمف، وهل بحقـة بـت  ة، وهق طبد اهلل بــَقْ حَ وابـ بُ  -21

 .الحارث بـ الؿطؾب بـ طبد مـاف بـ قصل

ومعاذ بـ طػراء، وهق معاذ بـ الحارث بـ رفاطة، أمف طػراء بـت  -22

 .طبقد مـ بـل الـجار

اء أمف، وهل َص رْ اء هق الحارث بـ مالؽ، وبَ َص رْ والحارث بـ البَ  -23

 .اء ابـة ربقعةَص رْ بَ 

ة، وهق يعىل بـ أمقة بـ أبل طبقدة مـ ولد زيد بـ مالؽ قَ ـْويعىل بـ مُ  -24
                                                        

 وقع يف الؿطبقع: )طؿر( وهق تصحقػ. (1)

َب إىل )الغطريػ( يف هامش ]أ[، و]د[: لذا أثبتف، وك (2) ذا وقع يف كسخ الؿخطقط: )الغطاريػ(، وُصقِّ
 فعؾ الدكتقر محؿد طجاج يف صبعتف.

 (1/314 )اإلصابة يف تؿققز الصحابة( لؿغؾطاي، و2/423) إكؿال هتذيب الؽؿالويـظر 
هتذيب ، فػقفؿا: )الغطريػ( كؼاًل طـ الؿصـػ، ويف ترمجتف مـ مـ ترمجة بشقر بـ معبد 

 (: )العطاريػ (4/175.)الؽؿال



١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  258 اِيَك
 

 

 

 

ان مـ بـل وَ زْ ة بـت غزوان أخت طتبة بـ غَ قَ ـْة أمف، وهل مُ قَ ـْبـ حـظؾة، ومُ ا

 .ؿ بـ مـصقرقْ ؾَ مازن بـ مـصقر أخل ُس 

 :الؿعروفقن بغقر أسؿائفؿ إما بؾؼب أو بـعت أو معـك (181)

بـ طبد اهلل بـ حسان بـ ي، وهق يحقك دِ ـْالؽِ  (1)حؾَ ْج إَ  :مـفؿ -25

 .بـ معاوية بـ ثقر حجر بـ وهب بـ ربقعة بـ الحارث

ِ ثَ دَّ َح  )*(  .، هبذا آسؿ والـسباهلل بـ طظ، طـ أبل سعقد إشجِّ  ل طبدـ

 .اسؿف طبد اهلل بـ طبد اهلل :خاقان إهتؿ -26

 .أبق طبد اهلل إغر، اسؿف سؾؿان -27

 :أو كعتف مؿـ يعرف بؾؼبف ملسو هيلع هللا ىلصومـ أصحاب الـبل  (182)

: الجارود (1)اٌب بَ الجارود العبدي، وهق بشر بـ طؿرو، قال َش  -28

  (2).ٌب ؼَ لَ 

 .وهق ققس بـ الـعؿان، ويؼال اسؿف الؿـذر ،طبد الؼقس جُّ أَش  -29

 .إقرع بـ حابس، اسؿف فراس -33

                                                        
َْحَؾُج وقع يف الؿطبقع: ) (1) ْٕ  ( وهق تصحقػ.ا

 هق خؾقػة بـ خقاط. (1)

 ( لشباب.185و61)ص الطبؼاتيـظر  (2)

١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  259 اِيَك
 

 

 

 

اسؿف خؾػ بـ  :طبد اهلل بـ طبد مالؽ، ويؼال :آبل الؾحؿ -31

  (1).ػارمالؽ بـ طبد اهلل مـ غ طبد

يؼقلف شباب، وقال أبق  (2)جؾْ اسؿف بَ  ملسو هيلع هللا ىلصان مقىل رسقل اهلل رَ ؼْ ُش  -32

 (1).حػص اسؿف صالح

، وهق مقىل (2)اسؿف صالح، يؼقلف شباب ملسو هيلع هللا ىلصسػقـة مقىل رسقل اهلل  -33

 .أم سؾؿة

ـا الحسـ بـ الؿثـك، ثـا طػان، ثـا محاد بـ سؾؿة، طـ سعقد بـ ثَ دَّ َح  )*(

 ملسو هيلع هللا ىلص أطتؼتـل أم سؾؿة، وشرصت طظ خدمة رسقل اهلل ان، طـ سػقـة قال:فَ ؿْ ُج 

  (3).ما طاش
                                                        

 ( ٕبل الػتح إزدي.1)ص أسؿاء مـ يعرف بؽـقتفيـظر  (1)

كذا يف كسخ الؿخطقط ويف ]أ[: )صالح( بدل )بؾج(، وهق الؿقافؼ لؿا قالف )شباب(: فنكف يف  (2)
الطبؼات واسؿف صالح. ومؿـ ذكر أن اسؿف صالح ملسو هيلع هللا ىلص (قال: وُشؼران مقىل رسقل اهلل7)ص ،

 معجؿ الصحابة(، وابـ قاكع يف 2758( ترمجة برقؿ )4/67) التاريخ الؽبقرالبخاري يف 
ترمجة  مـ الؿقايل ملسو هيلع هللا ىلصالػجر الؿتقايل فقؿـ اكتسب إىل الـبل (، ويـظر 466( ترمجة برقؿ )2/23)

 ( لؾسخاوي.74برقؿ )

 هق تصحقػ.وقع يف الؿطبقع: )صالج(، و (1)

ف صالًحا، وإكؿا ذكره ضؿـ حؾػاء بـل مخزوم، فؼال: سػقـة مقىل أم سؾؿة  الطبؼاتأما يف  (2) مل ُيَسؿِّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصزوج الـبل 

(، وأبق داود برقؿ 5/221شقخ الؿصـػ مل أطرفف بقد أن إثر حسـ، فؼد رواه أمحد برقؿ ) (3)
 =جفؿان بف، وسعقد بـ جفؿان حسـ  ( مـ صريؼقـ طـ سعقد بـ2526(، وابـ ماجف برقؿ )3932)

)2(

)3(

)2(

)3(



١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  259 اِيَك
 

 

 

 

اسؿف خؾػ بـ  :طبد اهلل بـ طبد مالؽ، ويؼال :آبل الؾحؿ -31

  (1).ػارمالؽ بـ طبد اهلل مـ غ طبد

يؼقلف شباب، وقال أبق  (2)جؾْ اسؿف بَ  ملسو هيلع هللا ىلصان مقىل رسقل اهلل رَ ؼْ ُش  -32

 (1).حػص اسؿف صالح

، وهق مقىل (2)اسؿف صالح، يؼقلف شباب ملسو هيلع هللا ىلصسػقـة مقىل رسقل اهلل  -33

 .أم سؾؿة

ـا الحسـ بـ الؿثـك، ثـا طػان، ثـا محاد بـ سؾؿة، طـ سعقد بـ ثَ دَّ َح  )*(

 ملسو هيلع هللا ىلص أطتؼتـل أم سؾؿة، وشرصت طظ خدمة رسقل اهلل ان، طـ سػقـة قال:فَ ؿْ ُج 

  (3).ما طاش
                                                        

 ( ٕبل الػتح إزدي.1)ص أسؿاء مـ يعرف بؽـقتفيـظر  (1)

كذا يف كسخ الؿخطقط ويف ]أ[: )صالح( بدل )بؾج(، وهق الؿقافؼ لؿا قالف )شباب(: فنكف يف  (2)
الطبؼات واسؿف صالح. ومؿـ ذكر أن اسؿف صالح ملسو هيلع هللا ىلص (قال: وُشؼران مقىل رسقل اهلل7)ص ،

 معجؿ الصحابة(، وابـ قاكع يف 2758( ترمجة برقؿ )4/67) التاريخ الؽبقرالبخاري يف 
ترمجة  مـ الؿقايل ملسو هيلع هللا ىلصالػجر الؿتقايل فقؿـ اكتسب إىل الـبل (، ويـظر 466( ترمجة برقؿ )2/23)

 ( لؾسخاوي.74برقؿ )

 هق تصحقػ.وقع يف الؿطبقع: )صالج(، و (1)

ف صالًحا، وإكؿا ذكره ضؿـ حؾػاء بـل مخزوم، فؼال: سػقـة مقىل أم سؾؿة  الطبؼاتأما يف  (2) مل ُيَسؿِّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصزوج الـبل 

(، وأبق داود برقؿ 5/221شقخ الؿصـػ مل أطرفف بقد أن إثر حسـ، فؼد رواه أمحد برقؿ ) (3)
 =جفؿان بف، وسعقد بـ جفؿان حسـ  ( مـ صريؼقـ طـ سعقد بـ2526(، وابـ ماجف برقؿ )3932)

)5(

)4(

)3(

)3(

)4(

)5(



١َِٜ َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ ٍُ ِفٞ َفِض ِٛ  263 اِيَك
 

 

 

 

اب، ويؼال: إن صدره كان بَ ؾ مـ بـل ِض قْ بِ ْح رَ ـ: اسؿف ُش َش قْ ذو الجَ  -34

 (1).الجقشـ وكاتًئا فؾؼب ذ

أكتقضل ة الجفـل الذي روى، قؾت: يا رسقل اهلل رَّ غُ وكذلؽ ذو الْ  -35

 (2).شقْ عِ اسؿف يَ  «َكَعؿْ »قال:  مـ لحقم اإلبؾ؟

ؿالقـ بـ ذو الشِّ  ،ذو القديـ الذي روى حديث السفق -36-37

زطؿقا أكف  (1)ومـ الػؼفاء مـ يلبك ذلؽ .طؿرو، وقد ققؾ: إهنؿا واحد طبد

 .كان صقيؾ القديـ

الذي روى:  (2)رؿَ خْ ر ابـ أخل الـجاشل، ويؼال: ذو مِ بَ خْ ذو مِ  -38

  (3).تصالحقن الروم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1/365 )الصحقح الؿسـد مؿا لقس يف الصحقحقـيف  الحديث وحسـف شقخـا القادطل  =
 (.438برقؿ )

(. َذايف ]د[: ) (1) ـِ  الَجْقَش

(: سؿاه يعقًشا البغقي، وابـ قاكع، وكذا حؽك 1/513) تعجقؾ الؿـػعةيف  قال الحافظ  (2)
أن اسؿ ذي الغرة البراء بـ طازب، وذكره الترمذي طؼب  ماكقٓك ابـ الدوري طـ ابـ معقـ، وحؽ

حديث القضقء مـ لحقم اإلبؾ، وقال: ذو الغرة ٓ ُيدرى مـ هق وحؽك أبق كعقؿ يف الصحابة أكف 
 ُسؾقٌؽ الغطػاين، وقال ابـ السؽـ: ٓ يصح شلٌء مـ صرقف.

كظؿ الػقائد ؿ ومػقد لؾحافظ العالئل يف فقؿا يتعؾؼ بذي القديـ والخالف يف ذلؽ يـظر مبحث مف (1)
 (.77-61)ص لؿا تضؿـف حديث ذي القديـ مـ الػقائد

(2) الطبؼات ( لخؾقػة بـ خقاط.337)ص 

الصحقح الؿسـد مؿا يف  (، وغقره وهق صحقح وصححف شقخـا القادطل 4/91رواه أمحد ) (3)
 (.327( برقؿ )1/273) لقس يف الصحقحقـ

ٍُ ِفٞ َف ِٛ ١َِٜاِيَك َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ  261 ِض
 

 

 

 

الذي روى قؾت: يا رسقل اهلل: ما كعؿؾ؟  (1)ة الؽالبلقَ حْ وذو الؾّ  -39

ـْفُ »أمر قد فرغ مـف أم كستؼبؾ؟ قال:    (2).«َبْؾ َأْمٌر َقْد ُفرَِغ ِم

الذي روى، قؾت: يا رسقل اهلل: إن ابتؾقـا بالبؼاء  (3)عـبِ اَص ذو إَ  -43

 (1).«بَِبْقِت اْلَؿْؼِدسِ  َطَؾْقُؽؿ»تلمركا؟ قال: بعدك فؿا 

 :ثؿ الؿؾؼبقن أباء (183)

 .سـان بـ طبد اهلل إسؾؿل :سؾؿة بـ إكقع، اسؿ إكقع -41

 .صخر بـ طبقد مـ هذيؾ :ؼبَّ حَ ؼ، اسؿ الؿُ بَّ حَ سؾؿة بـ الؿُ  -42

 .بـ يربقع بـ حبقب بـ مالؽ طتبة :د هققَ رْ طتبة بـ فَ  -43

 .بـ جابر ؾْس حِ  :حذيػة بـ القؿان اسؿ القؿان -44

 .طؿرو بـ طبد اهلل مـ بـل لقث :شداد بـ الفاد، واسؿ الفاد -45

 .افةـَ قُ  ب يزيد بـؾْ ب، اسؿ هُ ؾْ قبقصة بـ هُ  -46

                                                        
(1) الطبؼات (لخؾقػة بـ خقاط.332و 58ص ) 

( برقؿ 1/1332) معرفة الصحابة(، و939( برقؿ )3/265) التاريخ الؽبقري يف رالبخا (2)
 ( ٕبل كعقؿ.3619)

ُْصَبعِ يف ]د[: ) (3) ْٕ (، وأثبتف الدكتقر محؿد طجاج يف كسختف، وقال: وما أثبتـاه يتػؼ مع ما يف ُذو ا
( وجدتف قال: ذو إصابع 2446( برقؿ )2/438) صابةاإلاإلصابة. كذا قال ولؿا رجعت. 

 الجفـل، وققؾ: التؿقؿل، وققؾ: الخزاطل.
 ( لؾبخاري.937( برقؿ )3/264) التاريخ الؽبقروذكر حديثف الؿذكقر هـا وكذا يف كتب التراجؿ مـفا 

 لؿعجؿ الؽبقرا(، ومـ صريؼة الطبراين يف 4/67) زوائد الؿسـدرواه طبد اهلل بـ أمحد يف  (1)
 (، وهق حديث ضعقػ.4238( برقؿ )4/238)

)5(

)4(

)3(

)5(

)4(

)3(



ٍُ ِفٞ َف ِٛ ١َِٜاِيَك َٚايسَِّضا  ١َِٜ َٚا َٔ ايطِّ ِٝ ََُع َب ِٔ َد ََ  ٌِ  261 ِض
 

 

 

 

الذي روى قؾت: يا رسقل اهلل: ما كعؿؾ؟  (1)ة الؽالبلقَ حْ وذو الؾّ  -39

ـْفُ »أمر قد فرغ مـف أم كستؼبؾ؟ قال:    (2).«َبْؾ َأْمٌر َقْد ُفرَِغ ِم

الذي روى، قؾت: يا رسقل اهلل: إن ابتؾقـا بالبؼاء  (3)عـبِ اَص ذو إَ  -43

 (1).«بَِبْقِت اْلَؿْؼِدسِ  َطَؾْقُؽؿ»تلمركا؟ قال: بعدك فؿا 

 :ثؿ الؿؾؼبقن أباء (183)

 .سـان بـ طبد اهلل إسؾؿل :سؾؿة بـ إكقع، اسؿ إكقع -41

 .صخر بـ طبقد مـ هذيؾ :ؼبَّ حَ ؼ، اسؿ الؿُ بَّ حَ سؾؿة بـ الؿُ  -42

 .بـ يربقع بـ حبقب بـ مالؽ طتبة :د هققَ رْ طتبة بـ فَ  -43

 .بـ جابر ؾْس حِ  :حذيػة بـ القؿان اسؿ القؿان -44

 .طؿرو بـ طبد اهلل مـ بـل لقث :شداد بـ الفاد، واسؿ الفاد -45

 .افةـَ قُ  ب يزيد بـؾْ ب، اسؿ هُ ؾْ قبقصة بـ هُ  -46

                                                        
(1) الطبؼات (لخؾقػة بـ خقاط.332و 58ص ) 

( برقؿ 1/1332) معرفة الصحابة(، و939( برقؿ )3/265) التاريخ الؽبقري يف رالبخا (2)
 ( ٕبل كعقؿ.3619)

ُْصَبعِ يف ]د[: ) (3) ْٕ (، وأثبتف الدكتقر محؿد طجاج يف كسختف، وقال: وما أثبتـاه يتػؼ مع ما يف ُذو ا
( وجدتف قال: ذو إصابع 2446( برقؿ )2/438) صابةاإلاإلصابة. كذا قال ولؿا رجعت. 

 الجفـل، وققؾ: التؿقؿل، وققؾ: الخزاطل.
 ( لؾبخاري.937( برقؿ )3/264) التاريخ الؽبقروذكر حديثف الؿذكقر هـا وكذا يف كتب التراجؿ مـفا 

 لؿعجؿ الؽبقرا(، ومـ صريؼة الطبراين يف 4/67) زوائد الؿسـدرواه طبد اهلل بـ أمحد يف  (1)
 (، وهق حديث ضعقػ.4238( برقؿ )4/238)

)4(

)4(



َٚاِسْس َٗا َعِصْط  َُُع َِٜذ َِٛض ايَِّتٞ  ١ًَُ ايصُّ ُُِؿَه ٢َٓ اِي َٚاِيُه  َِٞ اأَلَغا  262 
 

 

 

 

َّاأَل ََا َعِصْط  َِٓذَنُع َِْض الَِّتٕ  ُ٘ الصُّ َّاِلُكَيٙ اِلُنِؿَكَل  اِحْسَغاِمٕ 

ِ ثَ دَّ َح  (184) السجستاين بؿديـة  (1)ابرَّ الؼَّ ل محؿد بـ محؿد بـ يحقك ـ

قال: كـا طـد سعقد بـ أبل مريؿ  ،ارَس ؿْ ، ثـا طثؿان بـ سعقد الدرامل السِّ سابقر

، فلتاه رجؾ فسللف كتاًبا يـظر فقف، أو سللف أن يحدثف بلحاديث، فامتـع بؿصر

رجؾ آخر يف ذلؽ فلجابف، فؼال لف إول: سللتؽ فؾؿ تجبـل،  طؾقف، وسللف

أو كحقه مـ الؽالم، قال: فؼال ابـ  !العؾؿ ؼَّ وسللؽ هذا فلجبتف، ولقس هذا َح 

، وأبا مجرة مـ أبل محزة، وكالمها قباينأبل مريؿ: إن كـت تعرف الشقباين مـ السَّ 

قال الؼاضل: حدثت  .ـا هذاْص َص ـاك كؿا َخ ْص َص اس، حدثـاك وَخ طـ ابـ طب

بعض أصحابـا هبذه الحؽاية، فؼال: هؾؿ كتذاكر إسؿاء الؿشؽؾة، فجؾسـا 

 كعدها، وكثرت، فاجتؿعـا طىل أن أشؽؾفا ما تؼاربت طصقر أهؾف، واتػؼت

 وذلؽ مثؾ: (2)صقرها، واختؾػت حروففا

                                                        
 ( ٓبـ حجر.3/1369) تبصقر الؿـتبف بتحرير الؿشتبفوقع يف ]د[: )العراب( وهق تصحقػ ويـظر  (1)

: ومعرفتف مـ ، قال الحافظ الؿمتؾػ والؿختؾػبـ  الؿصطؾحوهق الؿسؿك يف كتب  (2)
ّـِ حتك قال طظ بـ ال  = الـزهة. "أشد التصحقػ ما يؼع يف إسؿاء"ؿديـل: مفؿات هذا الَػ

َٚاِسْساأَلَغا َٗا َعِصْط  َُُع َِٜذ َِٛض ايَِّتٞ  ١ًَُ ايصُّ ُُِؿَه ٢َٓ اِي َٚاِيُه  َِٞ 263 
 

 

 

 

بالحاء،  ، وأبل محزةبـ طؿران الضبعل (1)رْص لجقؿ، هق كَ با أبل مجرة -47

، ، وكالمها رويا طـ ابـ طباس صابالؼَّ بـ أبل ططاء  (2)هق طؿران

 (3).ـققؿَّ َس واشتركا فقؿا روى طـفؿا، ويردان يف الحديث غقر مُ 

، وأبق محزة بـ أبل صػقة (5)ايل ثابتؿَ : أبق محزة الثُّ (4)اٌب بَ قال َش  -48

 (6).الذي روى طـف شعبة: طبد الرمحـ بـ كقسان

ة بـ كعب، روى طـ زيد بـ ضَ رَ مقىل قَ  بـ يزيد (7)وأبق محزة صؾحة -49

 .أرقؿ

، وأبق طؿرو بـ إياس (8)سعد ،اينوكذلؽ أبق طؿرو الشقب -53

 .بالسقـ غقر معجؿة الذي ابـف يحقك بـ أبل طؿرو السقباين (9)قباينالسَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.177-176)ص =

 (.7172ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة ثبت.  (1)

 (.5198ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق لف أوهام.  (2)

ـِ يف الؿطبقع: ) (3) ْق  (.ُمَسؿَّ

 هق خؾقػة بـ خقاط. (4)

 (.826رقؿ )ترمجة ب تؼريب التفذيبضعقػ رافضل.  ( 5)

 (.443( برقؿ )6/219) هتذيب التفذيبتـظر ترمجة طبد الرمحـ بـ طبد اهلل الؿازين مـ  (6)

 (.3355ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبوثؼف الـسائل.  (7)

 (.2246ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة مخضرم.  (8)

 (.7337ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبمؼبقل.  (9)
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 (2).، وسقبان مـ القؿـ(1)بان مـ ربقعةقْ وَش  -51

بالحاء والراء غقر  راءقْ ، وأبق الحَ (3)بالجقؿ والزاي وأبق الجقزاء -52

، ومها يف طداد التابعقـ، روى أحدمها طـ ابـ طباس، وأخر طـ (4)معجؿة

 (5).فؿـالحسـ بـ طظ رضقان اهلل ط

 .ؿبـ أبل مري (7)، ويزيدبـ أبل مريؿ (6)بريد -53

 :الؿشؽؾومـ  (185)

، روى طـ بالزاي معجؿة، وهق مـ أهؾ الؽقفة بـ بؽقر (8)يُّ زَ ُج  -54

مـ بـل سدوس بالراء غقر  مـ أهؾ البصرة بـ كؾقب(9) يُّ رَ وُج  حذيػة،

                                                        
 (.2438( برقؿ )8/198) إكسابذا الـسب يف واكظر ه (1)

 ( لؾسؿعاين.2229( برقؿ )7/332) إكسابواكظر هذا الـسب يف  (2)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيب ا.كثقرً  يرسؾ ثؼة بصري الجقزاء أبقهق أوس بـ طبد اهلل الرَبعل  (3)
(582.) 

 (.1917ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب .ثؼة البصري الحقراء أبق السعديهق ربقعة بـ شقبان (4)

ِف َطَؾْقِفؿْ يف ]ب[، و]د[: ) (5)  (.ِرْضَقاُن الؾَّ

 (.665ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق السؾقيل، ثؼة.  (6)

 (.7827ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبٓ بلس بف.  ( 7)

 الؾسانما الحافظ يف (، وأ1478( ترمجة برقؿ )1/397) مقزان آطتدالمـؽر الحديث.  (8)
 ( تشؽؽ هؾ هق جرير أم بؽقر.2/1968)

 (.1475( ترمجة برقؿ )1/397) مقزان آطتداليـظر  (9)

٢َٓ َٚاِيُه  َِٞ َٚاِسْس اأَلَغا َٗا َعِصْط  َُُع َِٜذ َِٛض ايَِّتٞ  ١ًَُ ايصُّ ُُِؿَه  265 اِي
 

 

 

 

 يُّ رَ وُج  ،روى طـ طظ هذا ققل البرديجل أيًضا مـ أهؾ الؽقفةمعجؿة، وهق 

 .(1)الـفدي كقيف، روى طـ طظ 

بالقاء والشقـ معجؿة، روى طـف ططاء وهق مـ  بـ أكس (2)وطايش -55

طـف إبراهقؿ الـخعل،  اء والسقـ، روىببال بـ ربقعة (3)سب، وطاأهؾ الؿديـة

 .وهق مـ أهؾ الؽقفة

، روى طـف إسؿاطقؾ طل، بالقاء مـ أهؾ الشاماَل ويافع بـ طامر الؽَ  -56

 (4).بـ طقاش، وكافع مقىل ابـ طؿر، روى طـف مالؽ والـاسا

اهلل  ـ بـ الؿـذر أبق ساسان، بالضاد الؿعجؿة، روى طـف طبدقْ َض وُح  -57

بالصاد غقر معجؿة، روى طـف الثقري  بـ طبد الرمحـ (6)قـَص ، وُح (5)الداكاج

 .والـاس

، روى طـف كعب (7)ـ بالخاء مـؼقصة مـ فقق، مـ أهؾ مصرقْ َخ ودُ  -58
                                                        

  (1/397.)مقزان آطتداليـظر  (1)

 (.3136ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طايش بـ أكس البؽري الؽقيف مؼبقل.  (2)

ـُ َربِ  َطايُِس وقع يف الؿطبقع: ) (3)  .ماكقٓ( ٓبـ 6/17) اإلكؿال(، وهق تصحقػ ويـظر قَعَة بِاْلَقاءِ ْب

 (.9445( ترمجة برقؿ )4/359) مقزان آطتدالاكظر  (4)

(5) اإلكؿال (2/481.) 

 (.1358( ترمجة برقؿ )6/519) ذيب الؽؿالهتهق السؾؿل.  (6)

 (.1832ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبالؿصري ثؼة.  هق دخقـ بـ طامر الَحْجري (7)

. جزيُّ
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، روى ـ مـ أهؾ البصرةـ بالجقؿ، هق ابـ ثابت أبق الغصقْ َج بـ طؾؼؿة، ودُ ا

 (1).طـ أسؾؿ مقىل طؿر

، بالقاء مـؼقصة بـؼطتقـ مـ أهؾ البصرة بـ حابس التؿقؿل (2)ةقَّ وَح  -59

مـ أهؾ  ينرَ بـ جقيـ العُ  (3)ةبَّ ة بالباء، هق َح بَّ روى طـف يحقك بـ أبل كثقر، وَح 

العرين مـ  -وهق إصقب-، روى طـف سؾؿة بـ كفقؾ، ويؼال: جقية الؽقفة

 .أهؾ الؽقفة

، مـ أهؾ الشام بالحاء غقر معجؿة طىل مثال بعقر بـ سعد (4)رقْ حِ وبَ  -63

ر بالجقؿ، قْ جَ ر بـ أبل بُ قْ جَ ؼقة بـ القلقد، وبُ روى طـف إسؿاطقؾ بـ طقاش وب

 (5).مضؿقمة الباء، روى طـف إسؿاطقؾ بـ أمقة

، ةـاء، مـ أهؾ الؽقفـاس، بالؼاف مؿدودة مثؾ وطـاء بـ إيـقَ ووِ  -61

ف الؾقث ـاء مثؾ وراء، مـ أهؾ الشام، روى طــووف (6).ف ابـ الؿباركـروى طـ

                                                        
  (3/313.)اإلكؿالاكظر  (1)

 (.1612ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبمؼبقل ووهؿ مـ زطؿ أن لف صحبة.  (2)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبصدوق لف أغالط، وكان غالًقا يف التشقُّع وأخطل مـ زطؿ أن لف صحبة.  (3)
(1389.) 

 اإلكؿال( 1964( ترمجة برقؿ )2/137) التاريخ الؽبقرَبِحقر بـ سعد الحؿصل. هق  (4)
(1/197.) 

( ترمجة برقؿ 1/297) مقزان آطتدال(، و638( ترمجة برقؿ )4/9) هتذيب الؽؿاليـظر  (5)
(1124.) 

  (9/192.)تقضقح الؿشتبفيـظر  (6)

١ًَُ ُُِؿَه ٢َٓ اِي َٚاِيُه  َِٞ َٚاِسْس اأَلَغا َٗا َعِصْط  َُُع َِٜذ َِٛض ايَِّتٞ   267 ايصُّ
 

 

 

 

 (1).بـ سعدا

قؾ بـ طبد الرمحـ بالخاء معجؿة مضؿقمة، مـ أهؾ الؽقفة، ؿَ ُخ و -62

ومجقؾ بـ طبد اهلل الـجراين بالجقؿ مـ أهؾ  (2).روى طـف حبقب بـ أبل ثابت

 (3).الشام

  (4).ز مـؼقصة بثالث مـ فقق مـ أهؾ البصرةرِ حْ ث بـ مُ قْ عَ وُش  -63

 .مـ أهؾ الؿدائـ بـ حرب (5)وشعقب -64

ؾ ساكـة الغقـ مؽسقرة الػاء، رجؾ لف رواية طـ ػِ غْ بـ مُ  ُب قْ بَ هُ وَ  -65

 (6).ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

  (7).ؾ مػتقحة الغقـ والػاء مشددةػَّ غَ وطبد اهلل بـ مُ  -66

 (8).د مثؾ الػركد، أبق طرطرة بـ البركدكْ رِ البِ  -67
                                                        

قَن بـ )وفاء(. (، فؼد ذكر مجاطة مؿـ7/395) اإلكؿاليـظر  (1)  ُيَسؿَّ
  (2/445.)تقضقح الؿشتبفيـظر   (2)

  (1/388.)تقضقح الؿشتبفيـظر  (3)

  (5/343.)تقضقح الؿشتبفيـظر  (4)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق شعقب بـ حرب الؿدائـل أبق صالح كزيؾ مؽة ثؼة طابد.  (5)
(2812.) 

  (8/219.)تقضقح الؿشتبفيـظر  (6)

(7) تؼريب التفذيب ( 3663ترمجة برقؿ.) 

  (9/231-232.)تقضقح الؿشتبفيـظر  (8)
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 (6).ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 
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َٛ ١ًَُ ايصُّ ُُِؿَه ٢َٓ اِي َٚاِيُه  َِٞ َٚاِسْساأَلَغا َٗا َعِصْط  َُُع َِٜذ ِض ايَِّتٞ   268 
 

 

 

 

 .ثؾ الجريد، أبق هاشؿ بـ البريدد مريْ والبَ  -68

ِ كَ  -69 ، وكثقر بالثاء، أبق محؿد بـ (1)ز بالـقن والزاي، أبق بحر بـ كـقزقْ ـ

 .كثقر

ة، أخق الربقع ؾَ قْ ؿَ ر بـ طُ قْ َس ، ويُ (2)ققؾُ طْ كسقر بـ ذُ  ر بالـقن،قْ َس وكُ  -73

 (3).ؾةقْ جِ بالقاء مـ بَ 

والرواة  ملسو هيلع هللا ىلصالؿتػؼة أسؿاؤهؿ وطصقرهؿ ورواهتؿ مـ أصحاب الـبل  (186)

 :طـفؿ

يجؿعفا طصر واحد، تشترك يف  ،، وكـًك متػؼةأسامٍ  :ومـ الؿشؽؾ أيًضا

روت طـف وروى طـفا، وربؿا مجعفؿا بؾد واحد، تليت هبؿا أثار  ـْ أكثر مَ 

 مػردًة غقر مـسقبة، وذلؽ مثؾ:

إبراهقؿ بـ يزيد الـخعل، وإبراهقؿ بـ يزيد التقؿل، وروى طـفؿا  -71

ويجؿعفؿا طصر واحد وبؾد واحد، واشتركا يف أكثر مـ رويا مجقًعا إطؿش 

تب السؾطان طىل أحدمها، فلمر بنزطاجف، فغقلط بف إىل طَ طـف، وروى طـفؿا، وَ 

 (4).أخر

                                                        
(1) تؼريب التفذيب ( 642ترمجة برقؿ.) 

  (1/539.)تقضقح الؿشتبفيـظر  (2)

  (1/541.)تقضقح الؿشتبفيـظر (3)

 =ؿل برقؿ ( ٓبـ سعد مـ ترمجة: إبراهقؿ بـ يزيد التق8/432) الطبؼاتتـظر هذه الؼصة يف  (4)

َِٛض ايَّ ١ًَُ ايصُّ ُُِؿَه ٢َٓ اِي َٚاِيُه  َِٞ َٚاِسْساأَلَغا َٗا َعِصْط  َُُع َِٜذ  269 ِتٞ 
 

 

 

 

ططاء بـ أبل رباح، وططاء بـ يزيد، وططاء بـ يسار، روى طـفؿ  -72

 .ملسو هيلع هللا ىلصمجقًعا الزهري وغقره، ورووا طـ أصحاب الـبل 

، وهشام الدستقائل، روى طـفؿا أهؾ طصر سـة هشام بـ حسان -73

 .طشريـ ومائتقـ، ورويا مجقًعا طـ الحسـ، ومحؿد وقتادة، وابـ حسان أكبر

أشعث بـ طبد الؿؾؽ، وأشعث بـ سقار، روى طـ ابـ سقار  -74

طـ ابـ طبد الؿؾؽ  (1)روىوإحقص وصبؼتفؿا،  الؽقفققن: شريؽ وأبق

وخالد بـ الحارث ومـ يف صبؼتفؿ ورويا البصريقن: يزيد بـ زريع، ومعاذ، 

 .مجقًعا طـ الحسـ، وابـ سقريـ

، وروى ، رويا مجقًعا طـ طظ كئشريح الؼاضل، وشريح بـ ها -75

 .طـفؿا الـخعل وغقره

محقد بـ ققس الؿؽل، ومحقد بـ ققس إكصاري، يجؿعفؿا طصر  -76

 .واحد، واشتركا فقؿـ رويا طـف، وروى طـفؿا

بل هـد، وداود بـ يزيد إودي، وداود بـ الحصقـ، داود بـ أ -77

وداود بـ شابقر، رووا مجقًعا طـ الشعبل، وطؽرمة وغقرمها، وروى طـفؿ 

 .الؽقفققن والبصريقن أهؾ طصر واحد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= (3153.) 

 (.َرَوى( بدل )وَ َرَوىوقع يف الؿطبقع: ) (1)



َِٛض ايَّ ١ًَُ ايصُّ ُُِؿَه ٢َٓ اِي َٚاِيُه  َِٞ َٚاِسْساأَلَغا َٗا َعِصْط  َُُع َِٜذ  269 ِتٞ 
 

 

 

 

ططاء بـ أبل رباح، وططاء بـ يزيد، وططاء بـ يسار، روى طـفؿ  -72

 .ملسو هيلع هللا ىلصمجقًعا الزهري وغقره، ورووا طـ أصحاب الـبل 

، وهشام الدستقائل، روى طـفؿا أهؾ طصر سـة هشام بـ حسان -73

 .طشريـ ومائتقـ، ورويا مجقًعا طـ الحسـ، ومحؿد وقتادة، وابـ حسان أكبر

أشعث بـ طبد الؿؾؽ، وأشعث بـ سقار، روى طـ ابـ سقار  -74

طـ ابـ طبد الؿؾؽ  (1)روىوإحقص وصبؼتفؿا،  الؽقفققن: شريؽ وأبق

وخالد بـ الحارث ومـ يف صبؼتفؿ ورويا البصريقن: يزيد بـ زريع، ومعاذ، 

 .مجقًعا طـ الحسـ، وابـ سقريـ

، وروى ، رويا مجقًعا طـ طظ كئشريح الؼاضل، وشريح بـ ها -75

 .طـفؿا الـخعل وغقره

محقد بـ ققس الؿؽل، ومحقد بـ ققس إكصاري، يجؿعفؿا طصر  -76

 .واحد، واشتركا فقؿـ رويا طـف، وروى طـفؿا

بل هـد، وداود بـ يزيد إودي، وداود بـ الحصقـ، داود بـ أ -77

وداود بـ شابقر، رووا مجقًعا طـ الشعبل، وطؽرمة وغقرمها، وروى طـفؿ 

 .الؽقفققن والبصريقن أهؾ طصر واحد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= (3153.) 

 (.َرَوى( بدل )وَ َرَوىوقع يف الؿطبقع: ) (1)



َٜ َِٛض ايَِّتٞ  ١ًَُ ايصُّ ُُِؿَه ٢َٓ اِي َٚاِيُه  َِٞ َٚاِسْساأَلَغا َٗا َعِصْط  َُُع ِذ  273 
 

 

 

 

ـا محؿقد بـ محؿد، ثـا إبراهقؿ الفروي، ثـا ابـ أبل فديؽ، ثـا ثَ دَّ َح  -78

طـ داود، طـ طؽرمة، طـ ابـ إبراهقؿ بـ إسؿاطقؾ بـ أبل حبقبة، حديًثا 

ا ُُمَـ ُث »قال:  ،ملسو هيلع هللا ىلصطباس طـ الـبل  ََ ُجُؾ َلَؽ  ـَ  ،إَِذا َقاَل الر  . (1)«َفاْجؾِْدُه ِطْشرَِ

 .هذا داود بـ الحصقـ

طـفؿا الثقري  طاصؿ بـ هبدلة، وطاصؿ بـ سؾقؿان إحقل، روى -79

وشعبة ومـ دوهنؿا: صبؼة شريؽ وأبل إحقص، ولعاصؿ إحقل رواية طـ 

 .أكس، ولقس ذلؽ ٓبـ هبدلة

إيظ، روى طـفؿا مجقًعا طبد اهلل  يقكس بـ طبقد، ويقكس بـ يزيد -83

 .بـ الؿبارك، واشتركا يف كثقر مؿـ رويا طـفا

، ثـا لمِ رِّ خَ الؿُ محؿد بـ طبد اهلل ـا إسؿاطقؾ بـ أمحد القؿاين، ثـا ثَ دَّ َح  )*(

َما »معاذ بـ هشام، ثـا أبل، طـ يقكس، طـ قتادة، طـ أكس بـ مالؽ، قال: 

َجةك ِخَقانٍ َطؾَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَكَؾ الـَّبِلُّ  َٓ فِل ُسُؽرُّ ٌؼ ، َو َٓ ُخبَِز َلُف ُمَرقَّ قؾت  .(2)«، َو
                                                        

ُجُؾ  َقاَل  َوإَِذا»( مـ صريؼ إبراهقؿ بـ إسؿاطقؾ بف، وفقف زيادة وهل: 2568رواه ابـ ماجف برقؿ ) (1)  الر 
ُجؾِ  ا: لِؾر  ـَ  َفاْجؾُِدوهُ  ُلقصِل   ََ تؼريب  ، وهق حديث ضعقػ: لضعػ إبراهقؿ بـ إسؿاطقؾ كؿا يف«ِطْشرَِ

(، وداود بـ الحصقـ، وإن كان ثؼة بقد أن روايتف طـ طؽرمة فقفا كالم، 147ترمجة برقؿ ) التفذيب
 ه(: هذا حديث مـؽر مل يروه غقر ابـ أبل حبقبة.ا1/454) طؾؾ الحديثوقال أبق حاتؿ كؿا يف 

 ( مـ صريؼ معاذ بـ هشام، بف.5386الحديث رواه البخاري برقؿ ) (2)

َْكؾِ  ِطـْدَ  الطَّعام َطَؾْقفِ  ُيقَضعُ  َما ُهقَ  :ِخَقانٍ وال ْٕ  .ا
= 

َٗ َُُع َِٜذ َِٛض ايَِّتٞ  ١ًَُ ايصُّ ُُِؿَه ٢َٓ اِي َٚاِيُه  َِٞ َٚاِسْساأَلَغا  271 ا َعِصْط 
 

 

 

 

 .قال: ففذا يقكس اإلسؽاف .طالم كاكقا يلكؾقن؟ قال: طىل السػرلؼتادة: 

مـصقر بـ الؿعتؿر، ومـصقر بـ زاذان، روى طـفؿا مجقًعا شعبة،  -81

 .طـ إبراهقؿ والشعبل وغقرمها وسػقان ومـ بعدمها: صبؼة هشقؿ، ورويا مجقًعا

أيقب السختقاين، وأيقب بـ مقسك، رويا مجقًعا، طـ كافع، روى  -82

 .ؿا شعبة وسػقانطـف

ل، ومالؽ بـ أكس، روى طـفؿا مجقًعا أبق طاصؿ، قَ غْ مالؽ بـ مِ  -83

وابـ مغقل أكبر وأقدم، مات مالؽ بـ مغقل سـة كقػ ومخسقـ ومائة، ومات 

 .مالؽ بـ أكس سـة تسع وسبعقـ ومائة

محاد بـ سؾؿة ومحاد بـ زيد، رويا طـ ثابت، وداود، وأيقب،  -84

أهؾ طصر سـة ثالثقـ، وابـ سؾؿة أكبر وأقدم مات  والتقؿل، وروى طـفؿا

سبع وستقـ ومائة، ومات محاد بـ زيد يف  محاد بـ سؾؿة يف ذي الحجة سـة

 (1).شفر رمضان سـة تسع وسبعقـ ومائة

 يُّ زِ مُ رْ فُ امَ أكا الؼاضل أبق محؿد الحسـ بـ طبد الرمحـ بـ خالد الرَّ  -85

وكذلؽ سؾقؿان بـ  .ـا محاد، ففق محاد بـ زيدثَ دَّ َح  :(2)قال: إذا قال طارم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َجةَ  = ْلءُ  فِقفِ  ُيمكؾ صغقرٌ  إكاءٌ : ُسُؽرُّ ـَ  الؼؾقُؾ  الشَّ ( مادة 1/542) الـفاية .َفاِرِسقَّةٌ  َوِهَل  إُْدم، مِ
 ( مادة )َسَؽَر(.1/793)َخَقَن(، و)

 هـا هناية الجزء الثاين مـ الؿخطقط. (1)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبلؼبف طارم ثؼة ثبت تغقر يف آخر طؿره.  الػضؾ السدوسلهق محؿد بـ  (2)
(6266.) 



َٗ َُُع َِٜذ َِٛض ايَِّتٞ  ١ًَُ ايصُّ ُُِؿَه ٢َٓ اِي َٚاِيُه  َِٞ َٚاِسْساأَلَغا  271 ا َعِصْط 
 

 

 

 

 .قال: ففذا يقكس اإلسؽاف .طالم كاكقا يلكؾقن؟ قال: طىل السػرلؼتادة: 

مـصقر بـ الؿعتؿر، ومـصقر بـ زاذان، روى طـفؿا مجقًعا شعبة،  -81

 .طـ إبراهقؿ والشعبل وغقرمها وسػقان ومـ بعدمها: صبؼة هشقؿ، ورويا مجقًعا

أيقب السختقاين، وأيقب بـ مقسك، رويا مجقًعا، طـ كافع، روى  -82

 .ؿا شعبة وسػقانطـف

ل، ومالؽ بـ أكس، روى طـفؿا مجقًعا أبق طاصؿ، قَ غْ مالؽ بـ مِ  -83

وابـ مغقل أكبر وأقدم، مات مالؽ بـ مغقل سـة كقػ ومخسقـ ومائة، ومات 

 .مالؽ بـ أكس سـة تسع وسبعقـ ومائة

محاد بـ سؾؿة ومحاد بـ زيد، رويا طـ ثابت، وداود، وأيقب،  -84

أهؾ طصر سـة ثالثقـ، وابـ سؾؿة أكبر وأقدم مات  والتقؿل، وروى طـفؿا

سبع وستقـ ومائة، ومات محاد بـ زيد يف  محاد بـ سؾؿة يف ذي الحجة سـة

 (1).شفر رمضان سـة تسع وسبعقـ ومائة

 يُّ زِ مُ رْ فُ امَ أكا الؼاضل أبق محؿد الحسـ بـ طبد الرمحـ بـ خالد الرَّ  -85

وكذلؽ سؾقؿان بـ  .ـا محاد، ففق محاد بـ زيدثَ دَّ َح  :(2)قال: إذا قال طارم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َجةَ  = ْلءُ  فِقفِ  ُيمكؾ صغقرٌ  إكاءٌ : ُسُؽرُّ ـَ  الؼؾقُؾ  الشَّ ( مادة 1/542) الـفاية .َفاِرِسقَّةٌ  َوِهَل  إُْدم، مِ
 ( مادة )َسَؽَر(.1/793)َخَقَن(، و)

 هـا هناية الجزء الثاين مـ الؿخطقط. (1)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبلؼبف طارم ثؼة ثبت تغقر يف آخر طؿره.  الػضؾ السدوسلهق محؿد بـ  (2)
(6266.) 



َٗا َعِص َُُع َِٜذ َِٛض ايَِّتٞ  ١ًَُ ايصُّ ُُِؿَه ٢َٓ اِي َٚاِيُه  َِٞ َٚاِسْساأَلَغا ْط   272 
 

 

 

 

ـا محاد، ففق محاد بـ سؾؿة، وكذلؽ ثَ دَّ َح  :(1)لكِ قذَ بُ حرب، وإذا قال: التَّ 

 .: ثـا محاد أمؽـ أن يؽقن أحدمها(2)الحجاج بـ مـفال وإذا قال طػان

 بـ جرير البؾخل (4)اهلل الحؿادي، ثـا أمحدبـ طبد  (3)ـا أمحدثَ دَّ َح  -86

بـ ديـار، ومحاد  (6)، ثـا محاد بـ سؾؿةلحِ ؿَ الجُ بـ معاوية  (5)، ثـا طبد اهللخؾْ بَ بِ 

ضؾ الديـار طىل وفضؾ، محاد بـ سؾؿة طىل محاد بـ زيد، كػ بـ زيد بـ درهؿا

: ملسو هيلع هللا ىلصـا طبد العزيز بـ صفقب، طـ أكس بـ مالؽ طـ الـبل ثَ دَّ الدرهؿ، قآ: َح 

ُروا» ُحقِر َبَرَكةٌ  :َتَسح   (7).«َفنِن  فِل الس 

وسػقان بـ طققـة، رويا مجقًعا، طـ إطؿش وغقره،  سػقان الثقري، -87

فحدثـا  (8) زرِّ طَ روى طـفؿا القلقد بـ مسؾؿ وغقره، وحضرت الؼاسؿ الؿُ و
                                                        

 (.6992ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب، ثؼة ثبت. التَُّبقَذكِلُّ  هق مقسك بـ إسؿاطقؾ الؿـؼري (1)

ؾؿ بـ طبد اهلل الباهظ أبق طثؿان الصػار البصري ثؼة ثبت، قال ابـ الؿديـل: كان إذا هق طػان بـ مس (2)
شؽ يف حرف مـ الحديث تركف، وربؿا وِهَؿ، وقال ابـ معقـ: أكؽركاه يف َصغر سـة تسع طشرة 

 (.4659ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب. ـومائتق

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (3)

فؼال: صدوق، وهق رفقؼف يف رحؾتف الثاكقة إىل مصر، وقد سؿع مـف يف هذه ُسئؾ طـف أبق حاتؿ،  (4)
 (.28( برقؿ )1/45) الجرح والتعديؾالرحؾة. 

 (.3655ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة معّؿر.  (5)

 تصحػ يف الؿطبقع: إىل )َسَؾَػة(. (6)

(، ومسؾؿ برقؿ 1923برقؿ )شقخ الؿصـػ مل أطرفف، وأما الؿرفقع مـف، فؼد رواه البخاري  (7)
 ( بطرق طـ طبد العزيز بـ صفقب بف.1395)

ز.  هق الؼاسؿ بـ زكريا (8) ( ترمجة برقؿ 14/446) تاريخ بغدادأبق بؽر الؿؼرئ الؿعروف بالؿطرِّ
(6862.) 

َٚاِس َٗا َعِصْط  َُُع َِٜذ َِٛض ايَِّتٞ  ١ًَُ ايصُّ ُُِؿَه ٢َٓ اِي َٚاِيُه  َِٞ  273 ْساأَلَغا
 

 

 

 

بـ  ، طـ سػقان حديثًا، فؼال لف أبق صالب(1)طـ أبل مهام أو غقره، طـ القلقد

فؼال لف أبق صالب: بؾ  .ز: هذا الثقريرِّ طَ : مـ سػقان هذا؟ فؼال لف الؿُ (2)كصر

طققـة قال: مـ أيـ قؾت؟ قال: ٕن القلقد روى طـ الثقري أحاديث  هق ابـ

، وسػقان الثقري أكبر وأقدم، وابـ (3)معدودًة محػقضًة، وهق مظء بابـ طققـة

 .طققـة أسـد

بـ  (5)، وسػقانبـ حبقب (4)ويف طصر سػقان بـ طققـة، سػقان -88

 .ويردون يف الحديث مـسقبقـ بـ طامر (6)، وسػقانطؼبة

طبد العزيز بـ أبل حازم، وطبد العزيز الدراوردي، رويا طـ يزيد بـ  -89

الفاد، وابـ أبل ذئب، وغقرمها، روى طـفؿا أهؾ طصر سـة أربعقـ ومائتقـ 

 .اوغقره مـ أهؾ الحجاز

يحقك بـ سعقد الؼطان، ويحقك بـ سعقد العطار، اشتركا يف أكثر مـ  -93

                                                        
 يعـل: القلقد بـ مسؾؿ. (1)

 (.2899( برقؿ )6/439) تاريخ بغدادأبق صالب الحافظ لف ترمجة يف  هق أمحد بـ كصر بـ صالب (2)

  (1/1325-1327.)التؼققد واإليضاحاكظر اطتراض العراقل طىل هذا الؼقل يف  (3)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق سػقان بـ حبقب البصري البزاز أبق محؿد، وققؾ: غقر ذلؽ ثؼة.  (4)
(2449.) 

قائل الؽقيف أخق قبقصة، صدوق. هق سػ (5)  (.2426ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبقان بـ طؼبة السُّ

مقزان هق سػقان بـ طامر الؼاضل بخاري، قال أبق حاتؿ: لقس بالؼقي. وقال إزدي: تركقه.  (6)
 (.3324( ترمجة برقؿ )2/169) آطتدال
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َٚاِسْس َٗا َعِصْط  َُُع َِٜذ َِٛض ايَِّتٞ  ١ًَُ ايصُّ ُُِؿَه ٢َٓ اِي َٚاِيُه  َِٞ اأَلَغا  274 
 

 

 

 

 .رويا طـف، وروي طـفؿا ويف طصرمها يحقك بـ سعقد إمقي

ـا يعؼقب بـ ثَ دَّ َح  ،رام حدثفؿفْ د بـ بَ قْ ـَ أن الجُ  وذكر بعض شققخـا -91

 .إسحاق الحضرمل

 جـازة، وكـا طىل ثـا شبقب بـ شقبة قال: خرجـا مع معاوية بـ قرة يف )*(

ِ ؿَ لـا هَ  ـَ يْ اذِ رَ بَ  ، فـاداكا قػقا، فققػـا، فؼال: كان (2)قفطُ وهق طىل قَ  ،(1)َج قْ ال

يؼال: صاحب الدابة الؼطقف أمقر طىل أصحاب الفؿالقج، يسقرون بسقره، 

، (3)يزْ وشبقب بـ شقبة هذا، لقس بإهتؿ، هذا أبق ُج  .ويؼػقن بقققفف

 .قبة بـ طبد اهلل إهتؿ الؿـؼريأبق معؿر شبقب بـ ش (4)كاوذ

 (5):الؿتػؼة كـاهؿ وطصقرهؿ (187)

، طدة مـفؿ اشتركقا يف الرواية، طـ أبل (6)مـفؿ الؿؽـقن بلبل صالح

 .هريرة، طشرون أو كحقها

                                                        
ٌب. الفؿالج مـ البراذيـ واحُد الفؿالقج ومشقفا الفَ  (1) ب مـ الؽالم ْؿَؾَجُة فارسٌل ُمَعرَّ الُؿَعرَّ

 ( ٕبل مـصقر الجقالقؼل.398)ص إطجؿل

ابَة أْطَجَؾ َسْقَرُه مع تؼارب  (2) الَؼُطقُف مـ الدواب وغقرها: الَبطِلُء، وقال ابـ الؼطاع: َقَطَػ الدَّ
 مادة: َقَطَػ. الؿصباح الؿـقرالخطق. 

 يف ]أ[: )جزء(. (3)

  الؿطبقع: )ذاك(.وقع يف (4)

 وقع يف الؿطبقع: )طصروهؿ(. (5)

 وقع يف إصؾ و]أ[، و]ب[: )الؿؽـقن بصالح(، وكذا يف ]د[ لؽـ صقب يف الفامش )بلبل( كذا. (6)

َٚاِسْس َٗا َعِصْط  َُُع َِٜذ َِٛض ايَِّتٞ  ١ًَُ ايصُّ ُُِؿَه ٢َٓ اِي َٚاِيُه  َِٞ  275 اأَلَغا
 

 

 

 

مـفؿ: أبق صالح السؿان، أبق سفقؾ بـ أبل صالح، وروى طـف إطؿش  -92

 .، واسؿف ذكقانوالحؽؿ وأبق حصقـ، وأبق إسحاق، وحبقب بـ أبل ثابت

وأبق صالح مقىل طثؿان، روى طـ طثؿان وطـ أبل هريرة واسؿف  -93

 .الحارث

القهاب  بـ طبد (3)، ثـا طبد اهللالصقاف (2)بـ داود (1)ـا إسحاقثَ دَّ َح  )*(

ِ ثَ دَّ ، َح حـالبـ ص(4)ا طبد اهللـ، ثـقارزملـالخ بـ  (5)رةهْ ـ زُ ـل الؾقث، طـ

 ملسو هيلع هللا ىلصـ طثؿان، وأبل هريرة أن رسقل اهلل ـ، طـ أبل صالح مقىل طثؿان، طمعبد

ِف َبَعثَ »ال: ـق ـْ َماَت ُمَرابًِطا فِل َسبِقِؾ الؾ  ْقَم اْلِؼَقامَ ـَم ََ ُف َتَعاَلك  اـُف الؾ  ـً ـَ ـمِ  ِة آِم

َْكَبرِ ـاْلػَ  ْٕ ة بـ رَ ـهْ ؾ زُ قْ ؼِ ق طَ ـأب ـ هذاـقال ابـ الؿديـل: روى ط (6).«َزِع ا

                                                        
 (، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل.1/512) تقضقح الؿشتبفذكره ابـ كاصر الديـ يف  (1)

 وقع يف ]ب[: )واقد(. (2)

ث هبا يف حديثف كؽارة. ا (2/52ذكر أخبار أصبفانكعقؿ يف  ذكره أبق (3)  ه(، وقال: َقِدم أصبفان وحدَّ
ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق الؿصري كاتب الؾقث، صدوق كثقر الغؾط ثبْت يف كتابف فقف غػؾٌة.  (4)

(349.) 

 (.251ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة طابد.  (5)

 ( مـ صريؼ طبد اهلل بـ صالح بف.8435( برقؿ )15/113-111) ؿسـداليف  رواه البزار (6)
وهذا الحديث ٓ كعؾؿف ُيْروى طـ أبل هريرة إٓ مـ هذا القجف وٓ كعؾؿ روى أبق صالح  وقال:

، ورواه ابـ همقىل طثؿان طـ أبل هريرة إٓ هذا الحديث واسؿ أبل صالح مقىل طثؿان الحارث.ا
( مـ الؾقث بف بـحقه. ورواه الخطقب يف 6/39-43) الؿجتبكل يف (، والـسائ2767ماجف برقؿ )
الؿتػؼ والؿػترق (2/1335( برقؿ )مـ صريؼ أبل صالح طبد اهلل بـ صالح بف، وقال 546 )

(، رواه ابـ ماجف، ورواه البزار وفقف طبد اهلل بـ صالح وثؼف 5/526) مجؿع الزوائدالفقثؿل يف 
  هثؼة ملمقن وضعػف غقره وبؼقة رجالف ثؼات. اطبد الؿؾؽ بـ شعقب، فؼال: 



َٚاِسْس َٗا َعِصْط  َُُع َِٜذ َِٛض ايَِّتٞ  ١ًَُ ايصُّ ُُِؿَه ٢َٓ اِي َٚاِيُه  َِٞ  275 اأَلَغا
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 .يؼقل: اسؿف الحارث (2)وسؿعت أبا القلقد (1)دـمعب

بق صالح الذي روى طـف كامؾ بـ العالء، وروى طـ أبل هريرة، وأ -94

 (3).قال أمحد بـ هارون البرديجل: هذا اسؿف مقـاء

، وروى هق طـ يروي طـف أهؾ الشام الذي وأبق صالح إشعري -95

وحؽك العباس، طـ يحقك  (4)أبل هريرة، قال طظ بـ الؿديـل: ٓ يعرف اسؿف

 .، وقال غقره: هذا وهؿ(5)هذا هق أبق صالح مقىل طثؿانبـ معقـ، أن ا

قـ الذي روى طـف سؾقؿان بـ يسار، قِّ طِ دَ ـْوأبق صالح مقىل الجُ  -96

مل يذكره طظ فقؿـ  ،(6)«رٍ افِ َح  أْو  ػ  إٓ يف ُخ  َؼ بْ ٓ سَ »وروى هق طـ أبل هريرة: 

 (7).فذكر، وقال غقره: ٓ يعرف اسؿ

روى طـف هاشؿ بـ هاشؿ، وروى هق  قـيَّ دِ اطِ وأبق صالح مقىل السَّ  -97
                                                        

 (.122برقؿ ) سمآت طثؿان بـ أبل شقبة ٓبـ الؿديـلولؾػائدة يـظر  (1)

 هق الطقالسل. (2)

 .تؼريب التفذيب( مـ 8236تـظر الترمجة رقؿ ) (3)
 ( ٓبـ أبل حاتؿ.1/57) العؾؾ ومعرفة الحديثوكذا قال أبق زرطة كؿا يف  (4)

(5) تاريخ ابـ معقـ (3/167( برقؿ )برواية الدوري، وطؾؼ ابـ طساكر يف 733 )تاريخ دمشؼ 
ا فؽقػ يؽقن مقىل طثؿان؟ إٓ أن يؽقن "( طىل ققل يحقك بؼقلف: 66/298) قؾت: إذا كان أشعريا

 ."أصابف سباء يف الجاهؾقة

لصحقح الؿسـد مؿا لقس ايف  ( وغقره، وصححف شقخـا القادطل 2574رواه أبق داود برقؿ ) (6)
  (2/385.)يف الصحقحقـ

ـَ تـظر ترمجة أبل طبد اهلل مقىل  (7)  (.716( برقؿ )12/153) هتذيب التفذيبمـ  اْلُجـَْدِطقِّق

َٚاِسْس َٗا َعِصْط  َُُع َِٜذ َِٛض ايَِّتٞ  ١ًَُ ايصُّ ُُِؿَه ٢َٓ اِي َٚاِيُه  َِٞ  277 اأَلَغا
 

 

 

 

 (1).طـ أبل هريرة، ومل يذكر لف اسؿ

وأبق صالح الحـػل، روى طـف إسؿاطقؾ بـ أبل خالد، وأبق طقن  -98

محؿد بـ طبقد اهلل، وروى هق طـ أبل هريرة، وطـ طائشة وأبل سعقد، قال 

 (2).ؾقؼ بـ ققسقس، وهق أخق صَ طظ: اسؿف طبد الرمحـ بـ ق

ثـا بـدار، وكصر، قآ: ثـا أبق أمحد، ثـا  ـا مقسك بـ زكرياءثَ دَّ َح  )*(

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسقل اهلل مسعر، طـ أبل طقن، طـ أبل صالح، طـ طظ 

َخرِ مِ َمَع َأَحِدُكََم ِجْبرَُِؾ »يل وٕبل بؽر:  ْٔ َؾٌؽ َطظِقٌؿ قَؽائِقُؾ، َوإِْسَرافِقُؾ مَ ، َوَمَع ا

ْشَفُد اْلِؼَتاَل  ػ   ََ ُؽقُن فِل الص  ََ  (3).«َو

                                                        
 (.1854( برقؿ )9/392) الجرح والتعديؾتـظر ترمجتف مـ  (1)

الجرح (، وأبق زرطة كؿا يف 1381( ترمجة برقؿ )5/338) التاريخ الؽبقروكذا قال البخاري يف  (2)
 (.1314( ترمجة برقؿ )5/276) والتعديؾ

(، 729( برقؿ )2/333) الؿسـدشقخ الؿصـػ متروك والحديث صحقح، فؼد رواه البزار يف  (3)
( مـ صريؼ أبل أمحد بف، وأبق أمحد هق الزبقري محؿد بـ طبد اهلل بـ 83( برقؿ )1/283وأبق يعىل )

( مـ صريؼ طبد الرحقؿ بـ سؾقؿان وأمحد 12/16) الؿصـػبل شقبة يف الزبقر، ورواه ابـ أ
( مـ صريؼ أبل كعقؿ وخالد بـ 3/68) الؿستدرك( مـ صريؼ أبل كعقؿ والحاكؿ يف 1/147)

الصحقح الؿسـد يف  يحقك كؾفؿ طـ مسعر بف، وهق حديث صحقح وصححف شقخـا القادطل 
 (.977( برقؿ 2/63-61) مؿا لقس يف الصحقحقـ

أما ققل محؿد طجاج: إن مسعًرا راوي الحديث لقس هق ابـ كدام والراجح أكف ابـ يحقك  تنبيه:
مـ أراد أن َـظر إلك آدم يف »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالـفدي صاحب الخبر الؿـؽر طـ ابـ طباس أن الرسقل اهلل 

 هثؿ قال: وهذا الخبر مشفقر أكف مقضقع ولعؾ حديثـا مـ فرية مسعر هذا. ا «طؾؿف...

لقس إمر كؿا قال فنكف لق كظر يف ترمجة أبل أمحد الزبقري فنكف مل يرو إٓ طـ ابـ كدام كذلؽ  ت:قل
 إٓ هق مؿـ يؼال لف مسعر.–مسعر مل يرو طـ أبل طقن، وهق الثؼػل 

ِّ
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، ثـا بـ معروف (2)، ثـا هارونبـ طبدوس بـ كامؾ (1)ـا محؿدثَ دَّ َح  )*(

، أن محؿد بـ أبل بـ يزيد (5)، طـ كافع(4)، أخبرين حققة(3)ابـ وهب

اْلَِماُم »تؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصأخبره، طـ أبقف، أكف سؿع طائشة، زوج الـبل  (6)صالح

ـٌ  ُف اْلِمَ  َضاِم ، َفَلْرَشَد الؾ  ـٌ ُن ُمْمَتَؿ نِ َواْلُؿَمذ  ـِ اْلُؿَمذ   (7).«اَم، َوَطَػا َط

، وروى هق (9)، روى طـف أبق الؿؾقح الؿدين(8)يزِ قْ وأبق صالح الخُ  -99

طـ صػقان بـ طقسك، طـ أبل الؿؾقح  :قال كصر وبـدار، طـ أبل هريرة

ِ ثَ دَّ الؿدين، َح  طـ أبل طاصؿ، طـ أبل  :وقال أبق مقسك ،يزِ قْ ل أبق صالح الخُ ـ
                                                        

 (.1163( برقؿ )3/663) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف  (1)

 (.7291ترمجة برقؿ ) ذيبتؼريب التفهق الؿروزي أبق طظٍّ الخزاز ثؼة.  (2)

 (.3718ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طبد اهلل بـ وهب بـ مسؾؿ ثؼة حافظ طابد.  (3)

 (.1613ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق َحْقَقة بـ شريح التجقبل ثؼة ثبت فؼقف زاهد.  (4)

 (.7134ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الؽالطل ثؼة طابد.  (5)

محؿد بـ أبل صالح ذكقان السؿان مجفقل حال، وأما ققل الحافظ: صدوق يفؿ، فبعقد: فنن  هق (6)
صدوق يفؿ يحسـ حديثف إذا مل يؽـ مـ أوهامف طىل الراجح الؿختار، وحؽؿ أصحاب التحرير طؾقف 

 (3/24 )تحرير التؼريب(، و5913ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيببالجفالة يف محؾف. يـظر  
 (.5873قؿ )ترمجة بر

ضعقػ سـده، وهق حديث ثابت وقد جاء طـ مجاطة مـ الصحابة أبل هريرة وطائشة، وأبل ُأمامة  (7)
 وواثؾة وأبل محذورة وابـ طؿر.

(، وحسـ شقخـا حديث أبل 217( برقؿ )1/231) إرواء الغؾقؾيـظر تخريج ذلؽ يف  ولؾػائدة
المام ضامـ »( بؾػظ: 498برقؿ ) قحقـالصحقح الؿسـد مؿا لقس يف الصحأمامة الباهظ يف 
 .«والؿمذن مممتـ

 (.8233ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبلقـ الحديث.  (8)

 (.8457ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيباسؿف َصبقح، وققؾ: ُحؿقد ثؼة.  (9)

َٚاِسْس َٗا َعِصْط  َُُع َِٜذ َِٛض ايَِّتٞ  ١ًَُ ايصُّ ُُِؿَه ٢َٓ اِي َٚاِيُه  َِٞ  279 اأَلَغا
 

 

 

 

، قال: ملسو هيلع هللا ىلصي، طـ أبل هريرة، طـ الـبل زِ قْ الؿؾقح الػارسل، طـ أبل صالح الخُ 

ْغَضْب َطَؾْقفِ » ََ َف َطز  َوَجؾ   ْسَلِل الؾ  ََ  َٓ ـْ   (1).«َم

قع، روى طـ أبل هريرة، ذكره أبق مقسك بُ رْ بـل يَ وأبق صالح مقىل  -133

 .محؿد بـ الؿثـك، حؽك بعض شققخـا طـف

 .ففمٓء رووا طـ أبل هريرة، وهؿ تسعة

ثؿ أبق صالح صاحب التػسقر الذي يروي طـف الؽؾبل، وروى طـف  -131

ي، دِّ أيًضا سؿاك بـ حرب، ومـصقر، وابـ جحادة، وابـ أبل خالد، والسُّ 

وهق أبق صالح مقىل أم هاكئ،  وابـ مغقل، وططاء بـ السائب، ة،اوابـ أرص

 (3).: باذان بالـقن(2)واسؿف باذام قال شباب

، بـ صالح (5)بـ طبدوس بـ كامؾ، ثـا طبد الرمحـ (4)ـا محؿدثَ دَّ َح  )*(

فؼال:  ،قال: كـا طـد أبل صالح ،(7)ـقْ ِص ، طـ أبل َح بـ طقاش (6)ثـا أبق بؽر

                                                        
برقؿ  أحاديث معؾَّة ضاهرها الصحةلف يف  سـده ضعقػ، ويـظر تضعقػ شقخـا القادطل  (1)

(455.) 

 .الطبؼاتهق خؾقػة بـ خقاط صاحب ( 2)
 (.436( ترمجة برقؿ )4/6) هتذيب الؽؿاليـظر  (3)

 (.1163( برقؿ )3/663) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف  ( 4)

تاريخ (، 1174( ترمجة برقؿ )5/246) الجرح والتعديؾبـ صالح إزدي، ثؼة.  هق طبد الرمحـ ( 5)
 (.5333ة برقؿ )( ترمج11/543) بغداد

 (.8342ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة طابد إٓ أكف لؿا كبر ساء حػظف وكتابف صحقح.  (6)

ترمجة  تؼريب التفذيبالؽقيف أبق حصقـ ثؼة ثبت ُسـِّل ربؿا دلس.  هق طثؿان بـ طاصؿ إسدي (7)
 (.4516برقؿ )
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ـَ َطاًما إِن  فَِل اْلَجـ ِة َشَجَرةً »قال أبق هريرة:  َفا َسْبِعق اكُِب فِل ضِؾ  ِسقُر الر  ََ».(1) 

قال: أفتؽذب أبا  !رٍ قْ وٓ َس  ـٍ عْ ظَ : ما سؿعـا يف الجـة بِ فؼال شؼقؼ الضبل

هاكئ وقع يف  قال: وكان أبق صالح مقىل أم (2).ولؽـ أكذبؽ .هريرة؟ قال: ٓ

 ِ رة، فبعث بف إىل أم هاكئ، فلطتؼتف وقالت ٓبـ طباس: قْ بَ بـ هُ  ةدَ عْ جَ السفؿ ل

، ـاس يسللقكؽتعؾؿ فنن ال"فػعؾ، وكاكت تؼقل ٕبل صالح:  .اكتب لف طتؼف

 ."وتؼقل: خرج مـ بقت طؾؿ

إطؿش فنكف غقر هذا، وهق مقىل لؼريش،  (3)]صاحب[ ا أبق صالحلمَّ ف

 .قدم ها هـا

وأما أبق صالح الذي يروي طـف يحقك بـ أبل كثقر ويروي هق طـ  -132

 (4).ةُ قيَ ؾُ قْ ديجل: هق بصري واسؿف قِ ، قال البرهق مـ أهؾ البصرة ابـ طباس،

وأبق صالح الزيات الذي يروي طـف إطؿش ومحاد بـ أبل  -133

 (5).سؾقؿان وروى طـ ابـ طباس، اسؿف سؿقع، طظ بـ الؿديـل يؼقلف
                                                        

( مـ صريؼ طبد الرمحـ بـ أبل طؿرة طـ أبل هريرة مرفقًطا 3252ي برقؿ )الحديث طـد البخار (1)
 الحديث. «إن يف الجـة لشجرة َسقر الراكب يف ضؾفا مائة سـة...»بؾػظ: 

( مـ صريؼ: أبل كريب محؿد بـ العالء الفؿداين، طـ أبل 22/316) التػسقررواه ابـ جرير يف  (2)
 بؽر، بف.

 ط مـ الؿطبقع.ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساق (3)

( ترمجة برقؿ 7/147) الجرح والتعديؾ(، و874( ترمجة برقؿ )7/199) التاريخ الؽبقريـظر  (4)
(818.) 

 =( ترمجة برقؿ 4/335) الجرح والتعديؾ(، ويـظر 124برقؿ ) سمآت ابـ أبل شقبة لفيـظر  (5)

َٚاِسْس َٗا َعِصْط  َُُع َِٜذ َِٛض ايَِّتٞ  ١ًَُ ايصُّ ُُِؿَه ٢َٓ اِي َٚاِيُه  َِٞ  281 اأَلَغا
 

 

 

 

وأبق صالح الذي يروي طـف البصريقن: قتادة والتقؿل وخالد  -134

 (1).قال البرديجل: اسؿف مقزان، وغقرهؿ

بق صالح مقىل طؿر الذي روى طـف العقام بـ حقشب ٓ يعرف وأ -135

 .اسؿف

وأبق صالح مقىل السػاح الذي روى طـف بسر بـ سعقد وروى طـف  -136

ؾ جِّ عَ فؼال: كُ  -ارا أو قال: بُ - ا إىل الؿقسؿزا بَ  ُت عْ ، روى قال: بِ أهؾ الؿديـة

قال طظ بـ  .فؾْ كِ قوٓ ت فؼال: ٓ تلكؾف .سللت زيد بـ ثابتوتضع لـا؟ ف

 (2).الؿديـل: هذا اسؿف طبقد

ـِ  -137 كِلُّ الَِّذي َرَوى َطـُْف َأُبق قاَِلَبَة، َوَرَوى ُهَق َط َٓ َوَأُبق َصالٍِح اْلَخْق

َٓ ُيْعَرُف اْسُؿفُ  ـِ َبِشقٍر  ـْ أَ . الـُّْعَؿاِن ْب ـْ َأبِل َرَوى َأُبق اْلَقلِقِد، َط بِل َقْحَذٍم، َط

ـِ َبِشقرٍ  ـِ الـُّْعَؿاِن ْب ، َط كِلِّ َٓ ـْ َأبِل َصالٍِح اْلَخْق َف َطزَّ َوَجؾَّ "َقاَل:  ،قاَِلَبَة، َط إِنَّ الؾَّ

َْرَض بَِلْلَػْل َسـٍَة، َأْكَزَل  ْٕ َؿَقاِت َوا ـِ َخَتَؿ  مِـْفَكَتَب كَِتاًبا َقبَْؾ َأْن َيْخُؾَؼ السَّ آَيَتْق

اٍم: بِِف  قَْطاُن َبْقَتُف َثاَلَثَة َأيَّ ـْ َقَرَأُهَؿا فِل َبْقتِِف َلْؿ َيْدُخِؾ الشَّ ڳ ﴿َؿا ُسقَرَة اْلَبَؼَرةِ، َم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= (1329.) 

سمآت ابـ أبل شقبة ٓبـ (، و1186)( ترمجة برقؿ 1/537) العؾؾ ومعرفة الرجاليـظر  (1)
 (.123ترمجة برقؿ ) الؿديـل

 (6/6 )الجرح والتعديؾ(، و4839( ترمجة برقؿ )3/194-195) العؾؾ ومعرفة الرجاليـظر  (2)
 (.28ترمجة برقؿ )



َٚاِسْس َٗا َعِصْط  َُُع َِٜذ َِٛض ايَِّتٞ  ١ًَُ ايصُّ ُُِؿَه ٢َٓ اِي َٚاِيُه  َِٞ  281 اأَلَغا
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َْرَض بَِلْلَػْل َسـٍَة، َأْكَزَل  ْٕ َؿَقاِت َوا ـِ َخَتَؿ  مِـْفَكَتَب كَِتاًبا َقبَْؾ َأْن َيْخُؾَؼ السَّ آَيَتْق

اٍم: بِِف  قَْطاُن َبْقَتُف َثاَلَثَة َأيَّ ـْ َقَرَأُهَؿا فِل َبْقتِِف َلْؿ َيْدُخِؾ الشَّ ڳ ﴿َؿا ُسقَرَة اْلَبَؼَرةِ، َم
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= (1329.) 

سمآت ابـ أبل شقبة ٓبـ (، و1186)( ترمجة برقؿ 1/537) العؾؾ ومعرفة الرجاليـظر  (1)
 (.123ترمجة برقؿ ) الؿديـل

 (6/6 )الجرح والتعديؾ(، و4839( ترمجة برقؿ )3/194-195) العؾؾ ومعرفة الرجاليـظر  (2)
 (.28ترمجة برقؿ )



َٚاِسْس َٗا َعِصْط  َُُع َِٜذ َِٛض ايَِّتٞ  ١ًَُ ايصُّ ُُِؿَه ٢َٓ اِي َٚاِيُه  َِٞ اأَلَغا  282 
 

 

 

 

ـْ  (1).﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ـِ َمـُْصقٍر، َط ـْ َطبَّادِ ْب َوَرَواُه َأُبق ُأَساَمَة، َط

ـْ أَ  ـْ َأبِل قاَِلَبَة، َط ِف َأيُّقَب، َط َف َكَتَب »: ملسو هيلع هللا ىلصبِل َصالٍِح، َقاَل: َقاَل َرُسقُل الؾَّ إِن  الؾ 

  (2).َفَذَكَر َكْحَقهُ  ،«كَِتاًبا

ـُ ِطْؿَراَن  (3)]أبق[ َوَأُبق َصالٍِح الَِّذي َرَوى َطـْفُ  -138 اْلَبْخَتِريُّ َسِعقُد ْب

، َوَرَوى ُهقَ  ـِ َوُأمِّ ُكْؾُثقِم بِـِْت َطؾِلٍّ َمْجُفقٌل  الطَّائِِػلُّ ـِ َواْلُحَسْق ـِ اْلَحَس  (4).َط

ففمٓء الذيـ أدركـا معرفتفؿ مؿـ يجؿعفؿ طصر التابعقـ، وتشؽؾ 

، وأحاديث الجؿاطة (5)كؼًص مست معارففؿ، وما رأيت أحًدا ضبطفؿ ضبًطا

 .واهقة

 :الؿؽـقن بلبل حازم (188)

: وجدت طىل ضفر كتاب (7)الؿثـك (6)الحسـ بـ (قال لـا)قال الؼاضل: 

، وأبك َؼ ؾِّ وكان أصحابـا يذكرون أكف طـف طُ -يل وهق مـ كالم طظ بـ الؿديـل 
                                                        

 (.285آية: ) البؼرة (1)

 (.13737(، و)13736( برقؿ )9/354) الســ الؽبرىلؾػائدة يـظر  (2)

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع. (3)

( 13737(، و)13736( برقؿ )9/354) الســ الؽبرى( ٓبـ أبل حاتؿ، و2/63) العؾؾيـظر  (4)
 لؾـسائل.

 كذا يف ]أ[، و]ب[، ويف إصؾ: )مستؼًصا(، ويف ]د[: )مستؼقًؿا(. (5)

 وقع يف الؿطبقع: )بـل( بدل )بـ(. (6)

( ترمجة برقؿ 3/39) الجرح والتعديؾمعاذ بـ معاذ العـبري ثؼة.  هق الحسـ بـ الؿثـك بـ (7)
(166 ،)سقر أطالم الـبالء (13/526( ترمجة برقؿ )258.) 

َٚاِسْس َٗا َعِصْط  َُُع َِٜذ َِٛض ايَِّتٞ  ١ًَُ ايصُّ ُُِؿَه ٢َٓ اِي َٚاِيُه  َِٞ  283 اأَلَغا
 

 

 

 

 :-الحسـ أن يسـده إلقف

أبق حازم إشجعل، واسؿف سؾؿان صاحب أبل هريرة، قال  -139

 (2).أبق حازم إشجعل هق أبق حازم إطرج :(1)اٌب بَ َش 

 .وأبق حازم الؿدين مقىل الغػاريقـ اسؿف ديـار -113

وأبق حازم سؾؿة بـ ديـار مقىل بـل مخزوم مدين، قال شباب: أبق  -111

والراوي طـ سفؾ بـ سعد  حازم سؾؿة بـ ديـار، وهق صاحب الحؽؿة،

  (3).ويعرف بإفزر

ل طظ بـ الؿديـل: هق مقىل قا ،وأبق حازم التؿار ٓ يعرف اسؿف -112

 (4).هذيؾ، ٓ أطؾؿ أحًدا روى طـف إٓ محؿد بـ إبراهقؿ التقؿل
                                                        

 .الطبؼاتهق خؾقػة بـ خقاط صاحب كتاب  (1)

(: وسؾؿة بـ ديـار يؽـك أبا حازم مقىل بـل لقث 264لشباب )ص الطبؼاتالذي وقػت طؾقف يف  (2)
 (، ومل أجد الـص الذي كؼؾف طـف الؿصـػ، وطىل كؾِّ مها اثـان:ه135مات سـة )

 (.2492برقؿ ) تؼريب التفذيبأبق حازم إشجعل واسؿف سؾؿان الؽقيف لف ترمجة يف  األّل:

 (.2532برقؿ ) تؼريب التفذيبأبق حازم إطرج واسؿف سؾؿة بـ ديـار لف ترمجة يف  ّالجاىٕ:

أبق حازم، طـ أبل هريرة، فلبق حازم سؾؿان  صحقح البخاريإذا جاء يف  
إشجعل، وإن جاء أبق حازم، طـ سفؾ بـ سعد، فلبق حازم سؾؿة بـ ديـار، وهذه الػائدة تؾؼقتفا 

 .مـ مجالس شقخـا القادطل 

(، 2376( ترمجة برقؿ )2/221) العؾؾ ومعرفة الرجالهق الؿتؼدم قريًبا أبق حازم إطرج. ويـظر  (3)
 ( ٕبل أمحد الحاكؿ.1651( ترمجة برقؿ )4/7) إسامل والؽـكو

( ترمجة 4/13) إسامل والؽـك(، و3636( ترمجة برقؿ )2/553) العؾؾ ومعرفة الرجاليـظر  (4)
 ( ٕبل أمحد الحاكؿ.1654برقؿ )



َٚاِسْس َٗا َعِصْط  َُُع َِٜذ َِٛض ايَِّتٞ  ١ًَُ ايصُّ ُُِؿَه ٢َٓ اِي َٚاِيُه  َِٞ  283 اأَلَغا
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 (2).أبق حازم إشجعل هق أبق حازم إطرج :(1)اٌب بَ َش 

 .وأبق حازم الؿدين مقىل الغػاريقـ اسؿف ديـار -113

وأبق حازم سؾؿة بـ ديـار مقىل بـل مخزوم مدين، قال شباب: أبق  -111

والراوي طـ سفؾ بـ سعد  حازم سؾؿة بـ ديـار، وهق صاحب الحؽؿة،

  (3).ويعرف بإفزر

ل طظ بـ الؿديـل: هق مقىل قا ،وأبق حازم التؿار ٓ يعرف اسؿف -112

 (4).هذيؾ، ٓ أطؾؿ أحًدا روى طـف إٓ محؿد بـ إبراهقؿ التقؿل
                                                        

 .الطبؼاتهق خؾقػة بـ خقاط صاحب كتاب  (1)

(: وسؾؿة بـ ديـار يؽـك أبا حازم مقىل بـل لقث 264لشباب )ص الطبؼاتالذي وقػت طؾقف يف  (2)
 (، ومل أجد الـص الذي كؼؾف طـف الؿصـػ، وطىل كؾِّ مها اثـان:ه135مات سـة )

 (.2492برقؿ ) تؼريب التفذيبأبق حازم إشجعل واسؿف سؾؿان الؽقيف لف ترمجة يف  األّل:

 (.2532برقؿ ) تؼريب التفذيبأبق حازم إطرج واسؿف سؾؿة بـ ديـار لف ترمجة يف  ّالجاىٕ:

أبق حازم، طـ أبل هريرة، فلبق حازم سؾؿان  صحقح البخاريإذا جاء يف  
إشجعل، وإن جاء أبق حازم، طـ سفؾ بـ سعد، فلبق حازم سؾؿة بـ ديـار، وهذه الػائدة تؾؼقتفا 

 .مـ مجالس شقخـا القادطل 

(، 2376( ترمجة برقؿ )2/221) العؾؾ ومعرفة الرجالهق الؿتؼدم قريًبا أبق حازم إطرج. ويـظر  (3)
 ( ٕبل أمحد الحاكؿ.1651( ترمجة برقؿ )4/7) إسامل والؽـكو

( ترمجة 4/13) إسامل والؽـك(، و3636( ترمجة برقؿ )2/553) العؾؾ ومعرفة الرجاليـظر  (4)
 ( ٕبل أمحد الحاكؿ.1654برقؿ )



َٚاِسْس َٗا َعِصْط  َُُع َِٜذ َِٛض ايَِّتٞ  ١ًَُ ايصُّ ُُِؿَه ٢َٓ اِي َٚاِيُه  َِٞ اأَلَغا  284 
 

 

 

 

أبق حازم مقىل ابـ طباس، روى طـف إسؿاطقؾ بـ أبل خالد، اسؿف  -113

ؾ، قال طظ: مل أر أحًدا روى طـف غقر إسؿاطقؾ بـ أبل خالد، وروى هق طـ تَ بْ كَ 

 (1).ابـ طباس حديًثا واحًدا

 :أبا مريؿ الؿؽـقن (189)

 قال الؼاضل: قال الحسـ بـ الؿثـك فقؿا ذكر أكف وجد طىل ضفر كتابف أن مـفؿ: 

أبا مريؿ صاحب طظ الذي روى طـف كعقؿ بـ حؽقؿ، وروى هق،  -114

 (2).طـ طظ وأبل الدرداء، واسؿف ققس

الذي روى طـ ابـ مسعقد، وروى طـف أشعث بـ _وأبق مريؿ  -115

 (3).بـ زياد، قال شباب: هق أبق مريؿ إسدي اسؿف طبد اهلل -ؿقْ ؾَ ُس 

 -الذي يروي طـ طؿر وطظ، وطبد الرمحـ بـ طقف-وأبق مريؿ  -116

 (4).بـ ذيقؿ هق أبق مريؿ البؽري، روى طـف سؿاك بـ حرب، اسؿف شققؿ

  (5).بقحضوأبق مريؿ الحـػل إياس بـ  -117
                                                        

 (.1653( ترمجة برقؿ )4/8-9) إسامل والؽـكيـظر  (1)

(2) ؾالجرح والتعدي (6/136( ترمجة برقؿ )613.) 

 ( لؾدوٓبل.2/225) الؽـك وإسؿاءيـظر  (3)

 ( لؾدوٓبل.2/225) الؽـك وإسؿاءيـظر  (4)

كذا يف مجقع كسخ الؿخطقط: )ضبقح(، ووقع يف الؿطبقع: )صبقح( بصاد مفؿؾة، وما أثبت هق  (5)
 = الؿمتؾػ والؿختؾػ(، و1439( ترمجة برقؿ )1/439) التاريخ الؽبقرالؿقافؼ لؿا يف 

َٚاِسْس َٗا َعِصْط  َُُع َِٜذ َِٛض ايَِّتٞ  ١ًَُ ايصُّ ُُِؿَه ٢َٓ اِي َٚاِيُه  َِٞ  285 اأَلَغا
 

 

 

 

 .ففمٓء يتقازون يف طصر واحد

 :الؿؽـقن أبا العـبس (191)

مـفؿ أبق العـبس صاحب إبراهقؿ، روى طـ أبقف، اسؿف طؿرو بـ  -118

 (1).مرزوق

وأبق العـبس الذي روى طـف طبد الؿؾؽ بـ طؿقر، ٓ يعرف  -119

  (2).اسؿف

، وكثقر (3)وأبق العـبس صاحب زاذان اسؿف سعقد بـ كثقر بـ طبقد -123

، (4)طقن بـ طبقد هق أبق سعقد الذي يؼال لف رضقع طائشة، روى طـف ابـا

 (5) .بـ الحبحاب ومجالد، وشعقب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الجرح والتعديؾ، وأما يف ماكقٓ( ٓبـ 5/171) اإلكؿال( لؾدارقطـل، و2/1457) =

تعؾقؼ الؿعؾؿل طىل الجرح ( )صبقح( بالصاد الؿفؿؾة، ويـظر 1337( ترمجة برقؿ )2/283)
 .واإلكؿال

ك طؿرو بـ مرزوق، وإكؿا  (1) ك طؿرو بـ مروان، وروى طـ مل أقػ طىل مـ يؽـل أبا العـبس ويسؿَّ يسؿَّ
( ترمجة برقؿ 12/189) هتذيب التفذيب(، و2/65) الؽـك وإسؿاءإبراهقؿ الـخعل. يـظر يف 

(785.) 

(، وذكر أن طبد الؿؾؽ بـ طؿقر سؿاه 871( ترمجة برقؿ )12/188) هتذيب التفذيبيـظر  (2)
 محؿًدا.

 (.874( ترمجة برقؿ )12/189) التفذيبهتذيب  (2/65  ،)الؽـك وإسؿاءيـظر  (3)

 إىل )طقف(. هتذيب التفذيبتصحػ يف  (4)

( ترمجة 12/424) هتذيب التفذيب(، و4953( ترمجة برقؿ )24/143) هتذيب الؽؿاليـظر  (5)
 (.753برقؿ )
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 .ففمٓء يتقازون يف طصر واحد

 :الؿؽـقن أبا العـبس (191)

مـفؿ أبق العـبس صاحب إبراهقؿ، روى طـ أبقف، اسؿف طؿرو بـ  -118

 (1).مرزوق

وأبق العـبس الذي روى طـف طبد الؿؾؽ بـ طؿقر، ٓ يعرف  -119

  (2).اسؿف

، وكثقر (3)وأبق العـبس صاحب زاذان اسؿف سعقد بـ كثقر بـ طبقد -123

، (4)طقن بـ طبقد هق أبق سعقد الذي يؼال لف رضقع طائشة، روى طـف ابـا

 (5) .بـ الحبحاب ومجالد، وشعقب
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 الجرح والتعديؾ، وأما يف ماكقٓ( ٓبـ 5/171) اإلكؿال( لؾدارقطـل، و2/1457) =

تعؾقؼ الؿعؾؿل طىل الجرح ( )صبقح( بالصاد الؿفؿؾة، ويـظر 1337( ترمجة برقؿ )2/283)
 .واإلكؿال

ك طؿرو بـ مرزوق، وإكؿا  (1) ك طؿرو بـ مروان، وروى طـ مل أقػ طىل مـ يؽـل أبا العـبس ويسؿَّ يسؿَّ
( ترمجة برقؿ 12/189) هتذيب التفذيب(، و2/65) الؽـك وإسؿاءإبراهقؿ الـخعل. يـظر يف 

(785.) 

(، وذكر أن طبد الؿؾؽ بـ طؿقر سؿاه 871( ترمجة برقؿ )12/188) هتذيب التفذيبيـظر  (2)
 محؿًدا.

 (.874( ترمجة برقؿ )12/189) التفذيبهتذيب  (2/65  ،)الؽـك وإسؿاءيـظر  (3)

 إىل )طقف(. هتذيب التفذيبتصحػ يف  (4)

( ترمجة 12/424) هتذيب التفذيب(، و4953( ترمجة برقؿ )24/143) هتذيب الؽؿاليـظر  (5)
 (.753برقؿ )
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وأبق العـبس الذي روى طـف، شعبة وإسرائقؾ وأبق طقاكة ٓ يعرف  -121

 (1).اسؿف

ـا طبد اهلل بـ الحسـ بـ الـعؿان الؼزاز، ثـا سػقان بـ وكقع، ثـا ثَ دَّ َح  )*(

 س، طـ أبل مرزوق، طـبَّ دَ ابـ كؿقر، طـ سػقان، طـ أبل العـبس، طـ أبل العَ 

متقكئًا طىل طًصا، قال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: خرج طؾقـا رسقل اهلل  ،أبل غالب، طـ أبل أمامة

 .ؾ مـ كتابف بؼقة الحديثكَّ لوت ،(2)«َٓ َتُؼقُمقا َكََم َتُؼقمُ »فؼؿت إلقف، فؼال: 

 :الؿؽـقن أبا بؽر غقر مسؿقـ (191)

السبعة  بـ هشام أحد الػؼفاءأبق بؽر بـ طبد الرمحـ بـ الحارث  -122

  (3).، اسؿف كـقتفبالؿديـة

 .بـ محؿد بـ طؿرو بـ حزم إكصاري، اسؿف كـقتف (4)وأبق بؽر -123

 (5).وأبق بؽر بـ أبل جفؿ بـ حذيػة، اسؿف كـقتف -124

                                                        
 (.872( ترمجة برقؿ )12/189) هتذيب التفذيبيـظر  (1)

(، 4934( برقؿ )4/36) تحػة إشراف( لؾدارقطـل، و2732( برقؿ )12/268) العؾؾيـظر  (2)
 (.5233برقؿ ) ســ أبل داودو

 .( ٕبل أمحد الحاكؿ473( ترمجة برقؿ )2/133) إسامل والؽـكوققؾ كـقتف: أبق طبد الرمحـ. يـظر  (3)

ه. يـظر  (4) إسامل لقكقع، و( 93)ص أخبار الؼضاةهق أبق بؽر بـ محؿد بـ حزم ُكِسَب هـا إىل جدِّ
ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيب( ٕبل أمحد الحاكؿ، و753( ترمجة برقؿ )2/248) والؽـك

 (، وقد أضاف الدكتقر محؿد طجاج اسؿ أبقف بقـ ققسقـ وٓ داطل لذلؽ وهذا يف كسختف. 8345)

 =(، 8327رقؿ )ترمجة ب تؼريب التفذيب(، و721( ترمجة برقؿ )2/233) إسامل والؽـكيـظر  (5)

َٚاِسْس َٗا َعِصْط  َُُع َِٜذ َِٛض ايَِّتٞ  ١ًَُ ايصُّ ُُِؿَه ٢َٓ اِي َٚاِيُه  َِٞ  287 اأَلَغا
 

 

 

 

 (1).وأبق بؽر بـ أبل مقسك إشعري، اسؿف كـقتف -125

 (2).ة، اسؿف كـقتفطَ فُ رْ طُ وأبق بؽر بـ خالد بـ  -126

 .همٓء ٓ يؽاد يذكرون إٓ مـسقبقـ

 (3).وأبق بؽر بـ طتبة بـ أبل وقاص -127

:ِٛ ٍَُؤال ًِ َعِصِط  ََٓتَأخَُّط َع  ًِ  َِّمنَّ

 (4).أبق بؽر بـ سامل بـ طبد اهلل بـ طؿر، اسؿف كـقتف -128

 (5).أبق بؽر بـ حػص بـ طؿر، اسؿف كـقتف -129

الرمحـ بـ طبد اهلل بـ طؿر، اسؿف  طؿر بـ طبد أبق بؽر بـ -133

 (6).كـقتف

 (7).أبق بؽر بـ أبل مريؿ، اسؿف كـقتف -131

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وقد كسب هـا إىل جده ففق أبق بؽر بـ طبد اهلل بـ أبل الجفؿ. =

 (.8347ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبوققؾ: طؿرو أو طامر.  (1)

(2) إسامل والؽـك (2/243( ترمجة برقؿ )739.) 

 الحاكؿ. ( مع كالم أبل أمحد729(، وبرقؿ )745( ترمجة برقؿ )2/244) إسامل والؽـكيـظر  (3)

 (.774( ترمجة برقؿ )2/261) إسامل والؽـكيـظر   (4)

 (.8323ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبيـظر  (5)

 (.762( ترمجة برقؿ )2/254) إسامل والؽـكيـظر   (6)

 (.8345ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبيـظر  (7)
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 (1).وأبق بؽر بـ أبل مقسك إشعري، اسؿف كـقتف -125

 (2).ة، اسؿف كـقتفطَ فُ رْ طُ وأبق بؽر بـ خالد بـ  -126

 .همٓء ٓ يؽاد يذكرون إٓ مـسقبقـ

 (3).وأبق بؽر بـ طتبة بـ أبل وقاص -127

:ِٛ ٍَُؤال ًِ َعِصِط  ََٓتَأخَُّط َع  ًِ  َِّمنَّ

 (4).أبق بؽر بـ سامل بـ طبد اهلل بـ طؿر، اسؿف كـقتف -128

 (5).أبق بؽر بـ حػص بـ طؿر، اسؿف كـقتف -129

الرمحـ بـ طبد اهلل بـ طؿر، اسؿف  طؿر بـ طبد أبق بؽر بـ -133

 (6).كـقتف

 (7).أبق بؽر بـ أبل مريؿ، اسؿف كـقتف -131

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وقد كسب هـا إىل جده ففق أبق بؽر بـ طبد اهلل بـ أبل الجفؿ. =

 (.8347ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبوققؾ: طؿرو أو طامر.  (1)

(2) إسامل والؽـك (2/243( ترمجة برقؿ )739.) 

 الحاكؿ. ( مع كالم أبل أمحد729(، وبرقؿ )745( ترمجة برقؿ )2/244) إسامل والؽـكيـظر  (3)

 (.774( ترمجة برقؿ )2/261) إسامل والؽـكيـظر   (4)

 (.8323ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبيـظر  (5)

 (.762( ترمجة برقؿ )2/254) إسامل والؽـكيـظر   (6)

 (.8345ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبيـظر  (7)
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ـا الحسـ، ثـا طػان، ثـا طبد القاحد بـ زياد، ثـا إسحاق بـ ثَ دَّ َح  )*(

ِ ثَ دَّ مقىل ابـ طؿر، َح  (1)بشر ل أبق بؽر بـ طبد الرمحـ بـ طبد اهلل بـ طؿر، طـ ـ

ـَ َقْبرِي » :ملسو هيلع هللا ىلصأبق سعقد الخدري، قال: قال رسقل اهلل ابـ طؿر، أخبرين  َما َبْق

اِض اْلَجـ ةِ  ََ ـْ ِر ـَْبرِي َرْوَضٌة ِم  (2).«َوِم

 :عامةالؿؽـقن أبا كَ  (192)

 (4).بـ ققس (3)وعامة العدوي طؿرقال شباب: أبق كَ  -132

                                                        
التاريخ جاء ذلؽ يف كتب التراجؿ مـفا كذا يف ُكَسخ الؿخطقط: )بشر(، وصقابف )َشْريف( كؿا  (1)

 (2/58 )لسان الؿقزان(، ووقع يف 5/53) اإلكؿال(، و1253( ترمجة برقؿ )1/392) الؽبقر
، وأيًضا جاء كذلؽ طـد مـ التاريخ الؽبقر)شرقل( بالؼاف وأشار إىل هذا الؿعؾؿل تعؾقًؼا طىل 

 روى الحديث )شريف(.

 مسـده(، وأبق يعىل يف 1253( برقؿ )1/392) التاريخ الؽبقراري يف (، والبخ3/64رواه أمحد ) (2)
ما بقـ »وغقرمها بؾػظ:  الصحقحقـ( مـ صريؼ طػان بف، والحديث يف 1341( برقؿ )2/496)

، وهق الصقاب، وأما لػظ )قبري(، ففق خطل مـ بعض الرواة، «ما بقـ قبري»بدل:  «بقتل ومـبري
 قاطدة جؾقؾة يف التقسؾ والقسقؾةؿحؼؼقـ كابـ تقؿقة، وغقره. يـظر وهذا ما رجحف مجاطة مـ ال

: والثابت (، قال ابـ تقؿقة 135)ص تحذير الؿساجد مـ اتخاذ الؼبقر مساجد(، و151)ص
هذا هق الثابت الصحقح: ولؽـ  «ما بقـ بقتل ومـبري روضة مـ رَاض الجـة»أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصطـف 

حقـ قال هذا الؼقل مل يؽـ قد قبر بعد صؾقات اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصي(، وهق بعضفؿ رواه بالؿعـك، فؼال: )قبر
وسالمف طؾقف: ولفذا مل يحتج هبذا أحد مـ الصحابة لؿا تـازطقا يف مقضع دفـف، ولق كان هذا طـدهؿ 
لؽان كًصا يف محؾ الـزاع: ولؽـ دفـ يف حجرة طائشة يف الؿقضع الذي مات فقف بلبل هق أمل 

 هصؾقات اهلل طؾقف وسالمف. ا

 وقع يف الؿطبقع: )طؿر( بدل )طؿرو(. (3)

الؽـك كذا يف كسخ الؿخطقط والذي وقػت طؾقف: )طؿرو بـ طقسك( مـ يؽـك أبا كعامة. يـظر  (4)
 ( لؿسؾؿ بـ الحجاج.3433( برقؿ )2/66) الؽـك وإسؿاء( لؾدوٓبل، و2/333) وإسؿاء

َٚاِسْس َٗا َعِصْط  َُُع َِٜذ َِٛض ايَِّتٞ  ١ًَُ ايصُّ ُُِؿَه ٢َٓ اِي َٚاِيُه  َِٞ  289 اأَلَغا
 

 

 

 

 (1).عامة الضبل شقبة بـ كعامةوأبق كَ  -133

 (2).فبِّ طبد رَ  ،عامة السعديوأبق كَ  -134

 .همٓء صبؼة

 :الؿؽـقن أبا غالب (193)

 (3).روَّ زَ مها اثـان: أحدمها روى طـ أبل أمامة، اسؿف َح  -135

 (4).وأخر روى طـ أكس، ومل يسؿ لـا -136

 (6).بـ زكرياء، ثـا أبق كامؾ (5)ـا مقسكثَ دَّ َح  )*(

، طـ أبل غالب قال: سلل العالء بـ زياد (7)م بـ أبل الصفباءثـا سالَّ  )*(

قال: ابـ أربعقـ سـًة، ثؿ طاش يف  ؟حقـ بعث ملسو هيلع هللا ىلصأكًسا: كؿ كان لرسقل اهلل 

                                                        
 (2/333 )الؽـك وإسؿاءسؾؿ، و( لؿ3431( برقؿ )2/166) الؽـك وإسؿاءيـظر  (1)

 لؾدوٓبل.

 (2/333 )الؽـك وإسؿاء( لؿسؾؿ، و3429( برقؿ )2/166) الؽـك وإسؿاءيـظر  (2)
 لؾدوٓبل.

 ( لؾدوٓبل.2/146) الؽـك وإسؿاء( لؿسؾؿ، و2697( برقؿ )2/73) الؽـك وإسؿاءيـظر  (3)

  (2/73.)سؿاءالؽـك وإذكر مسؾؿ اسؿف كافًعا يف  (4)

 (.8متروك تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (5)

 هق الجحدري، ثؼة. ( 6)

 (.3865( ترمجة برقؿ )4/61) لسان الؿقزانمـؽر الحديث تـظر ترمجتف مـ  ( 7)
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 (1).عامة الضبل شقبة بـ كعامةوأبق كَ  -133

 (2).فبِّ طبد رَ  ،عامة السعديوأبق كَ  -134

 .همٓء صبؼة

 :الؿؽـقن أبا غالب (193)

 (3).روَّ زَ مها اثـان: أحدمها روى طـ أبل أمامة، اسؿف َح  -135

 (4).وأخر روى طـ أكس، ومل يسؿ لـا -136

 (6).بـ زكرياء، ثـا أبق كامؾ (5)ـا مقسكثَ دَّ َح  )*(

، طـ أبل غالب قال: سلل العالء بـ زياد (7)م بـ أبل الصفباءثـا سالَّ  )*(

قال: ابـ أربعقـ سـًة، ثؿ طاش يف  ؟حقـ بعث ملسو هيلع هللا ىلصأكًسا: كؿ كان لرسقل اهلل 

                                                        
 (2/333 )الؽـك وإسؿاءسؾؿ، و( لؿ3431( برقؿ )2/166) الؽـك وإسؿاءيـظر  (1)

 لؾدوٓبل.

 (2/333 )الؽـك وإسؿاء( لؿسؾؿ، و3429( برقؿ )2/166) الؽـك وإسؿاءيـظر  (2)
 لؾدوٓبل.

 ( لؾدوٓبل.2/146) الؽـك وإسؿاء( لؿسؾؿ، و2697( برقؿ )2/73) الؽـك وإسؿاءيـظر  (3)

  (2/73.)سؿاءالؽـك وإذكر مسؾؿ اسؿف كافًعا يف  (4)

 (.8متروك تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (5)

 هق الجحدري، ثؼة. ( 6)

 (.3865( ترمجة برقؿ )4/61) لسان الؿقزانمـؽر الحديث تـظر ترمجتف مـ  ( 7)
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 (1).الـبقة طشريـ سـةً 

قال: سللتف طـ  ،أخبرين أبق طبقد أجري، طـ أبل داود السجستاين )*(

 .فؼال: أبق غالب الحجام ،أبل غالب

 :الؿؽـقن أبا الدمهاء (194)

 (2).مها اثـان: أبق الدمهاء مالؽ بـ سفؿ -137

 (3).قسفَ قرفة بـ بُ  وأبق الدمهاء -138

 :الؿؽـقن أبا إسحاق (195)

 (4).اهلل ف طؿرو بـ طبدأبق إسحاق السبقعل، وهق الفؿداين، واسؿ -139

 (1).وأبق إسحاق الشقباين، واسؿف سؾقؿان بـ ماهان -143
                                                        

بعث طىل رأس أربعقـ هق الصقاب الؿشفقر الذي اصبؼ طؾقف العؾؿاء كؿا  ملسو هيلع هللا ىلصالسـد ضعقػ وكقكف  (1)
يف الـبقة ففل ثالث  ملسو هيلع هللا ىلص( لؾـقوي، وأما الؿدة التل طاشفا 15/133) شرح صحقح مسؾؿيف 

وطشرون سـة مـفا ثالث طشرة سـة بؿؽة يقحك إلقف، ثؿ ُأمر بالفجرة وهاجر طشر سـقـ، ومات 
 ويـظر ( طـ ابـ طباس 3932وهق ابـ ثالث وستقـ سـة، كؿا ثبت ذلؽ طـد البخاري برقؿ )

 (.55)ص أمايل يف السقرة الـبقيةطىل كتاب  كثر الجقاهر الؿضقَّةكتابل 

 يرى أكف الذي سقليت قريًبا. الطبؼاتابـ سعد يف  (2)

(: أبق الدمهاء العدوي واسؿف قِْرفة بـ ُبَفقس، 3845( برقؿ )9/133) الطبؼاتقال ابـ سعد يف  (3)
 هوكان ثؼة قؾقؾ الحديث روى طـ طؿران بـ حصقـ، ويف بعض الحديث اسؿف مالؽ بـ َسْفؿ. ا

(4) الؽـك وإسؿاء (1/64( برقؿ )7.) 

(، وإكؿا ققؾ: )فقروز(، وققؾ: )طؿرو(، وققؾ: )خاقان(، والذي يظفر َماَهانَ مل أجد أحًدا ذكر اسؿ أبقف ) (1)
 (.2525( ترمجة برقؿ )11/444) هتذيب الؽؿالأكف تصحقػ مـ )خاقان( إىل )ماهان(، ويـظر 
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 .اشتركا يف ابـ أبل أوىف، وروى طـفؿا الثقري، وشعبة، وغقرمها

 :الؿؽـقن أبا الزطراء (196)

سؿعت أمحد بـ هارون البرديجل يؼقل: أبق الزطراء الذي روى  -141

ِ وى طـف سػقان الثقري وطَ طـ أبل إحقص، ور وسػقان بـ  ة بـ محقد،دَ قْ ب

 (1).اسؿف طؿرو بـ طؿرو، وهق ابـ أخل أبل إحقص طققـة

 ؾ بـ خؾقػة، روى طـفحِ قال: وأبق الزطراء الذي روى طـ مُ  -142

 (2).اسؿف يحقك بـ القلقد بـ الؿسقب-طبدالرمحـ بـ مفدي، وطبداهلل بـ داود 

 بـ محؿد بـ أبل الخصقب (4)ـ هارون، ثـا طظب (3)ـا أمحدثَ دَّ َح  -143

الؽقيف، ثـا وكقع، طـ سػقان، طـ أبل الزطراء، طـ أبل إحقص، طـ 

وأبق الزطراء هق  (1).قال: لقس أحد يقلد طالًؿا، وإكؿا العؾؿ بالتعؾؿ ،اهلل طبد

، وروى طـف سؾؿة بـ كفقؾ، يف طدد التابعقـ، وروى طـ طبد اهلل بـ مسعقد

                                                        
  ( لؿسؾؿ.1248( برقؿ )1/221) الؽـك وإسؿاءيـظر  (1)

(، وققلف )يحقك بـ القلقد بـ الؿسقب(، ومل أجد 1249( برقؿ )1/221) الؽـك وإسؿاءيـظر  (2)
طـد أحٍد مؿـ ترمجقا لف ذكر أن اسؿ جده )الؿسقب(، وإكؿا )الُؿَسقِّر(، وما ُأراه إٓ تصحقػ إىل 

 )الؿسقب(، واهلل أطؾؿ.

 هق البرديجل. ( 3)

 (.4826ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبا أخطل. صدوق ربؿ (4)

( لقكقع مـ هذه الطريؼ التل أوردها طـف الؿصـػ، ومـ 518( برقؿ )2/831) الزهدإثر يف  (1)
 (.115برقؿ ) العؾؿصريؼف: أبق خقثؿة الـسائل يف 

)5(

)5(
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 .اشتركا يف ابـ أبل أوىف، وروى طـفؿا الثقري، وشعبة، وغقرمها

 :الؿؽـقن أبا الزطراء (196)

سؿعت أمحد بـ هارون البرديجل يؼقل: أبق الزطراء الذي روى  -141

ِ وى طـف سػقان الثقري وطَ طـ أبل إحقص، ور وسػقان بـ  ة بـ محقد،دَ قْ ب

 (1).اسؿف طؿرو بـ طؿرو، وهق ابـ أخل أبل إحقص طققـة

 ؾ بـ خؾقػة، روى طـفحِ قال: وأبق الزطراء الذي روى طـ مُ  -142

 (2).اسؿف يحقك بـ القلقد بـ الؿسقب-طبدالرمحـ بـ مفدي، وطبداهلل بـ داود 

 بـ محؿد بـ أبل الخصقب (4)ـ هارون، ثـا طظب (3)ـا أمحدثَ دَّ َح  -143

الؽقيف، ثـا وكقع، طـ سػقان، طـ أبل الزطراء، طـ أبل إحقص، طـ 

وأبق الزطراء هق  (1).قال: لقس أحد يقلد طالًؿا، وإكؿا العؾؿ بالتعؾؿ ،اهلل طبد

، وروى طـف سؾؿة بـ كفقؾ، يف طدد التابعقـ، وروى طـ طبد اهلل بـ مسعقد

                                                        
  ( لؿسؾؿ.1248( برقؿ )1/221) الؽـك وإسؿاءيـظر  (1)

(، وققلف )يحقك بـ القلقد بـ الؿسقب(، ومل أجد 1249( برقؿ )1/221) الؽـك وإسؿاءيـظر  (2)
طـد أحٍد مؿـ ترمجقا لف ذكر أن اسؿ جده )الؿسقب(، وإكؿا )الُؿَسقِّر(، وما ُأراه إٓ تصحقػ إىل 

 )الؿسقب(، واهلل أطؾؿ.

 هق البرديجل. ( 3)

 (.4826ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبا أخطل. صدوق ربؿ (4)

( لقكقع مـ هذه الطريؼ التل أوردها طـف الؿصـػ، ومـ 518( برقؿ )2/831) الزهدإثر يف  (1)
 (.115برقؿ ) العؾؿصريؼف: أبق خقثؿة الـسائل يف 

مل
ف تَصحَّ

)5(

)5(
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 (1).اسؿف طبد اهلل بـ ماهان

هبا إىل أشؽالفا يف الصقرة،  طُ ؾَ غْ أسام مػردة يُ  :أيًضا الؿشؽؾومـ  (197)

 .لغؿقضفا وضفقر إشؽالفا

تعىل بـ طبقد بـ تعىل، بالتاء مـؼقط مـ فققف يشتبف بقعىل إٓ أن  -144

 .يعىل يف إسامل أكثر وأشفر

اد بـ طؾبة، يشتبف بعؾقة الؿـتسب ثال قؾبة، وهق أبق ذوَّ ة بالباء مبَ ؾْ طُ  -145

 (2).إلقفا إسؿاطقؾ بـ طؾقة

، الذي روى حديث (3)بـ طؿارة لِّ بَ ؿارة بؽسر العقـ أبق أُ طِ  -146

 (2).ؿارةعُ يشتبف بِ  ،(1)الؿسح: امسح ما بدا لؽ

 إٓ زرِ حْ ؿُ ، يشتبف بِ (3)ر مثؾ مؽرر، وهق محرر بـ أبل هريرةرَّ حَ مُ  -147

                                                        
ؽـ )هاكئ( يـظر كذا يف كسخ الؿخطقط: ومل أجد أحًدا مؿـ ترجؿ لف ذكر أن اسؿ أبقف )ماهان(: ول (1)
الؽـك وإسؿاء (1/221( برقؿ )لؿسؾؿ، و1247 )هتذيب الؽؿال (16/243 ترمجة برقؿ )
(3627.) 

 ( لؾدارقطـل.2/1586) الؿمتؾػ والؿختؾػيـظر  (2)

(3) .  أي: والُد ُأَبلٍّ

ـقوي (، وقال ال1/279(، والبقفؼل )557(، وابـ ماجف برقؿ )158ضعقػ رواه أبق داود برقؿ ) (1)
 .وهق حديث ضعقػ باتػاق أهؾ الحديث :شرح صحقح مسؾؿ (3/176.) 

 ( لؾدارقطـل.2/1553) الؿمتؾػ والؿختؾػيـظر  (2)

 ( لؾدارقطـل.3/2362) الؿمتؾػ والؿختؾػ يـظر (3)
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 (1).جللَ دْ ز الؿُ زِّ جَ ًزا أشفر، ومُ رِ حْ أن مُ 

، الذي روى (2)أبق محؿد بـ مقسر-ر مثال مؽرر بالسقـ،سَّ قَ مُ  -148

 .ربشِّ ؿَ بُ ، يشتبف (3)حديث سقرة اإلخالص

بف، ـَأبل وهب بـ مُ  ،ة، يشتبف بؿـبفقَ ـْ ة، يعىل بـ مُ يَ دْ ة مثال مُ قَ ـْمُ  -149

إلقفا يعىل هل أمف، وأبقه أمقة ومـ كسبف إىل ة التل يـسب قَ ـْومهام بـ مـبف، ومُ 

 (4).ةقَّ فؼال: أمَ  ،ية، ومـ كسبف إىل أبقفدْ ة مثؾ مُ قَ ـْأمف، قال: مُ 

ؾ قْ ِص ؾ مثؾ بعقر، بالػاء والصاد غقر معجؿة، أبق الحؽؿ بـ فَ قْ ِص فَ  -153

 (5).ؾقْ َض يشتبف بػُ 

 (1).ثيْ رَ حُ بِ  يشتبف: يترِّ ر، أبق الزبقر بـ الخِ قْ ؿِّ ت مثؾ ِخ يْ رِّ ِخ  -151

، (2)سقابة بالسقـ غقر معجؿة، مؽسقرة السقـ، سقابة بـ طاصؿ -152

 .يشتبف بشبابة، إٓ أن شبابة أكثر يف إسؿاء

 .دقْ بَ زُ زيقد بقاءيـ تصغقر زيد، يشتبف بِ  -153
                                                        

 ( لؾدارقطـل.3/2364) الؿمتؾػ والؿختؾػ يـظر (1)

 أي: والُد محؿد. (2)

 ( لؾدارقطـل.3/2337) الؿمتؾػ والؿختؾػ يـظر (3)

 ( لؾدارقطـل.2/1536) الؿمتؾػ والؿختؾػ يـظر (4)

 .لعبد الغـل إزدي (2/585 )الؿمتؾػ والؿختؾػ يـظر (5)
 ( لؾدارقطـل.1/717) الؿمتؾػ والؿختؾػ يـظر (1)

)6( ( ٓبـ كاصر الديـ الدمشؼل.5/154) تقضقح الؿشتبفيـظر  (2)

)5(

)4(

)6(

)5( )4(
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 (1).جللَ دْ ز الؿُ زِّ جَ ًزا أشفر، ومُ رِ حْ أن مُ 

، الذي روى (2)أبق محؿد بـ مقسر-ر مثال مؽرر بالسقـ،سَّ قَ مُ  -148

 .ربشِّ ؿَ بُ ، يشتبف (3)حديث سقرة اإلخالص

بف، ـَأبل وهب بـ مُ  ،ة، يشتبف بؿـبفقَ ـْ ة، يعىل بـ مُ يَ دْ ة مثال مُ قَ ـْمُ  -149

إلقفا يعىل هل أمف، وأبقه أمقة ومـ كسبف إىل ة التل يـسب قَ ـْومهام بـ مـبف، ومُ 

 (4).ةقَّ فؼال: أمَ  ،ية، ومـ كسبف إىل أبقفدْ ة مثؾ مُ قَ ـْأمف، قال: مُ 

ؾ قْ ِص ؾ مثؾ بعقر، بالػاء والصاد غقر معجؿة، أبق الحؽؿ بـ فَ قْ ِص فَ  -153

 (5).ؾقْ َض يشتبف بػُ 

 (1).ثيْ رَ حُ بِ  يشتبف: يترِّ ر، أبق الزبقر بـ الخِ قْ ؿِّ ت مثؾ ِخ يْ رِّ ِخ  -151

، (2)سقابة بالسقـ غقر معجؿة، مؽسقرة السقـ، سقابة بـ طاصؿ -152

 .يشتبف بشبابة، إٓ أن شبابة أكثر يف إسؿاء

 .دقْ بَ زُ زيقد بقاءيـ تصغقر زيد، يشتبف بِ  -153
                                                        

 ( لؾدارقطـل.3/2364) الؿمتؾػ والؿختؾػ يـظر (1)

 أي: والُد محؿد. (2)

 ( لؾدارقطـل.3/2337) الؿمتؾػ والؿختؾػ يـظر (3)

 ( لؾدارقطـل.2/1536) الؿمتؾػ والؿختؾػ يـظر (4)

 .لعبد الغـل إزدي (2/585 )الؿمتؾػ والؿختؾػ يـظر (5)
 ( لؾدارقطـل.1/717) الؿمتؾػ والؿختؾػ يـظر (1)

 ( ٓبـ كاصر الديـ الدمشؼل.5/154) تقضقح الؿشتبفيـظر  (2)

)7(

)6(

)7(

)6(
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 (1).ارػَ غِ ار بـ الؿغقرة، يشتبف بِ ؼَّ طَ  -154

 (2).رؿَ عْ ؿَ ر بـ سؾقؿان الرقل يشتبف بِ ؿَّ عَ مَ  -155

 .ادبَّ عَ اد يشتبف بِ بَ طُ  -156

ِ قْ َس يُ  -157  .رقْ َش بُ ـر يشتبف ب

بقاحدة، هق الذي روى  ة، بالحاء مؽسقرة، وبالباء مـؼقصةرَ بَ أبق حِ  -158

 .ةزَ بْ ة، وأبل ُخ رَ قْ ، يشتبف بلبل َخ (3)ة بـ طبد اهللحَ قْ طـ طظ، بصري واسؿف ِش 

ِ الحَ  -159 ، وققلف (4)مهدان روى حديث أطشك ذ بـ طبد الرمحـ، الذيقْ ـ

 ."ْب رَ العَ  انَ يَّ دَ وَ  اسِ الـَّ  دَ قِّ يا َس " مستعدًيا طىل امرأتف: ملسو هيلع هللا ىلصلؾـبل 
                                                        

 ( لؾدارقطـل.2/1531-1532) الؿمتؾػ والؿختؾػيـظر  (1)

 ( لؾدارقطـل.2/4324) الؿمتؾػ والؿختؾػ يـظر (2)

 ( لؾدارقطـل.1/389) الؿمتؾػ والؿختؾػ يـظر (3)

 هـا أمران: (4)

أن الذي روى هذا الحديث هق )الجـقد بـ ُأَمقـ(، ففق )الجـقد(، ولقس )الَحـِْقذ( كؿا يف  األّل:
طبد اهلل بـ أمحد مـ  وزوائد( 3723( برقؿ )9/51) الطبؼاتفا الؿصادر التل جاء فقفا ذلؽ مـ

( ٓبـ كاصر الديـ الدمشؼل، 1/272-273) تقضقح الؿشتبف(، ويـظر 2/232) الؿسـد
 ( ٓبـ حجر.152( برقؿ )1/398) تعجقؾ الؿـػعةو

 بؼاتالطأن الحديث حديث )أطشك مازن(، ولقس )أطشك مهدان(، كؿا جاء ذلؽ يف  الجاىٕ:
 الؿسـد(، وطبد اهلل بـ أمحد يف 1689( ترمجة برقؿ )2/61) التاريخ الؽبقر(، و9/51)
( واسؿف طبد اهلل بـ إطقر، وققؾ: 12/287) مسـد أبل يعىل( )زيادات(، و2/231-232)

( ٓبـ طبد البر، وُتـظر 1471( ترمجة برقؿ )3/866) آستقعاباهلل بـ إصقل كؿا يف  طبد
ؾسؾة إحاديث الضعقػةس (12/474( برقؿ )5712.) 

َٚاِسْس َٗا َعِصْط  َُُع َِٜذ َِٛض ايَِّتٞ  ١ًَُ ايصُّ ُُِؿَه ٢َٓ اِي َٚاِيُه  َِٞ  295 اأَلَغا
 

 

 

 

 .، وأكثر رواة الحديث يصحػقن فقف(1)يشتبف بالجـقد

ِ ثَ دَّ َح  (198) ِ ثَ دَّ ، ثـا أبق داود، َح (2)ل أبلـ ـ طائشة، طـ سعقد ل رجؾ، طـ ابـ

قال: كان يبقع الجرار، ثؿ  ،(4)رييْ رَ جُ : هذا سعقد ال(3)قال: فؼؾـا ،الحريري

فعؾ اهلل "فؼال:  ،فؼؾـا: هذا رجؾ مـ العرب مـ بـل جرير .صار يبقع الحرير

 (5)."بالعرب، ما أقبح أسؿاءها

اصؾعت يف كتاب رجؾ  يؼقل: عقريبـ جعػر الشَّ  (6)سؿعت محؿد (199)

مؿـ زطؿ أكف مجع حديث يقكس بـ طبقد، فنذا قد صدر بؿا روى يقكس، طـ 

فؼؾت: إن يقكس مل يرو طـ الزهري شقًئا، وإذا هق قد غؾط بققكس بـ  ،الزهري

 .يزيد، وضـ أكف يقكس بـ طبقد

 ،بـ حرب الؿقصظ (2)بـ أمحد بـ معدان، ثـا أمحد (1)ـا طبد اهللثَ دَّ َح   (211)

                                                        
تؼدم التعؾقؼ طىل )الحـقذ(، وأن صقابف )الُجـَقد(، ولعؾ الؿصـػ أراد يؽتب )الجـقد بـ  (1)

الرمحـ(، وهـا )الجـقذ( لقبقِّـ أن )الجـقد( يشبف )الحـقذ(، فسفك وكتب العؽس أو يؽقن ذلؽ  طبد
 مـ الـاسخ، واهلل أطؾؿ.

 قالده طىل ترمجة.مل أقػ ل (2)

 الؼائؾ: قؾـا هق أبق داود: ٕن التصحقػ حصؾ مـ الرجؾ الذي أهبؿف. (3)

 وقع يف الؿطبقع: )الحريري( بالحاء. (4)

( بتحؼقؼل بسـد 168برقؿ ) مؼدمة الؿجروحقـشقخ الؿصـػ مل أطرفف والؼصة طـد ابـ حبان يف  (5)
 كؾف ثؼات بقد أن فقف إهباًما بـحق ما هق هـا.

 (.478( برقؿ )2/532) تاريخ بغدادلف ترمجة يف  (6)

 (.3مل أقػ طىل ترمجتف وتؼدم تحت الحديث رقؿ ) (1)

 (.2354( برقؿ )5/193) تاريخ بغدادلف ترمجة يف  (2)



َٚاِسْس َٗا َعِصْط  َُُع َِٜذ َِٛض ايَِّتٞ  ١ًَُ ايصُّ ُُِؿَه ٢َٓ اِي َٚاِيُه  َِٞ  295 اأَلَغا
 

 

 

 

 .، وأكثر رواة الحديث يصحػقن فقف(1)يشتبف بالجـقد

ِ ثَ دَّ َح  (198) ِ ثَ دَّ ، ثـا أبق داود، َح (2)ل أبلـ ـ طائشة، طـ سعقد ل رجؾ، طـ ابـ

قال: كان يبقع الجرار، ثؿ  ،(4)رييْ رَ جُ : هذا سعقد ال(3)قال: فؼؾـا ،الحريري

فعؾ اهلل "فؼال:  ،فؼؾـا: هذا رجؾ مـ العرب مـ بـل جرير .صار يبقع الحرير

 (5)."بالعرب، ما أقبح أسؿاءها

اصؾعت يف كتاب رجؾ  يؼقل: عقريبـ جعػر الشَّ  (6)سؿعت محؿد (199)

مؿـ زطؿ أكف مجع حديث يقكس بـ طبقد، فنذا قد صدر بؿا روى يقكس، طـ 

فؼؾت: إن يقكس مل يرو طـ الزهري شقًئا، وإذا هق قد غؾط بققكس بـ  ،الزهري

 .يزيد، وضـ أكف يقكس بـ طبقد

 ،بـ حرب الؿقصظ (2)بـ أمحد بـ معدان، ثـا أمحد (1)ـا طبد اهللثَ دَّ َح   (211)

                                                        
تؼدم التعؾقؼ طىل )الحـقذ(، وأن صقابف )الُجـَقد(، ولعؾ الؿصـػ أراد يؽتب )الجـقد بـ  (1)

الرمحـ(، وهـا )الجـقذ( لقبقِّـ أن )الجـقد( يشبف )الحـقذ(، فسفك وكتب العؽس أو يؽقن ذلؽ  طبد
 مـ الـاسخ، واهلل أطؾؿ.

 قالده طىل ترمجة.مل أقػ ل (2)

 الؼائؾ: قؾـا هق أبق داود: ٕن التصحقػ حصؾ مـ الرجؾ الذي أهبؿف. (3)

 وقع يف الؿطبقع: )الحريري( بالحاء. (4)

( بتحؼقؼل بسـد 168برقؿ ) مؼدمة الؿجروحقـشقخ الؿصـػ مل أطرفف والؼصة طـد ابـ حبان يف  (5)
 كؾف ثؼات بقد أن فقف إهباًما بـحق ما هق هـا.

 (.478( برقؿ )2/532) تاريخ بغدادلف ترمجة يف  (6)

 (.3مل أقػ طىل ترمجتف وتؼدم تحت الحديث رقؿ ) (1)

 (.2354( برقؿ )5/193) تاريخ بغدادلف ترمجة يف  (2)

)8( )7(

)8(
)7(
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، يؼقل: جاء رجؾ وافر الؾحقة إىل إطؿش، بـ طبقد (1)قال: سؿعت محؿد

فسللف طـ مسللة مـ مسائؾ الصالة يحػظفا الصبقان، فالتػت إلقـا إطؿش، 

، ومسللتف مسللة فؼال: اكظروا لحقًة تحتؿؾ حػظ أربعة آٓف حديث

 (2).الصبقان

قال:  ،بـ طبقدابـ حرب، ثـا محؿد  (4)ثـا أمحد ،(3)ـا طبد اهللثَ دَّ َح   (211)

 -يعـل حديًثا-لقس طـده  فلَّ سؿعت إطؿش يؼقل: إذا رأيت الرجؾ البَ 

 (5).اشتفقت أن أصػعف

ِ ثَ دَّ َح  (212) ، ثـا بـ طؼبة الشقباين (2)ا محؿدبـ إسؿاطقؾ، ثـ (1)ل سفؾـ

إذا رأيت "قال: سؿعت إطؿش يؼقل:  ،، ثـا طثام بـ طظبـ حاتؿ (3)هارون

ؾت ٓبـ طؼبة ما ق ،اءرَ ؿْ فنكف مـ شققخ الؼَ  :الشقخ، ومل يؽتب الحديث فاصػعف

يجتؿعقن يف لقايل الؼؿر  (4)قنيُّ رِ هْ معـك شققخ الؼؿراء؟ قال: شققخ دُ 
                                                        

 (.6154ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الطـافسل ثؼة حافظ.  (1)

فالػؼقف والؿترواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (2)   (2/783.)ػؼِّ
 تؼدم قريبًا. (3)

 تؼدم قريًبا.(4)

 اكظر ما سقليت بعده. (5)

 مل أطرفف. (1)

 (.6183ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  ( 2)
 (.8968( برقؿ )7/242) لسان الؿقزانضعػف الـسائل، وقال الدارقطـل: لقس بثؼة.  (3)

، وبالػتح:  (4) ّـُ هري بضؿ الدال: الُؿِس  مادة: َدَهَر. مختار الصحاحالُؿؾِحد. الدُّ

َٚاِسْس َٗا َعِصْط  َُُع َِٜذ َِٛض ايَِّتٞ  ١ًَُ ايصُّ ُُِؿَه ٢َٓ اِي َٚاِيُه  َِٞ  297 اأَلَغا
 

 

 

 

 (1)."فقتحدثقن بليام الخؾػاء، وٓ يحسـ أحدهؿ أن يتقضل لؾصالة

إسحاق بـ إبراهقؿ الحـظظ ثـا  ، ثـا(2)ـا أبق جعػر الحضرملثَ دَّ َح  (213)

، قال: كان يختؾػ الػضؾ بـ مقسك، طـ محؿد بـ طبقد اهلل، طـ أبل إسحاق

ه، فال يػفؿ، فؼال: شقخ معـا إىل مسروق، وكان يسللف طـ الشلء فقخبرُ 

، فؼقؾ لف: إىل رائضِ  فعَ ، دُ ٍب رِ َج  ؿٍ طِ َح  مٍ رِ هَ  ؾٍ غْ مثؾؽ مثؾ بَ  أتدري ما مثؾؽ؟"

 (3)."طؾؿف الفؿؾجة

طىل أهؾ قال الؼاضل: ففذا باب مـ العؾؿ جسقؿ، مؼصقر طؾؿف  (214)

قا بف صغاًرا، فصار لفؿ رياضة، وٓ يؾحؼ هبؿ ـُوا فقف، وطُ لالحديث الذيـ كش

الرجال، الؿشار إلقف يف فـقن مـ  مـ لَّ ِف مـ يتؽؾػف طىل الؽبر، وإكؽ لترى البَ 

، ـٍ َس العؾؿ، وضروب مـ إدب، يتصرف يف أيفا شاء بعبارة، وبقان وذكاء ولَ 

ولباس مروءة، فنذا اكتفك إىل إسـاد حديث وشقبة،  (1)اءوَ وهق مع ذلؽ يف رُ 
                                                        

َـّ بعضف ثابت طـ إطؿش، وهق ققلف: إذا رأيت الشقخ ومل يؽتب الحديث  (1) يف سـده مـ مل أطرفف: لؽ
( مـ صريؼ محؿد 292( و)291برقؿ ) شرف أصحاب الحديثفاصػعف، فؼد رواه الخطقب يف 

( بتحؼقؼل مـ صريؼ 263برقؿ ) ة الؽامؾمؼدمابـ طبقد، وأبل معاوية الضرير، وابـ طدي يف 
( مـ صريؼ أبل معاوية وحده، كالمها 533برقؿ ) الؿعجؿمحؿد بـ طبقد وحده، وابـ الؿؼرئ يف 

 طـ إطؿش بف بـحقه.

 .(4رقؿ )الؿعروف بـ )ُمطقَّـ( تؼدم تحت الحديث  (2)
ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبك. مترو -وهق العرزمل-سـده تالػ: فنن يف سـده محؿد بـ طبقد اهلل  (3)

(، 826( برقؿ )2/183) الػؼقف والؿتػؼف(، ومـ صريؼ الؿصـػ رواه الخطقب يف 6148)
 (.231)ص اإللؿاعوطقاض يف 

 مادة )روى(، ويـظر أيًضا مادة )رأى(. مختار الصحاح .َمـَْظرٌ  :َأْي (1)

)9(

)8(

)7( )6(

)9(
)8(

)7(
)6(
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 (1)."فقتحدثقن بليام الخؾػاء، وٓ يحسـ أحدهؿ أن يتقضل لؾصالة

إسحاق بـ إبراهقؿ الحـظظ ثـا  ، ثـا(2)ـا أبق جعػر الحضرملثَ دَّ َح  (213)

، قال: كان يختؾػ الػضؾ بـ مقسك، طـ محؿد بـ طبقد اهلل، طـ أبل إسحاق

ه، فال يػفؿ، فؼال: شقخ معـا إىل مسروق، وكان يسللف طـ الشلء فقخبرُ 

، فؼقؾ لف: إىل رائضِ  فعَ ، دُ ٍب رِ َج  ؿٍ طِ َح  مٍ رِ هَ  ؾٍ غْ مثؾؽ مثؾ بَ  أتدري ما مثؾؽ؟"

 (3)."طؾؿف الفؿؾجة

طىل أهؾ قال الؼاضل: ففذا باب مـ العؾؿ جسقؿ، مؼصقر طؾؿف  (214)

قا بف صغاًرا، فصار لفؿ رياضة، وٓ يؾحؼ هبؿ ـُوا فقف، وطُ لالحديث الذيـ كش

الرجال، الؿشار إلقف يف فـقن مـ  مـ لَّ ِف مـ يتؽؾػف طىل الؽبر، وإكؽ لترى البَ 

، ـٍ َس العؾؿ، وضروب مـ إدب، يتصرف يف أيفا شاء بعبارة، وبقان وذكاء ولَ 

ولباس مروءة، فنذا اكتفك إىل إسـاد حديث وشقبة،  (1)اءوَ وهق مع ذلؽ يف رُ 
                                                        

َـّ بعضف ثابت طـ إطؿش، وهق ققلف: إذا رأيت الشقخ ومل يؽتب الحديث  (1) يف سـده مـ مل أطرفف: لؽ
( مـ صريؼ محؿد 292( و)291برقؿ ) شرف أصحاب الحديثفاصػعف، فؼد رواه الخطقب يف 

( بتحؼقؼل مـ صريؼ 263برقؿ ) ة الؽامؾمؼدمابـ طبقد، وأبل معاوية الضرير، وابـ طدي يف 
( مـ صريؼ أبل معاوية وحده، كالمها 533برقؿ ) الؿعجؿمحؿد بـ طبقد وحده، وابـ الؿؼرئ يف 

 طـ إطؿش بف بـحقه.

 .(4رقؿ )الؿعروف بـ )ُمطقَّـ( تؼدم تحت الحديث  (2)
ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبك. مترو -وهق العرزمل-سـده تالػ: فنن يف سـده محؿد بـ طبقد اهلل  (3)

(، 826( برقؿ )2/183) الػؼقف والؿتػؼف(، ومـ صريؼ الؿصـػ رواه الخطقب يف 6148)
 (.231)ص اإللؿاعوطقاض يف 

 مادة )روى(، ويـظر أيًضا مادة )رأى(. مختار الصحاح .َمـَْظرٌ  :َأْي (1)

)4(

)4(
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صريؼ يركب فقف، فقؼدم ويمخر، ويصحػ  تستقيل الحقرة طؾقف، فال يدري أيَّ 

ويحرف، وأي شلء أقبح مـ شقخ لـا يتصدر مـذ زمان، كتب بخطف: وكقع طـ 

كحًقا مـ طشريـ حديثًا، يػتح الؼاف فقفا كؾفا، -، طـ إطؿش، ٍؼ قْ ؼَ ُش 

وٓ يعرف سػقان مـ شؼقؼ، وٓ يػرق بقـ طصريفؿا، وٓ  ويـؼطفا، ويحؾؼفا،

مة، ثؿ هق مع ذلؽ إذا تؽؾؿ رِ ْض خَ يؿقز طصر وكقع مـ طصر كبراء التابعقـ والؿُ 

تؼبح مـ حقث ْس ، وإذا أفتك يف بؾقى أغؿض تؽبًرا طقـقف، ففذا يُ فِ عِ بَ أشار بنْص 

ئؾقا معف طىل الؿذاكرة حقـ ُس الذيـ اجتؿعقا  رِ ػَ أبل خقثؿة والـَّ رُ قُّ حَ تَ  َح بِ ؼْ تُ اْس 

، وإن كان ما حؽل طـ أبل مقسك حؼا، وأكف سئؾ (1)ؾ الؿقتكسِّ غَ طـ الحائض تُ 

 (1).، ففق أقبح مـ هذا كؾف(2)كؿا زطؿقا طـ فلرة وقعت يف بئر فؼال: البئر جبار

ِ ثَ دَّ َح  (215) محؿد ، ثـا بـ حؽقؿ (3)بـ الحسـ القاسطل، ثـا جـقد (2)ل طؿرـ

طـ فلرة وقعت يف  وسئؾ ،قال: حضرت شعبة ،بـ أبل طتاب، ثـا أبق القلقدا

 (5).، فؾؿ يحسـ يجقب طـفا(4)اةـَحْ ِص 
                                                        

 (.157وهل قصة ضعقػة تؼدمت برقؿ ) (1)
 .( مـ حديث أبل هريرة 1713(، ومسؾؿ برقؿ )1499برقؿ ) رواه البخاري (2)
 ( ٓبـ قتقبة.73)ص تلويؾ مختؾػ الحديثيـظر  (1)
 مل أقػ طىل ترمجتف. (2)
( ترمجة برقؿ 8/167) تاريخ بغدادهق جـقد بـ حؽقؿ الدقاق، قال طـف الدارقطـل: لقس بالؼقي.  (3)

(3691 ،)لسان الؿقزان (2/348ترمجة برق )( 2163ؿ.) 
حـاة: إدام ُيتخذ مـ السؿؽ.  (4) (. مختار الصحاحالصِّ ـَ  مادة: )َصَح
( مـ صريؼ: سؾقؿان بـ حرب قال: حضرت شعبة 2/283) الؿعرفة والتاريخروى الػسقي يف  (5)

 وُسئؾ ... وذكره بـحق مؿا هـا.

َٚاِسْس َٗا َعِصْط  َُُع َِٜذ َِٛض ايَِّتٞ  ١ًَُ ايصُّ ُُِؿَه ٢َٓ اِي َٚاِيُه  َِٞ  299 اأَلَغا
 

 

 

 

ؾ لف، فنن تركف ؿُ ؽْ لؿا ٓ يَ  ضعرَّ تَ قال الؼاضل: ولقس لؾراوي الؿجرد أن يَ 

بـ  (1)ما ٓ يعـقف أوىل بف وأطذر لف، وكذلؽ سبقؾ كؾ ذي طؾؿ وكان حرب

رجاين، قد أكثر مـ السؿاع وأغػؾ آستبصار، فعؿؾ رسالًة قْ سِّ إسؿاطقؾ ال

بة مـ أبـاء تَ تعجرف فقفا، واطترض طؾقفا بعض الؽَ  (السـة والجؿاطة)سؿاها 

 ِب ؾْ فقف والتؼدم، فصـػ يف ثَ  ذكر بالرياسة، ويُ (2)مؿـ يتعاصك الؽالم خراسان

كالم يحقك بـ معقـ وابـ الؿديـل، ومـ فقف مـ  (3)طَ ؼَّ ؾَ رواة الحديث كتاًبا تَ 

ع بف ـَّ، والبخاري، ما َش تاريخ ابـ أبل خقثؿة، والتدلقس لؾؽرابقسلكتاب 

 ـقـ، وادطكـ، والؿقثقق بالظَّ قْ ؿِ بالسَّ  ثَّ ط الغَ ؾَ طىل مجاطة مـ شققخ العؾؿ، َخ 

التصرف فقفا، وتساخػ يف  هدطاوى مل يضبط أكثرها، وٓ طرف وجق

ف مـ طؿؾف، مَ اَل كَ  دُّ عُ ها، وروايات أسـدها إىل رجال لف، مؿـ ٓ يَ حؽايات أورد

وٓ لف واطظ يزجره مـ كػسف، ولق أكصػ ٕيؼـ أن الغامز طىل حزبف أكثر، 

 والخالف القاقع بقـ كبراء أهؾ مؼالتف أوسع، وما يؾحؼ بف وهبؿ مـ أكقاع

ا حؽؿ بف طىل الشـاطة أطظؿ، ولؼاده اإلكصاف إىل أن يحؽؿ طىل كػسف بؿثؾ م

الزهري، فقؿـ ذكره، وطقره بتؼؾقد إطؿال، وأكف  خصؿف، فنكف ذكر ابـ شفاٍب 
                                                        

 تذكرة الحػاظو (،1128( برقؿ )3/253) الجرح والتعديؾوهق الؽرماين لف ترمجة يف  (1)
(.638( برقؿ )2/613)

قرجانو   (2/295.)معجؿ البؾدانكؿا يف  وفارس كرمان بقـ مديـة: لفأوَّ  بؽسر :سِّ

  (2/296.)معجؿ البؾدانهق أبق الؼاسؿ طبد اهلل بـ أمحد بـ محؿقد الؽعبل البؾخل كؿا يف  (2)

 (.َتَؾػَّظَ يف ]ب[: ) (3)
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َٚاِسْس َٗا َعِصْط  َُُع َِٜذ َِٛض ايَِّتٞ  ١ًَُ ايصُّ ُُِؿَه ٢َٓ اِي َٚاِيُه  َِٞ  299 اأَلَغا
 

 

 

 

ؾ لف، فنن تركف ؿُ ؽْ لؿا ٓ يَ  ضعرَّ تَ قال الؼاضل: ولقس لؾراوي الؿجرد أن يَ 

بـ  (1)ما ٓ يعـقف أوىل بف وأطذر لف، وكذلؽ سبقؾ كؾ ذي طؾؿ وكان حرب

رجاين، قد أكثر مـ السؿاع وأغػؾ آستبصار، فعؿؾ رسالًة قْ سِّ إسؿاطقؾ ال

بة مـ أبـاء تَ تعجرف فقفا، واطترض طؾقفا بعض الؽَ  (السـة والجؿاطة)سؿاها 

 ِب ؾْ فقف والتؼدم، فصـػ يف ثَ  ذكر بالرياسة، ويُ (2)مؿـ يتعاصك الؽالم خراسان

كالم يحقك بـ معقـ وابـ الؿديـل، ومـ فقف مـ  (3)طَ ؼَّ ؾَ رواة الحديث كتاًبا تَ 

ع بف ـَّ، والبخاري، ما َش تاريخ ابـ أبل خقثؿة، والتدلقس لؾؽرابقسلكتاب 

 ـقـ، وادطكـ، والؿقثقق بالظَّ قْ ؿِ بالسَّ  ثَّ ط الغَ ؾَ طىل مجاطة مـ شققخ العؾؿ، َخ 

التصرف فقفا، وتساخػ يف  هدطاوى مل يضبط أكثرها، وٓ طرف وجق

ف مـ طؿؾف، مَ اَل كَ  دُّ عُ ها، وروايات أسـدها إىل رجال لف، مؿـ ٓ يَ حؽايات أورد

وٓ لف واطظ يزجره مـ كػسف، ولق أكصػ ٕيؼـ أن الغامز طىل حزبف أكثر، 

 والخالف القاقع بقـ كبراء أهؾ مؼالتف أوسع، وما يؾحؼ بف وهبؿ مـ أكقاع

ا حؽؿ بف طىل الشـاطة أطظؿ، ولؼاده اإلكصاف إىل أن يحؽؿ طىل كػسف بؿثؾ م

الزهري، فقؿـ ذكره، وطقره بتؼؾقد إطؿال، وأكف  خصؿف، فنكف ذكر ابـ شفاٍب 
                                                        

 تذكرة الحػاظو (،1128( برقؿ )3/253) الجرح والتعديؾوهق الؽرماين لف ترمجة يف  (1)
(.638( برقؿ )2/613)

قرجانو   (2/295.)معجؿ البؾدانكؿا يف  وفارس كرمان بقـ مديـة: لفأوَّ  بؽسر :سِّ

  (2/296.)معجؿ البؾدانهق أبق الؼاسؿ طبد اهلل بـ أمحد بـ محؿقد الؽعبل البؾخل كؿا يف  (2)

 (.َتَؾػَّظَ يف ]ب[: ) (3)



َٚاِسْس َٗا َعِصْط  َُُع َِٜذ َِٛض ايَِّتٞ  ١ًَُ ايصُّ ُُِؿَه ٢َٓ اِي َٚاِيُه  َِٞ اأَلَغا  333 
 

 

 

 

تارًة،  ٍػ قْ َس  ُؾ امِ َح -طزر رجاًل فؿات، وهق مع هذا الؼقل يف ابـ شفاب، 

أخرى، يؿضقان طىل غقر مراده، ويعصقان اهلل يف طباده، طىل أن  ؿٍ ؾَ قَ  وصاحُب 

وأمره حاضر مشاهدة، ولق اقتصر طىل ما ل طـ ابـ شفاب كادر شاذ، ؽِ ما ُح 

ؿ مـ شلن القطقد، لؽان كلحد الؿتؽؾػقـ الذيـ ظَّ بقـ مـ دٓئؾ التقحقد، وطَ 

ؾ الؾسان طـ ؼِ عْ يلمرون وٓ يلتؿرون، ويؼقلقن ما ٓ يػعؾقن، وجدير أن يَ 

مـ كان ذا ففؿ ثاقب، ولسان بقـ،  -بصالح العؿؾ العؾؿ نَ رُ ؼْ الخطؾ، ويَ 

ًدا مع يَّ مَ اطًقا، والعؾؿ هادًيا، والؾسان معبًرا، ولق كان حرب مُ لقؽقن العؿؾ د

، ودرى ما يخرج مـ لساكف، ولؽـف ترك فِ اكِ ـَالرواية بالػفؿ ٕمسؽ مـ طِ 

وكسلل اهلل أن يـػعـا بالعؾؿ، وٓ يجعؾـا  (1)مـ راماها (1)ةَ ارَ الؼَ  ـَ ؽَ ٓها، فلمْ وْ أَ 

 .، وإشؼقاء بف، إكف واسع لطقػ قريب مجقبمـ محؾة أسػاره

                                                        
ـْ  َقبِقؾة :الؼاَرة (1) ـِ  الُفقن ـلبَ  مِ قا ُخَزْيؿة، ْب ْمل وُيقَصُػقن واْلتِػافِفؿ، ْٓجتؿاطفؿ َقاَرةً  ُسؿُّ  َوفِل. بالرَّ

 ( مادة )َقَقَر (2/499.)الـفاية. راَماها َمـ الؼارةَ  أْكَصَػ  :الؿثؾ

 ( لؾؿقداين.2867( برقؿ )2/133) ثالممجؿع إيـظر  (1)

ٌِ اِيَشِسِٜح ِٖ ٢ًَ َأ َٗا َع ُُ ًِ ََِكُصْٛض ِع  ١َِٜ َٚا ُٕ ِبايطِّ َِٜكَتِط  ١َِٜ َٔ ايسَِّضا َِ ٌْ آَخُط   331 َفِص
 

 

 

 
ِ٘ (1)َفِصْل آَخُط َٓ َّا ٌُ ِبالطِّ َِٓكَتِط  ِ٘ َٓ ًَ السَِّضا  ِم

ََا َمِكُصْْض ٍِِل اِلَحِسِٓح (2)ِعِلُن  َعَلٙ َأ

 ٓحِعِلِنََُا عَلَٙ أٍَِلِ الِحَسِ فَصِلْ آخَطُ مًَِ السِّضَاَِ٘ٓ َٓكِتَطٌُِ بِالطَِّّاَِ٘ٓ مَكِصُْْض

قال: كـا طـد  ،بـ زكريا أبق طؿران، ثـا أبق طؿر الباهظ (3)ـا مقسكثَ دَّ َح  (216)

يا أبا سعقد حديث رواه "فؼال:  ،طبد الرمحـ بـ مفدي، فؼام إلقف خراساين

ََلةَ »: ملسو هيلع هللا ىلصالحسـ، طـ الـبل  ََلةِ َفْؾُقِعِد اْلقُضقَء َوالص  ـْ َضِحَؽ فِل الص  ؟ فؼال «َم

 ملسو هيلع هللا ىلصطبد الرمحـ: هذا مل يروه إٓ حػصة بـت سقريـ، طـ أبل العالقة، طـ الـبل 

ج، رَ فْ فؼال لؽ: هق بَ ، فؼال لف: مـ أيـ قؾت؟ قال: إذا أتقت الصراف بديـار

وه تؼدر أن تؼقل لف: مـ أيـ قؾت؟ قؾت: فػسره لـا، قال: إن هذا الحديث مل ير

، فسؿعف هشام بـ حسان ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  إٓ حػصة بـت سقريـ، طـ أبل العالقة، طـ

مـ حػصة، وكان يف الدار معفا، فحدث بف هشام الحسـ، فحدث بف الحسـ، 

قال: فؿـ أيـ سؿعفا الزهري؟ قال: كان سؾقؿان بـ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفؼال: قال رسقل اهلل 
                                                        

 قر محؿد طجاج يف كسختف فاستحسـتف هـا لقستؼقؿ السقاق.ٓ يقجد يف الؿخطقط، وقد زاده الدكت (1)

 أي: الدراية. (2)

 (.8متروك تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (3)

ٌِ اِيَشِسِٜح ِٖ ٢ًَ َأ َٗا َع ُُ ًِ ََِكُصْٛض ِع  ١َِٜ َٚا ُٕ ِبايطِّ َِٜكَتِط  ١َِٜ َٔ ايسَِّضا َِ ٌْ آَخُط   331 َفِص
 

 

 

 
ِ٘ (1)َفِصْل آَخُط َٓ َّا ٌُ ِبالطِّ َِٓكَتِط  ِ٘ َٓ ًَ السَِّضا  ِم

ََا َمِكُصْْض ٍِِل اِلَحِسِٓح (2)ِعِلُن  َعَلٙ َأ

 ٓحِعِلِنََُا عَلَٙ أٍَِلِ الِحَسِ فَصِلْ آخَطُ مًَِ السِّضَاَِ٘ٓ َٓكِتَطٌُِ بِالطَِّّاَِ٘ٓ مَكِصُْْض

قال: كـا طـد  ،بـ زكريا أبق طؿران، ثـا أبق طؿر الباهظ (3)ـا مقسكثَ دَّ َح  (216)

يا أبا سعقد حديث رواه "فؼال:  ،طبد الرمحـ بـ مفدي، فؼام إلقف خراساين

ََلةَ »: ملسو هيلع هللا ىلصالحسـ، طـ الـبل  ََلةِ َفْؾُقِعِد اْلقُضقَء َوالص  ـْ َضِحَؽ فِل الص  ؟ فؼال «َم

 ملسو هيلع هللا ىلصطبد الرمحـ: هذا مل يروه إٓ حػصة بـت سقريـ، طـ أبل العالقة، طـ الـبل 

ج، رَ فْ فؼال لؽ: هق بَ ، فؼال لف: مـ أيـ قؾت؟ قال: إذا أتقت الصراف بديـار

وه تؼدر أن تؼقل لف: مـ أيـ قؾت؟ قؾت: فػسره لـا، قال: إن هذا الحديث مل ير

، فسؿعف هشام بـ حسان ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  إٓ حػصة بـت سقريـ، طـ أبل العالقة، طـ

مـ حػصة، وكان يف الدار معفا، فحدث بف هشام الحسـ، فحدث بف الحسـ، 

قال: فؿـ أيـ سؿعفا الزهري؟ قال: كان سؾقؿان بـ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفؼال: قال رسقل اهلل 
                                                        

 قر محؿد طجاج يف كسختف فاستحسـتف هـا لقستؼقؿ السقاق.ٓ يقجد يف الؿخطقط، وقد زاده الدكت (1)

 أي: الدراية. (2)

 (.8متروك تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (3)

ٌِ اِيَشِسِٜح ِٖ ٢ًَ َأ َٗا َع ُُ ًِ ََِكُصْٛض ِع  ١َِٜ َٚا ُٕ ِبايطِّ َِٜكَتِط  ١َِٜ َٔ ايسَِّضا َِ ٌْ آَخُط   331 َفِص
 

 

 

 
ِ٘ (1)َفِصْل آَخُط َٓ َّا ٌُ ِبالطِّ َِٓكَتِط  ِ٘ َٓ ًَ السَِّضا  ِم

ََا َمِكُصْْض ٍِِل اِلَحِسِٓح (2)ِعِلُن  َعَلٙ َأ

 ٓحِعِلِنََُا عَلَٙ أٍَِلِ الِحَسِ فَصِلْ آخَطُ مًَِ السِّضَاَِ٘ٓ َٓكِتَطٌُِ بِالطَِّّاَِ٘ٓ مَكِصُْْض

قال: كـا طـد  ،بـ زكريا أبق طؿران، ثـا أبق طؿر الباهظ (3)ـا مقسكثَ دَّ َح  (216)

يا أبا سعقد حديث رواه "فؼال:  ،طبد الرمحـ بـ مفدي، فؼام إلقف خراساين

ََلةَ »: ملسو هيلع هللا ىلصالحسـ، طـ الـبل  ََلةِ َفْؾُقِعِد اْلقُضقَء َوالص  ـْ َضِحَؽ فِل الص  ؟ فؼال «َم

 ملسو هيلع هللا ىلصطبد الرمحـ: هذا مل يروه إٓ حػصة بـت سقريـ، طـ أبل العالقة، طـ الـبل 

ج، رَ فْ فؼال لؽ: هق بَ ، فؼال لف: مـ أيـ قؾت؟ قال: إذا أتقت الصراف بديـار

وه تؼدر أن تؼقل لف: مـ أيـ قؾت؟ قؾت: فػسره لـا، قال: إن هذا الحديث مل ير

، فسؿعف هشام بـ حسان ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  إٓ حػصة بـت سقريـ، طـ أبل العالقة، طـ

مـ حػصة، وكان يف الدار معفا، فحدث بف هشام الحسـ، فحدث بف الحسـ، 

قال: فؿـ أيـ سؿعفا الزهري؟ قال: كان سؾقؿان بـ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفؼال: قال رسقل اهلل 
                                                        

 قر محؿد طجاج يف كسختف فاستحسـتف هـا لقستؼقؿ السقاق.ٓ يقجد يف الؿخطقط، وقد زاده الدكت (1)

 أي: الدراية. (2)

 (.8متروك تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (3)

)2(

)2(



ٌِ اِيَشِسِٜح ِٖ ٢ًَ َأ َٗا َع ُُ ًِ ََِكُصْٛض ِع  ١َِٜ َٚا ُٕ ِبايطِّ َِٜكَتِط  ١َِٜ َٔ ايسَِّضا َِ ٌْ آَخُط   331 َفِص
 

 

 

 
ِ٘ (1)َفِصْل آَخُط َٓ َّا ٌُ ِبالطِّ َِٓكَتِط  ِ٘ َٓ ًَ السَِّضا  ِم

ََا َمِكُصْْض ٍِِل اِلَحِسِٓح (2)ِعِلُن  َعَلٙ َأ

 ٓحِعِلِنََُا عَلَٙ أٍَِلِ الِحَسِ فَصِلْ آخَطُ مًَِ السِّضَاَِ٘ٓ َٓكِتَطٌُِ بِالطَِّّاَِ٘ٓ مَكِصُْْض

قال: كـا طـد  ،بـ زكريا أبق طؿران، ثـا أبق طؿر الباهظ (3)ـا مقسكثَ دَّ َح  (216)

يا أبا سعقد حديث رواه "فؼال:  ،طبد الرمحـ بـ مفدي، فؼام إلقف خراساين

ََلةَ »: ملسو هيلع هللا ىلصالحسـ، طـ الـبل  ََلةِ َفْؾُقِعِد اْلقُضقَء َوالص  ـْ َضِحَؽ فِل الص  ؟ فؼال «َم

 ملسو هيلع هللا ىلصطبد الرمحـ: هذا مل يروه إٓ حػصة بـت سقريـ، طـ أبل العالقة، طـ الـبل 

ج، رَ فْ فؼال لؽ: هق بَ ، فؼال لف: مـ أيـ قؾت؟ قال: إذا أتقت الصراف بديـار

وه تؼدر أن تؼقل لف: مـ أيـ قؾت؟ قؾت: فػسره لـا، قال: إن هذا الحديث مل ير

، فسؿعف هشام بـ حسان ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  إٓ حػصة بـت سقريـ، طـ أبل العالقة، طـ

مـ حػصة، وكان يف الدار معفا، فحدث بف هشام الحسـ، فحدث بف الحسـ، 

قال: فؿـ أيـ سؿعفا الزهري؟ قال: كان سؾقؿان بـ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفؼال: قال رسقل اهلل 
                                                        

 قر محؿد طجاج يف كسختف فاستحسـتف هـا لقستؼقؿ السقاق.ٓ يقجد يف الؿخطقط، وقد زاده الدكت (1)

 أي: الدراية. (2)

 (.8متروك تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (3)

ٌِ اِيَشِسِٜح ِٖ ٢ًَ َأ َٗا َع ُُ ًِ ََِكُصْٛض ِع  ١َِٜ َٚا ُٕ ِبايطِّ َِٜكَتِط  ١َِٜ َٔ ايسَِّضا َِ ٌْ آَخُط   331 َفِص
 

 

 

 
ِ٘ (1)َفِصْل آَخُط َٓ َّا ٌُ ِبالطِّ َِٓكَتِط  ِ٘ َٓ ًَ السَِّضا  ِم

ََا َمِكُصْْض ٍِِل اِلَحِسِٓح (2)ِعِلُن  َعَلٙ َأ

 ٓحِعِلِنََُا عَلَٙ أٍَِلِ الِحَسِ فَصِلْ آخَطُ مًَِ السِّضَاَِ٘ٓ َٓكِتَطٌُِ بِالطَِّّاَِ٘ٓ مَكِصُْْض

قال: كـا طـد  ،بـ زكريا أبق طؿران، ثـا أبق طؿر الباهظ (3)ـا مقسكثَ دَّ َح  (216)

يا أبا سعقد حديث رواه "فؼال:  ،طبد الرمحـ بـ مفدي، فؼام إلقف خراساين

ََلةَ »: ملسو هيلع هللا ىلصالحسـ، طـ الـبل  ََلةِ َفْؾُقِعِد اْلقُضقَء َوالص  ـْ َضِحَؽ فِل الص  ؟ فؼال «َم

 ملسو هيلع هللا ىلصطبد الرمحـ: هذا مل يروه إٓ حػصة بـت سقريـ، طـ أبل العالقة، طـ الـبل 

ج، رَ فْ فؼال لؽ: هق بَ ، فؼال لف: مـ أيـ قؾت؟ قال: إذا أتقت الصراف بديـار

وه تؼدر أن تؼقل لف: مـ أيـ قؾت؟ قؾت: فػسره لـا، قال: إن هذا الحديث مل ير

، فسؿعف هشام بـ حسان ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  إٓ حػصة بـت سقريـ، طـ أبل العالقة، طـ

مـ حػصة، وكان يف الدار معفا، فحدث بف هشام الحسـ، فحدث بف الحسـ، 

قال: فؿـ أيـ سؿعفا الزهري؟ قال: كان سؾقؿان بـ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفؼال: قال رسقل اهلل 
                                                        

 قر محؿد طجاج يف كسختف فاستحسـتف هـا لقستؼقؿ السقاق.ٓ يقجد يف الؿخطقط، وقد زاده الدكت (1)

 أي: الدراية. (2)

 (.8متروك تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (3)

ٌِ اِيَشِسِٜح ِٖ ٢ًَ َأ َٗا َع ُُ ًِ ََِكُصْٛض ِع  ١َِٜ َٚا ُٕ ِبايطِّ َِٜكَتِط  ١َِٜ َٔ ايسَِّضا َِ ٌْ آَخُط   331 َفِص
 

 

 

 
ِ٘ (1)َفِصْل آَخُط َٓ َّا ٌُ ِبالطِّ َِٓكَتِط  ِ٘ َٓ ًَ السَِّضا  ِم

ََا َمِكُصْْض ٍِِل اِلَحِسِٓح (2)ِعِلُن  َعَلٙ َأ

 ٓحِعِلِنََُا عَلَٙ أٍَِلِ الِحَسِ فَصِلْ آخَطُ مًَِ السِّضَاَِ٘ٓ َٓكِتَطٌُِ بِالطَِّّاَِ٘ٓ مَكِصُْْض

قال: كـا طـد  ،بـ زكريا أبق طؿران، ثـا أبق طؿر الباهظ (3)ـا مقسكثَ دَّ َح  (216)

يا أبا سعقد حديث رواه "فؼال:  ،طبد الرمحـ بـ مفدي، فؼام إلقف خراساين

ََلةَ »: ملسو هيلع هللا ىلصالحسـ، طـ الـبل  ََلةِ َفْؾُقِعِد اْلقُضقَء َوالص  ـْ َضِحَؽ فِل الص  ؟ فؼال «َم

 ملسو هيلع هللا ىلصطبد الرمحـ: هذا مل يروه إٓ حػصة بـت سقريـ، طـ أبل العالقة، طـ الـبل 

ج، رَ فْ فؼال لؽ: هق بَ ، فؼال لف: مـ أيـ قؾت؟ قال: إذا أتقت الصراف بديـار

وه تؼدر أن تؼقل لف: مـ أيـ قؾت؟ قؾت: فػسره لـا، قال: إن هذا الحديث مل ير

، فسؿعف هشام بـ حسان ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  إٓ حػصة بـت سقريـ، طـ أبل العالقة، طـ

مـ حػصة، وكان يف الدار معفا، فحدث بف هشام الحسـ، فحدث بف الحسـ، 

قال: فؿـ أيـ سؿعفا الزهري؟ قال: كان سؾقؿان بـ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفؼال: قال رسقل اهلل 
                                                        

 قر محؿد طجاج يف كسختف فاستحسـتف هـا لقستؼقؿ السقاق.ٓ يقجد يف الؿخطقط، وقد زاده الدكت (1)

 أي: الدراية. (2)

 (.8متروك تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (3)

ٌِ اِيَشِسِٜح ِٖ ٢ًَ َأ َٗا َع ُُ ًِ ََِكُصْٛض ِع  ١َِٜ َٚا ُٕ ِبايطِّ َِٜكَتِط  ١َِٜ َٔ ايسَِّضا َِ ٌْ آَخُط   331 َفِص
 

 

 

 
ِ٘ (1)َفِصْل آَخُط َٓ َّا ٌُ ِبالطِّ َِٓكَتِط  ِ٘ َٓ ًَ السَِّضا  ِم

ََا َمِكُصْْض ٍِِل اِلَحِسِٓح (2)ِعِلُن  َعَلٙ َأ

 ٓحِعِلِنََُا عَلَٙ أٍَِلِ الِحَسِ فَصِلْ آخَطُ مًَِ السِّضَاَِ٘ٓ َٓكِتَطٌُِ بِالطَِّّاَِ٘ٓ مَكِصُْْض

قال: كـا طـد  ،بـ زكريا أبق طؿران، ثـا أبق طؿر الباهظ (3)ـا مقسكثَ دَّ َح  (216)

يا أبا سعقد حديث رواه "فؼال:  ،طبد الرمحـ بـ مفدي، فؼام إلقف خراساين

ََلةَ »: ملسو هيلع هللا ىلصالحسـ، طـ الـبل  ََلةِ َفْؾُقِعِد اْلقُضقَء َوالص  ـْ َضِحَؽ فِل الص  ؟ فؼال «َم

 ملسو هيلع هللا ىلصطبد الرمحـ: هذا مل يروه إٓ حػصة بـت سقريـ، طـ أبل العالقة، طـ الـبل 

ج، رَ فْ فؼال لؽ: هق بَ ، فؼال لف: مـ أيـ قؾت؟ قال: إذا أتقت الصراف بديـار

وه تؼدر أن تؼقل لف: مـ أيـ قؾت؟ قؾت: فػسره لـا، قال: إن هذا الحديث مل ير

، فسؿعف هشام بـ حسان ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  إٓ حػصة بـت سقريـ، طـ أبل العالقة، طـ

مـ حػصة، وكان يف الدار معفا، فحدث بف هشام الحسـ، فحدث بف الحسـ، 

قال: فؿـ أيـ سؿعفا الزهري؟ قال: كان سؾقؿان بـ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفؼال: قال رسقل اهلل 
                                                        

 قر محؿد طجاج يف كسختف فاستحسـتف هـا لقستؼقؿ السقاق.ٓ يقجد يف الؿخطقط، وقد زاده الدكت (1)

 أي: الدراية. (2)

 (.8متروك تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (3)

ٌِ اِيَشِسِٜح ِٖ ٢ًَ َأ َٗا َع ُُ ًِ ََِكُصْٛض ِع  ١َِٜ َٚا ُٕ ِبايطِّ َِٜكَتِط  ١َِٜ َٔ ايسَِّضا َِ ٌْ آَخُط   331 َفِص
 

 

 

 
ِ٘ (1)َفِصْل آَخُط َٓ َّا ٌُ ِبالطِّ َِٓكَتِط  ِ٘ َٓ ًَ السَِّضا  ِم

ََا َمِكُصْْض ٍِِل اِلَحِسِٓح (2)ِعِلُن  َعَلٙ َأ

 ٓحِعِلِنََُا عَلَٙ أٍَِلِ الِحَسِ فَصِلْ آخَطُ مًَِ السِّضَاَِ٘ٓ َٓكِتَطٌُِ بِالطَِّّاَِ٘ٓ مَكِصُْْض

قال: كـا طـد  ،بـ زكريا أبق طؿران، ثـا أبق طؿر الباهظ (3)ـا مقسكثَ دَّ َح  (216)

يا أبا سعقد حديث رواه "فؼال:  ،طبد الرمحـ بـ مفدي، فؼام إلقف خراساين

ََلةَ »: ملسو هيلع هللا ىلصالحسـ، طـ الـبل  ََلةِ َفْؾُقِعِد اْلقُضقَء َوالص  ـْ َضِحَؽ فِل الص  ؟ فؼال «َم

 ملسو هيلع هللا ىلصطبد الرمحـ: هذا مل يروه إٓ حػصة بـت سقريـ، طـ أبل العالقة، طـ الـبل 

ج، رَ فْ فؼال لؽ: هق بَ ، فؼال لف: مـ أيـ قؾت؟ قال: إذا أتقت الصراف بديـار

وه تؼدر أن تؼقل لف: مـ أيـ قؾت؟ قؾت: فػسره لـا، قال: إن هذا الحديث مل ير

، فسؿعف هشام بـ حسان ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  إٓ حػصة بـت سقريـ، طـ أبل العالقة، طـ

مـ حػصة، وكان يف الدار معفا، فحدث بف هشام الحسـ، فحدث بف الحسـ، 

قال: فؿـ أيـ سؿعفا الزهري؟ قال: كان سؾقؿان بـ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفؼال: قال رسقل اهلل 
                                                        

 قر محؿد طجاج يف كسختف فاستحسـتف هـا لقستؼقؿ السقاق.ٓ يقجد يف الؿخطقط، وقد زاده الدكت (1)

 أي: الدراية. (2)

 (.8متروك تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (3)

ٌِ اِيَشِسِٜح ِٖ ٢ًَ َأ َٗا َع ُُ ًِ ََِكُصْٛض ِع  ١َِٜ َٚا ُٕ ِبايطِّ َِٜكَتِط  ١َِٜ َٔ ايسَِّضا َِ ٌْ آَخُط   331 َفِص
 

 

 

 
ِ٘ (1)َفِصْل آَخُط َٓ َّا ٌُ ِبالطِّ َِٓكَتِط  ِ٘ َٓ ًَ السَِّضا  ِم

ََا َمِكُصْْض ٍِِل اِلَحِسِٓح (2)ِعِلُن  َعَلٙ َأ

 ٓحِعِلِنََُا عَلَٙ أٍَِلِ الِحَسِ فَصِلْ آخَطُ مًَِ السِّضَاَِ٘ٓ َٓكِتَطٌُِ بِالطَِّّاَِ٘ٓ مَكِصُْْض

قال: كـا طـد  ،بـ زكريا أبق طؿران، ثـا أبق طؿر الباهظ (3)ـا مقسكثَ دَّ َح  (216)

يا أبا سعقد حديث رواه "فؼال:  ،طبد الرمحـ بـ مفدي، فؼام إلقف خراساين

ََلةَ »: ملسو هيلع هللا ىلصالحسـ، طـ الـبل  ََلةِ َفْؾُقِعِد اْلقُضقَء َوالص  ـْ َضِحَؽ فِل الص  ؟ فؼال «َم

 ملسو هيلع هللا ىلصطبد الرمحـ: هذا مل يروه إٓ حػصة بـت سقريـ، طـ أبل العالقة، طـ الـبل 

ج، رَ فْ فؼال لؽ: هق بَ ، فؼال لف: مـ أيـ قؾت؟ قال: إذا أتقت الصراف بديـار

وه تؼدر أن تؼقل لف: مـ أيـ قؾت؟ قؾت: فػسره لـا، قال: إن هذا الحديث مل ير

، فسؿعف هشام بـ حسان ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  إٓ حػصة بـت سقريـ، طـ أبل العالقة، طـ

مـ حػصة، وكان يف الدار معفا، فحدث بف هشام الحسـ، فحدث بف الحسـ، 

قال: فؿـ أيـ سؿعفا الزهري؟ قال: كان سؾقؿان بـ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفؼال: قال رسقل اهلل 
                                                        

 قر محؿد طجاج يف كسختف فاستحسـتف هـا لقستؼقؿ السقاق.ٓ يقجد يف الؿخطقط، وقد زاده الدكت (1)

 أي: الدراية. (2)

 (.8متروك تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (3)

ٌِ اِيَشِسِٜح ِٖ ٢ًَ َأ َٗا َع ُُ ًِ ََِكُصْٛض ِع  ١َِٜ َٚا ُٕ ِبايطِّ َِٜكَتِط  ١َِٜ َٔ ايسَِّضا َِ ٌْ آَخُط   331 َفِص
 

 

 

 
ِ٘ (1)َفِصْل آَخُط َٓ َّا ٌُ ِبالطِّ َِٓكَتِط  ِ٘ َٓ ًَ السَِّضا  ِم

ََا َمِكُصْْض ٍِِل اِلَحِسِٓح (2)ِعِلُن  َعَلٙ َأ

 ٓحِعِلِنََُا عَلَٙ أٍَِلِ الِحَسِ فَصِلْ آخَطُ مًَِ السِّضَاَِ٘ٓ َٓكِتَطٌُِ بِالطَِّّاَِ٘ٓ مَكِصُْْض

قال: كـا طـد  ،بـ زكريا أبق طؿران، ثـا أبق طؿر الباهظ (3)ـا مقسكثَ دَّ َح  (216)

يا أبا سعقد حديث رواه "فؼال:  ،طبد الرمحـ بـ مفدي، فؼام إلقف خراساين

ََلةَ »: ملسو هيلع هللا ىلصالحسـ، طـ الـبل  ََلةِ َفْؾُقِعِد اْلقُضقَء َوالص  ـْ َضِحَؽ فِل الص  ؟ فؼال «َم

 ملسو هيلع هللا ىلصطبد الرمحـ: هذا مل يروه إٓ حػصة بـت سقريـ، طـ أبل العالقة، طـ الـبل 

ج، رَ فْ فؼال لؽ: هق بَ ، فؼال لف: مـ أيـ قؾت؟ قال: إذا أتقت الصراف بديـار

وه تؼدر أن تؼقل لف: مـ أيـ قؾت؟ قؾت: فػسره لـا، قال: إن هذا الحديث مل ير

، فسؿعف هشام بـ حسان ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  إٓ حػصة بـت سقريـ، طـ أبل العالقة، طـ

مـ حػصة، وكان يف الدار معفا، فحدث بف هشام الحسـ، فحدث بف الحسـ، 

قال: فؿـ أيـ سؿعفا الزهري؟ قال: كان سؾقؿان بـ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفؼال: قال رسقل اهلل 
                                                        

 قر محؿد طجاج يف كسختف فاستحسـتف هـا لقستؼقؿ السقاق.ٓ يقجد يف الؿخطقط، وقد زاده الدكت (1)

 أي: الدراية. (2)

 (.8متروك تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (3)

ٌِ اِيَشِسِٜح ِٖ ٢ًَ َأ َٗا َع ُُ ًِ ََِكُصْٛض ِع  ١َِٜ َٚا ُٕ ِبايطِّ َِٜكَتِط  ١َِٜ َٔ ايسَِّضا َِ ٌْ آَخُط   331 َفِص
 

 

 

 
ِ٘ (1)َفِصْل آَخُط َٓ َّا ٌُ ِبالطِّ َِٓكَتِط  ِ٘ َٓ ًَ السَِّضا  ِم

ََا َمِكُصْْض ٍِِل اِلَحِسِٓح (2)ِعِلُن  َعَلٙ َأ

 ٓحِعِلِنََُا عَلَٙ أٍَِلِ الِحَسِ فَصِلْ آخَطُ مًَِ السِّضَاَِ٘ٓ َٓكِتَطٌُِ بِالطَِّّاَِ٘ٓ مَكِصُْْض

قال: كـا طـد  ،بـ زكريا أبق طؿران، ثـا أبق طؿر الباهظ (3)ـا مقسكثَ دَّ َح  (216)

يا أبا سعقد حديث رواه "فؼال:  ،طبد الرمحـ بـ مفدي، فؼام إلقف خراساين

ََلةَ »: ملسو هيلع هللا ىلصالحسـ، طـ الـبل  ََلةِ َفْؾُقِعِد اْلقُضقَء َوالص  ـْ َضِحَؽ فِل الص  ؟ فؼال «َم

 ملسو هيلع هللا ىلصطبد الرمحـ: هذا مل يروه إٓ حػصة بـت سقريـ، طـ أبل العالقة، طـ الـبل 

ج، رَ فْ فؼال لؽ: هق بَ ، فؼال لف: مـ أيـ قؾت؟ قال: إذا أتقت الصراف بديـار

وه تؼدر أن تؼقل لف: مـ أيـ قؾت؟ قؾت: فػسره لـا، قال: إن هذا الحديث مل ير

، فسؿعف هشام بـ حسان ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  إٓ حػصة بـت سقريـ، طـ أبل العالقة، طـ

مـ حػصة، وكان يف الدار معفا، فحدث بف هشام الحسـ، فحدث بف الحسـ، 

قال: فؿـ أيـ سؿعفا الزهري؟ قال: كان سؾقؿان بـ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفؼال: قال رسقل اهلل 
                                                        

 قر محؿد طجاج يف كسختف فاستحسـتف هـا لقستؼقؿ السقاق.ٓ يقجد يف الؿخطقط، وقد زاده الدكت (1)

 أي: الدراية. (2)

 (.8متروك تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (3)



ٌِ اِيَشِسِٜح ِٖ ٢ًَ َأ َٗا َع ُُ ًِ ََِكُصْٛض ِع  ١َِٜ َٚا ُٕ ِبايطِّ َِٜكَتِط  ١َِٜ َٔ ايسَِّضا َِ ٌْ آَخُط  َفِص  332 
 

 

 

 

كر بف الزهري، أرقؿ يختؾػ إىل الحسـ وإىل الزهري، فسؿعف مـ الحسـ، فذا

 (1)."مثؾف -ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل - فؼال الزهري

ان قآ: ثـا محؿد بـ سعقد فَ ـا الحسـ بـ الؿثـك، والحسقـ بـ بِ ثَ دَّ َح   (217)

قال: كـا بباب شعبة كتذاكر الحديث،  ،ـا كصر بـ محادثبـ غالب العطار، ا

بة بـ أبل إسحاق، طـ طبد اهلل بـ ططاء، طـ طؼ ـا إسرائقؾ، طـثَ دَّ فؼؾت: َح 

كتـاوب رطاية اإلبؾ، فرحت ذات يقم،  ملسو هيلع هللا ىلصكـا يف طفد رسقل اهلل "طامر، قال: 

ـَ »جالس، وحقلف أصحابف، فسؿعتف يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصورسقل اهلل  َل َفَلْحَس ـْ َتَقض  َم

ـِ َواْسَتْغَػَر الؾ فَ فَ  اْلقُضقَء، ُثؿ  َدَخَؾ اْلَؿْسِجَد  ُف َلفُ  -َصؾ ك َرْكَعَتْق ، قال: «َغَػَر الؾ 

قال: فجذبـل رجؾ مـ خؾػل، فالتػت، فنذا  !بٍخ  فؿا مؾؽت كػسل أن قؾت: بٍخ 

 .ـُ َس ْح أَ  لءفؼال: يا ابـ طامر، الذي قال قبؾ أن تج ،طؿر بـ الخطاب 

ـْ َشِفَد »قؾت: ما قال فداك أبل وأمل؟ قال: قال:  ُف َوَأك ل َرُسقُل َم ٓ  الؾ  َٓ إَِلَف إِ َأْن 

ـَ اْلَجـ ةِ  ِف ُفتَِحْت َلُف َثََمكَِقُة َأْبَقاٍب ِم َفا َشاءَ الؾ   َ ـْ َأ  .«َدَخَؾ  ، ِم

قال: فسؿعـل شعبة، فخرج إيل فؾطؿـل لطؿًة، ثؿ دخؾ، ثؿ خرج، فؼال: 

 .ما لف يبؽل؟ فؼال طبد اهلل بـ إدريس: لؼد أسلت إلقف

فؼال: أما تسؿع ما يحدث طـ إسرائقؾ، طـ أبل إسحاق، طـ طبد اهلل بـ 

 ططاء، طـ طؼبة بـ طامر، وأكا قؾت ٕبل إسحاق: أسؿع طبد اهلل بـ ططاء مـ
                                                        

طـ  (، وقد تؽؾؿ 1/162) الســسـد الؼصة تالػ، وأما الؿرفقع مـف ففق طـد الدارقطـل يف  (1)
 إرسال الحسـ لف، فاكظره تستػد.

ٌِ اِيَشِسِٜح ِٖ ٢ًَ َأ َٗا َع ُُ ًِ ََِكُصْٛض ِع  ١َِٜ َٚا ُٕ ِبايطِّ َِٜكَتِط  ١َِٜ َٔ ايسَِّضا َِ ٌْ آَخُط   333 َفِص
 

 

 

 

فؼال يل مسعر:  ،وغضب وكان مسعر بـ كدام حاضًرا .طؼبة بـ طامر؟ قال: ٓ

 ،ـ حديثفطَ ؼِ ْس يل هذا الحديث أو ُٕ  َـّ حَّ حِ َص قُ أغضبت الشقخ فؼؾت: ما لف؟ لَ 

 .فؼال مسعر: طبد اهلل بـ ططاء بؿؽة

اهلل بـ ططاء،  أرد الحج، إكؿا أردت الحديث، فؾؼقت طبد فرحؾت إلقف مل

فؼال يل مالؽ بـ أكس: سعد بـ  .ـلثَ فؼال: سعد بـ إبراهقؿ حدَّ  ،فسللتف

 .مل يحج العام إبراهقؿ بالؿديـة

فدخؾت الؿديـة، فؾؼقت سعد بـ إبراهقؿ، فسللتف، فؼال: الحديث مـ 

ِ ثَ مخراق حدَّ  زياد بـ طـدكؿ بقـا هق كقيف  الحديث؟ شلء هذا ل، فؼؾت: أيُّ ـ

 .اا، صار بصريا ا، صار مدكقا صار مؽقا 

اق فسللتف، فؼال: لقس هذا مـ رَ خْ ، فؾؼقت زياد بـ مِ فدخؾت البصرة

ِ ابَ بَ  ِ ثَ دَّ قال: شفر بـ حقشب، َح  .أريده :قؾت .قال: ٓ تريده .قؾت: بىل .َؽ ت ل ـ

 ظَّ طَ  رَ مِّ  شفًرا، قؾت: دُ قال: فؾؿا ذكر يل ،، طـ طؼبة بـ طامر(1)طـ أبل ريحاكة

إيل مـ أهظ ومـ مايل ومـ  هذا الحديث، لق صح يل هذا الحديث، كان أحبَّ 

 (2).الدكقا كؾفا
                                                        

ب يف حاشقة ]د[ إىل: )ريحاكة(، وأثَبتُّف، وهق يف مجقع كسخ الؿخطقط: )ركاكة(  (1) بدل: )ريحاكة(، وُصقِّ
ج فقفا إثر كؿا سقليت  .كذلؽ يف الؽتب التل ُخرِّ

هذه الؼصة هبذا السـد ٓ تثبت طـ شعبة: ٕن مدارها طىل كصر بـ محاد، وهق القراق البصري قال  (2)
وقال مسؾؿ: ذاهب الحديث. وقال صالح فقف الـسائل: لقس بثؼة. وقال البخاري: يتؽؾؿقن فقف. 

إرسال الحسن له، فانظره تستفد. وتنظر مقدمة الجرح والتعديل  برقم )821( البن أبي حاتم بتحقيقي. =جزرة، وأبق زرطة: ٓ يؽتب حديثف. وقال ابـ معقـ: كذاب. وقال أبق حاتؿ: متروك. وقال الذهبل: 

ٌِ اِيَشِسِٜح ِٖ ٢ًَ َأ َٗا َع ُُ ًِ ََِكُصْٛض ِع  ١َِٜ َٚا ُٕ ِبايطِّ َِٜكَتِط  ١َِٜ َٔ ايسَِّضا َِ ٌْ آَخُط  َفِص  332 
 

 

 

 

كر بف الزهري، أرقؿ يختؾػ إىل الحسـ وإىل الزهري، فسؿعف مـ الحسـ، فذا

 (1)."مثؾف -ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل - فؼال الزهري

ان قآ: ثـا محؿد بـ سعقد فَ ـا الحسـ بـ الؿثـك، والحسقـ بـ بِ ثَ دَّ َح   (217)

قال: كـا بباب شعبة كتذاكر الحديث،  ،ـا كصر بـ محادثبـ غالب العطار، ا

بة بـ أبل إسحاق، طـ طبد اهلل بـ ططاء، طـ طؼ ـا إسرائقؾ، طـثَ دَّ فؼؾت: َح 

كتـاوب رطاية اإلبؾ، فرحت ذات يقم،  ملسو هيلع هللا ىلصكـا يف طفد رسقل اهلل "طامر، قال: 

ـَ »جالس، وحقلف أصحابف، فسؿعتف يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصورسقل اهلل  َل َفَلْحَس ـْ َتَقض  َم

ـِ َواْسَتْغَػَر الؾ فَ فَ  اْلقُضقَء، ُثؿ  َدَخَؾ اْلَؿْسِجَد  ُف َلفُ  -َصؾ ك َرْكَعَتْق ، قال: «َغَػَر الؾ 

قال: فجذبـل رجؾ مـ خؾػل، فالتػت، فنذا  !بٍخ  فؿا مؾؽت كػسل أن قؾت: بٍخ 

 .ـُ َس ْح أَ  لءفؼال: يا ابـ طامر، الذي قال قبؾ أن تج ،طؿر بـ الخطاب 

ـْ َشِفَد »قؾت: ما قال فداك أبل وأمل؟ قال: قال:  ُف َوَأك ل َرُسقُل َم ٓ  الؾ  َٓ إَِلَف إِ َأْن 

ـَ اْلَجـ ةِ  ِف ُفتَِحْت َلُف َثََمكَِقُة َأْبَقاٍب ِم َفا َشاءَ الؾ   َ ـْ َأ  .«َدَخَؾ  ، ِم

قال: فسؿعـل شعبة، فخرج إيل فؾطؿـل لطؿًة، ثؿ دخؾ، ثؿ خرج، فؼال: 

 .ما لف يبؽل؟ فؼال طبد اهلل بـ إدريس: لؼد أسلت إلقف

فؼال: أما تسؿع ما يحدث طـ إسرائقؾ، طـ أبل إسحاق، طـ طبد اهلل بـ 

 ططاء، طـ طؼبة بـ طامر، وأكا قؾت ٕبل إسحاق: أسؿع طبد اهلل بـ ططاء مـ
                                                        

طـ  (، وقد تؽؾؿ 1/162) الســسـد الؼصة تالػ، وأما الؿرفقع مـف ففق طـد الدارقطـل يف  (1)
 إرسال الحسـ لف، فاكظره تستػد.

ٌِ اِيَشِسِٜح ِٖ ٢ًَ َأ َٗا َع ُُ ًِ ََِكُصْٛض ِع  ١َِٜ َٚا ُٕ ِبايطِّ َِٜكَتِط  ١َِٜ َٔ ايسَِّضا َِ ٌْ آَخُط  َفِص  332 
 

 

 

 

كر بف الزهري، أرقؿ يختؾػ إىل الحسـ وإىل الزهري، فسؿعف مـ الحسـ، فذا

 (1)."مثؾف -ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل - فؼال الزهري

ان قآ: ثـا محؿد بـ سعقد فَ ـا الحسـ بـ الؿثـك، والحسقـ بـ بِ ثَ دَّ َح   (217)

قال: كـا بباب شعبة كتذاكر الحديث،  ،ـا كصر بـ محادثبـ غالب العطار، ا

بة بـ أبل إسحاق، طـ طبد اهلل بـ ططاء، طـ طؼ ـا إسرائقؾ، طـثَ دَّ فؼؾت: َح 

كتـاوب رطاية اإلبؾ، فرحت ذات يقم،  ملسو هيلع هللا ىلصكـا يف طفد رسقل اهلل "طامر، قال: 

ـَ »جالس، وحقلف أصحابف، فسؿعتف يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصورسقل اهلل  َل َفَلْحَس ـْ َتَقض  َم

ـِ َواْسَتْغَػَر الؾ فَ فَ  اْلقُضقَء، ُثؿ  َدَخَؾ اْلَؿْسِجَد  ُف َلفُ  -َصؾ ك َرْكَعَتْق ، قال: «َغَػَر الؾ 

قال: فجذبـل رجؾ مـ خؾػل، فالتػت، فنذا  !بٍخ  فؿا مؾؽت كػسل أن قؾت: بٍخ 

 .ـُ َس ْح أَ  لءفؼال: يا ابـ طامر، الذي قال قبؾ أن تج ،طؿر بـ الخطاب 

ـْ َشِفَد »قؾت: ما قال فداك أبل وأمل؟ قال: قال:  ُف َوَأك ل َرُسقُل َم ٓ  الؾ  َٓ إَِلَف إِ َأْن 

ـَ اْلَجـ ةِ  ِف ُفتَِحْت َلُف َثََمكَِقُة َأْبَقاٍب ِم َفا َشاءَ الؾ   َ ـْ َأ  .«َدَخَؾ  ، ِم

قال: فسؿعـل شعبة، فخرج إيل فؾطؿـل لطؿًة، ثؿ دخؾ، ثؿ خرج، فؼال: 

 .ما لف يبؽل؟ فؼال طبد اهلل بـ إدريس: لؼد أسلت إلقف

فؼال: أما تسؿع ما يحدث طـ إسرائقؾ، طـ أبل إسحاق، طـ طبد اهلل بـ 

 ططاء، طـ طؼبة بـ طامر، وأكا قؾت ٕبل إسحاق: أسؿع طبد اهلل بـ ططاء مـ
                                                        

طـ  (، وقد تؽؾؿ 1/162) الســسـد الؼصة تالػ، وأما الؿرفقع مـف ففق طـد الدارقطـل يف  (1)
 إرسال الحسـ لف، فاكظره تستػد.



ٌِ اِيَشِسِٜح ِٖ ٢ًَ َأ َٗا َع ُُ ًِ ََِكُصْٛض ِع  ١َِٜ َٚا ُٕ ِبايطِّ َِٜكَتِط  ١َِٜ َٔ ايسَِّضا َِ ٌْ آَخُط   333 َفِص
 

 

 

 

فؼال يل مسعر:  ،وغضب وكان مسعر بـ كدام حاضًرا .طؼبة بـ طامر؟ قال: ٓ

 ،ـ حديثفطَ ؼِ ْس يل هذا الحديث أو ُٕ  َـّ حَّ حِ َص قُ أغضبت الشقخ فؼؾت: ما لف؟ لَ 

 .فؼال مسعر: طبد اهلل بـ ططاء بؿؽة

اهلل بـ ططاء،  أرد الحج، إكؿا أردت الحديث، فؾؼقت طبد فرحؾت إلقف مل

فؼال يل مالؽ بـ أكس: سعد بـ  .ـلثَ فؼال: سعد بـ إبراهقؿ حدَّ  ،فسللتف

 .مل يحج العام إبراهقؿ بالؿديـة

فدخؾت الؿديـة، فؾؼقت سعد بـ إبراهقؿ، فسللتف، فؼال: الحديث مـ 

ِ ثَ مخراق حدَّ  زياد بـ طـدكؿ بقـا هق كقيف  الحديث؟ شلء هذا ل، فؼؾت: أيُّ ـ

 .اا، صار بصريا ا، صار مدكقا صار مؽقا 

اق فسللتف، فؼال: لقس هذا مـ رَ خْ ، فؾؼقت زياد بـ مِ فدخؾت البصرة

ِ ابَ بَ  ِ ثَ دَّ قال: شفر بـ حقشب، َح  .أريده :قؾت .قال: ٓ تريده .قؾت: بىل .َؽ ت ل ـ

 ظَّ طَ  رَ مِّ  شفًرا، قؾت: دُ قال: فؾؿا ذكر يل ،، طـ طؼبة بـ طامر(1)طـ أبل ريحاكة

إيل مـ أهظ ومـ مايل ومـ  هذا الحديث، لق صح يل هذا الحديث، كان أحبَّ 

 (2).الدكقا كؾفا
                                                        

ب يف حاشقة ]د[ إىل: )ريحاكة(، وأثَبتُّف، وهق يف مجقع كسخ الؿخطقط: )ركاكة(  (1) بدل: )ريحاكة(، وُصقِّ
ج فقفا إثر كؿا سقليت  .كذلؽ يف الؽتب التل ُخرِّ

هذه الؼصة هبذا السـد ٓ تثبت طـ شعبة: ٕن مدارها طىل كصر بـ محاد، وهق القراق البصري قال  (2)
وقال مسؾؿ: ذاهب الحديث. وقال صالح فقف الـسائل: لقس بثؼة. وقال البخاري: يتؽؾؿقن فقف. 

 =جزرة، وأبق زرطة: ٓ يؽتب حديثف. وقال ابـ معقـ: كذاب. وقال أبق حاتؿ: متروك. وقال الذهبل: 

َ



َٚ ُٕ ِبايطِّ َِٜكَتِط  ١َِٜ َٔ ايسَِّضا َِ ٌْ آَخُط  ٌِ اِيَشِسِٜحَفِص ِٖ ٢ًَ َأ َٗا َع ُُ ًِ ََِكُصْٛض ِع  ١َِٜ ا  334 
 

 

 

 

قال: قال يل أبق طبد الرمحـ بـ  ،ـا محؿد بـ طبد اهلل الحضرملثَ دَّ َح   (218)

قد كتب فذهبت إلقف فؼال:  ، فاكتب طـف، فنكفكؿقر: اذهب إىل الفقثؿ الخشاب

ـا مالؽ بـ أكس، طـ يحقك بـ سعقد، طـ سعقد بـ الؿسقب، طـ أبل ثَ دَّ َح 

ْعَؾُؿ الـ اُس َما فِل »: ملسو هيلع هللا ىلصالدرداء، قال: قال رسقل اهلل  ََ ـِ ]َلْق  ُؽ ََ ـَ  (1)[َلْؿ  ال ِذَ

ـْ َأْهِؾ اْلؽَِتاِب  َْهَؾ  (2)َكَػُروا ِم ْٕ ُؿقَها َلَعط ُؾقا ا ، فؼال رجؾ مـ «َواْلََمَل، َفَتَعؾ 

َٓ َطْبٌد »خزاطة: وما فقفا مـ إجر يا رسقل اهلل؟ قال:  افٌِؼ َأَبًدا، َو ـَ ْؼَرُؤَها ُم ََ  َٓ

ِف، َوال ـَ فِل َقْؾبِِف َشؽٌّ فِل الؾ  بِق ِف إِن  اْلَؿََلئَِؽَة اْلُؿَؼر  ُف  وهناؤَؼرؾ  ـُْذ َخَؾَؼ الؾ  ُم

ٓ   َطز   ْؼَرُؤَها إِ ََ ـْ َطْبٍد  ـْ قَِراَءتَِفا، َوَما ِم ْػُتُروَن ِم ََ َْرَض، َما  ْٕ َؿَقاِت َوا َوَجؾ  الس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا لؿا تؼدم مـ كالم  = متفؿ. وقال الحافظ ابـ حجر: ضعقػ. وققل الحافظ: )ضعقػ( َبعقٌد جدا
ؿ: متروك. وهق إقرب، واهلل أطؾؿ. ويـظر بؼقلف تحرير التؼريبإئؿة فقف: ولفذا تعؼبف أصحاب 

الجرح والتعديؾ (8/47و ،)مقزان آطتدال (4/253و ،)الؽاشػ (2/318 وقد رواها ،)
( 51(، )53برقؿ ) مؼدمة الؿجروحقـ(، وابـ حبان يف 2/571-572) الضعػاءالعؼقظ يف 

 الرحؾة(، و431-433)ص ايةالؽػ(، والخطقب يف 5/57) الؽامؾبتحؼقؼل، وابـ طدي يف 
( مـ صريؼ كصر بـ محاد. والؼصة ثابتف طـ شعبة مختصرة مـ غقر هذه الطريؼ 153-148)ص

( بتعؾقؼل بسـد صحقح، وقد كان 767برقؿ ) مؼدمة الجرح والتعديؾرواها ابـ أبل حاتؿ يف 
، ويف الطبعة ترحالؿؼكثقًرا ما يذكر الؼصة بطقلفا، وذكر ذلؽ يف كتابف  شقخـا القادطل 

 ه. االؿؼدمةإخقرة طؾؼ يف الحاشقة بؼقلف: الصحقح مـف ما ذكره ابـ أبل حاتؿ يف 

(: وقد جاءت الؼصة طـد الخطقب وغقره بلصقل مـ هذا: ولؽـفا 67)ص ؾِ َص غارة الػِ وقال يف 
ثـا بتؾؽ الؼصة مراًرا وفقفا أن شعبة،  قال: أفسده طظَّ شفر مـ صريؼ كصر بـ محاد، وهق كذاب وقد َحدَّ

 هولق صح لؽان أحبَّ إيلَّ مـ أهظ ومايل وولدي والـاس أمجعقـ. فـستغػر اهلل: فنن الؼصة ٓ تثبت. ا

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ زيادة مـ ]أ[. (1)

 (.1البقـة آية: ) (2)

ٌِ اِيَشِسِٜح ِٖ ٢ًَ َأ َٗا َع ُُ ًِ ََِكُصْٛض ِع  ١َِٜ َٚا ُٕ ِبايطِّ َِٜكَتِط  ١َِٜ َٔ ايسَِّضا َِ ٌْ آَخُط   335 َفِص
 

 

 

 

ْحَػُظقَكُف فِل دَِـِِف َوُدْكقَ  ََ ُف إَِلْقِف َمََلئَِؽًة  ْدُطقَن َبَعَث الؾ  ََ َلُف بِاْلَؿْغِػَرِة  (الؾ فَ )اُه، َو

ْحَؿةِ   .«َوالر 

قال الحضرمل: فجئت إىل أبل طبد الرمحـ بـ كؿقر، فللؼقت هذا الحديث 

 (2).فال تعد إلقف (1)طؾقف، فؼال: هذا قد كػاكا ممكتف

ِ ثَ دَّ َح  (219) بـ أبل شقبة، ثـا وكقع، بـ رواحة، ثـا طثؿان  (3)ل طبد القهابـ

قال: إن مـ الحديث حديًثا  ،طـ سػقان بـ سعقد، طـ أبقف، طـ الربقع بـ خثقؿ

 (4).كضقء الـفار، وإن مـ الحديث حديًثا لف ضؾؿة كظؾؿة الؾقؾ لف ضقء

قال:  ،مالَّ ، ثـا الحسـ بـ َس ريُّ تَ ْس التُّ ـا أمحد بـ محؿد بـ شاذان ثَ دَّ َح   (211)

، ـا بحديث جقد، قال: هذا الحديث كالجقهرثَ دَّ كان طبد اهلل بـ داود، إذا َح 

 (5).هذا مل يتغقر

                                                        
لف. قال الخطقب: يعـل أن رواية مثؾ هذا الحديث تبقـ حال راويف: ٕكف حديث باصؾ ٓ أصؾ  (1)
لسان الؿقزان (7/271( ترمجة برقؿ )9377.) 

 (.26( برقؿ )1/293) تـزيف الشريعةذكره ابـ طراق يف  (2)

 مل أقػ طىل ترمجتف. (3)

 الؿعرفة والتاريخشقخ الؿصـػ مل أطرفف وبؼقة رجالف ثؼات، وهق أثر صحقح رواه الػسقي يف  (4)
( مـ صريؼ سػقان بف. ورواه ابـ سعد يف 431)ص الؽػاية(، ومـ صريؼف الخطقب يف 2/564)
الطبؼات (6/186 وابـ طدي يف ،)مؼدمة الؽامؾ ( بتحؼقؼل مـ صريؼ مـذر 191برقؿ )

 ( مـ صريؼ طثؿان بـ أبل شقبة بف.78)ص الؿعرفةالثقري طـ الربقع، بف. ورواه الحاكؿ يف 

أدب (، والسؿعاين يف 1299) ( برقؿ2/131) الجامعرواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (5)
 (.67)ص اإلمالء وآستؿالء



ٌِ اِيَشِسِٜح ِٖ ٢ًَ َأ َٗا َع ُُ ًِ ََِكُصْٛض ِع  ١َِٜ َٚا ُٕ ِبايطِّ َِٜكَتِط  ١َِٜ َٔ ايسَِّضا َِ ٌْ آَخُط   335 َفِص
 

 

 

 

ْحَػُظقَكُف فِل دَِـِِف َوُدْكقَ  ََ ُف إَِلْقِف َمََلئَِؽًة  ْدُطقَن َبَعَث الؾ  ََ َلُف بِاْلَؿْغِػَرِة  (الؾ فَ )اُه، َو

ْحَؿةِ   .«َوالر 

قال الحضرمل: فجئت إىل أبل طبد الرمحـ بـ كؿقر، فللؼقت هذا الحديث 

 (2).فال تعد إلقف (1)طؾقف، فؼال: هذا قد كػاكا ممكتف

ِ ثَ دَّ َح  (219) بـ أبل شقبة، ثـا وكقع، بـ رواحة، ثـا طثؿان  (3)ل طبد القهابـ

قال: إن مـ الحديث حديًثا  ،طـ سػقان بـ سعقد، طـ أبقف، طـ الربقع بـ خثقؿ

 (4).كضقء الـفار، وإن مـ الحديث حديًثا لف ضؾؿة كظؾؿة الؾقؾ لف ضقء

قال:  ،مالَّ ، ثـا الحسـ بـ َس ريُّ تَ ْس التُّ ـا أمحد بـ محؿد بـ شاذان ثَ دَّ َح   (211)

، ـا بحديث جقد، قال: هذا الحديث كالجقهرثَ دَّ كان طبد اهلل بـ داود، إذا َح 

 (5).هذا مل يتغقر

                                                        
لف. قال الخطقب: يعـل أن رواية مثؾ هذا الحديث تبقـ حال راويف: ٕكف حديث باصؾ ٓ أصؾ  (1)
لسان الؿقزان (7/271( ترمجة برقؿ )9377.) 

 (.26( برقؿ )1/293) تـزيف الشريعةذكره ابـ طراق يف  (2)

 مل أقػ طىل ترمجتف. (3)

 الؿعرفة والتاريخشقخ الؿصـػ مل أطرفف وبؼقة رجالف ثؼات، وهق أثر صحقح رواه الػسقي يف  (4)
( مـ صريؼ سػقان بف. ورواه ابـ سعد يف 431)ص الؽػاية(، ومـ صريؼف الخطقب يف 2/564)
الطبؼات (6/186 وابـ طدي يف ،)مؼدمة الؽامؾ ( بتحؼقؼل مـ صريؼ مـذر 191برقؿ )

 ( مـ صريؼ طثؿان بـ أبل شقبة بف.78)ص الؿعرفةالثقري طـ الربقع، بف. ورواه الحاكؿ يف 

أدب (، والسؿعاين يف 1299) ( برقؿ2/131) الجامعرواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (5)
 (.67)ص اإلمالء وآستؿالء



ٌِ اِيَشِسِٜح ِٖ ٢ًَ َأ َٗا َع ُُ ًِ ََِكُصْٛض ِع  ١َِٜ َٚا ُٕ ِبايطِّ َِٜكَتِط  ١َِٜ َٔ ايسَِّضا َِ ٌْ آَخُط  َفِص  336 
 

 

 

 

، ثـا طبد الجبار بـ طبد اهلل، شقخ لف ظؽْ بـ حاتؿ العُ  (1)حبِّ َس ـا مُ ثَ دَّ َح   (211)

مـ أيـ تعؾؿ أن الشقخ "قال: ققؾ لشعبة:  ،ثر رواية الحؽايات طـفقديؿ، كان يؽ

طؾؿت  .حقهابَ ذْ حتك تَ  ةطَ رْ : ٓ تلكؾقا الؼَ ملسو هيلع هللا ىلصقال: إذا روى طـ الـبل  يؽذب؟

 (2)."أكف يؽذب

قال: سؿعت طظ بـ الؿديـل  ،ؿان بـ أبل شقبةبـ طث (3)ـا محؿدثَ دَّ َح   (212)

ـا ثَ دَّ وأكا حدث، فسؿعتف يؼقل: َح  اشَر بـ ِخ  (4)جؾست إىل طبد اهلل يؼقل:

كصب الؿـجـقؼ طىل  ملسو هيلع هللا ىلصطـ أبقف، طـ طظ، أن الـبل  العقام، طـ إبراهقؿ التقؿل،

َـّ  ،أهؾ الطائػ  .جده شفاب بـ خراش الثؼة الؿلمقن فعؾؿت أكف كذاب، لؽ

ِ ثَ دَّ َح  (213) بـ الحسقـ بـ شاهان السابقري، ثـا أبق حػص  (5)ل محؿدـ

كؿاصل، يؼقل: طؿًرا إ (7)، وسؿعت(6)كذاًبا كان محاد الؿالؽل"الػالس قال: 

                                                        
َثـَا طـ مجاطة مـ  (3/2398الؿمتؾػ والؿختؾػذكره الدارقطـل يف  (1) (، وقال: بصري أخباري حدَّ

 هشققخـا.ا
 (.1779( برقؿ )2/257) الجامعرواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (2)
 (.7844( ترمجة برقؿ )6/342) لسان الؿقزان يف يـظر كالم إئؿة فقف جرًحا وتعدياًل  (3)
هق طبد اهلل بـ خراش بـ حقشب الشقباين، قال الحافظ: ضعقػ وأصؾؼ طؾقف ابـ طؿار الؽذب.  (4)
تؼريب التفذيب ( 3312ترمجة برقؿ.) 

(، وذكر لف 219( ترمجة برقؿ )5/83) التاريخ الؽبقرقال البخاري فقف: مـؽر الحديث.  قلت:
( أحاديث هذا مـفا، فؼال: كؾفا غقر محػقضة وٓ يتابعف طؾقفا إٓ مـ 2/637) الضعػاءعؼقظ يف ال

 ههق دوكف أو مثؾف. ا
 مل أقػ طىل ترمجتف. (5)
 (.2281( ترمجة برقؿ )1/632) مقزان آطتداليـظر  (6)
ُس الؼائؾ وسؿعت هق:  (7)  .َحْػصٍ َأُبق  اْلَػالَّ

ٌِ اِيَشِسِٜح ِٖ ٢ًَ َأ َٗا َع ُُ ًِ ََِكُصْٛض ِع  ١َِٜ َٚا ُٕ ِبايطِّ َِٜكَتِط  ١َِٜ َٔ ايسَِّضا َِ ٌْ آَخُط   337 َفِص
 

 

 

 

بسارق، فؼطع يده،  َل تِ ـا الحسـ أن طؿر بـ الخطاب أُ ثَ دَّ أتقتف فسؿعتف يؼقل: َح 

قال: فضربف أربعقـ سقًصا، وقال:  ،فؼال لف: ما محؾؽ طىل هذا؟ قال: الؼدر

 قطعت يدك لسرقتؽ، وضربتؽ لػريتؽ طىل اهلل.

ري طىل فؼؾت: لق افترى طىل طؿركؿ كان يضربف؟ قال: ثؿاكقـ قؾت: يػت

اهلل يضرب أربعقـ، ويػتري طىل طؿر يضرب ثؿاكقـ، واهلل ٓ تػارقـل حتك 

أستعدي طؾقؽ، فلقر أكف مل يسؿعف مـ الحسـ، وحؾػ ٓ يحدث بف، فؽتبت 

 (1)."طؾقف كتاًبا، وأشفدت طؾقف شفقًدا

كان "بـ الحسقـ السابقري، ثـا أبق حػص قال:  (2)ـا محؿدثَ دَّ َح   (214)

 ،، سؿعتف يؼقل: ثـا القلقد بـ سريع(3)شقخ يؼال لف الؿـذر بـ زياد بالبصرة

يؿس لحقتف يف  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سؿعت ابـ أبل أوىف يحدث أكف رأى رسقل اهلل 

ؼال أيقب: ، فأيقَب  فحدث بف سعقدٌ  ،، فحدثت بف سعقد بـ أبل طروبةالصالة

 ."سؾف يف فريضة أو تطقع

                                                        
( مـ صريؼ سفؾ بـ أمحد القاسطل طـ أبل 1513( برقؿ )2/169) امعالجرواه الخطقب يف  (1)

 (.4684( برقؿ )13/173) تاريخ بغدادحػص الػالس بف، وسفؾ بـ أمحد ثؼة لف ترمجة يف 

 تؼدم قريبًا وشقخف أبق حػص هق طؿرو بـ طظ الػالس. (2)

( يف ترمجة زياد ابـ 238رقؿ )(، وب535ترمجة برقؿ )  الضعػاء والؿتروكقـذكر الدارقطـل يف  (3)
الؿـذر، وقال: وإكؿا هق مـذر بـ زياد الطائل بصري، طـ زيد بـ أسؾؿ، طـ أبقف، طـ طؿر حديثف 

(، 8759( ترمجة برقؿ )4/181) مقزان آطتدالمـؽر، ولف أيًضا مـاكقر. وقال مرة : متروك. يـظر 
( ترمجة برقؿ 2/663) وطؾؾفمقسقطة أققال أبل الحسـ الدارقطـل يف رجال الحديث و
(3577.) 



ٌِ اِيَشِسِٜح ِٖ ٢ًَ َأ َٗا َع ُُ ًِ ََِكُصْٛض ِع  ١َِٜ َٚا ُٕ ِبايطِّ َِٜكَتِط  ١َِٜ َٔ ايسَِّضا َِ ٌْ آَخُط   337 َفِص
 

 

 

 

بسارق، فؼطع يده،  َل تِ ـا الحسـ أن طؿر بـ الخطاب أُ ثَ دَّ أتقتف فسؿعتف يؼقل: َح 

قال: فضربف أربعقـ سقًصا، وقال:  ،فؼال لف: ما محؾؽ طىل هذا؟ قال: الؼدر

 قطعت يدك لسرقتؽ، وضربتؽ لػريتؽ طىل اهلل.

ري طىل فؼؾت: لق افترى طىل طؿركؿ كان يضربف؟ قال: ثؿاكقـ قؾت: يػت

اهلل يضرب أربعقـ، ويػتري طىل طؿر يضرب ثؿاكقـ، واهلل ٓ تػارقـل حتك 

أستعدي طؾقؽ، فلقر أكف مل يسؿعف مـ الحسـ، وحؾػ ٓ يحدث بف، فؽتبت 

 (1)."طؾقف كتاًبا، وأشفدت طؾقف شفقًدا

كان "بـ الحسقـ السابقري، ثـا أبق حػص قال:  (2)ـا محؿدثَ دَّ َح   (214)

 ،، سؿعتف يؼقل: ثـا القلقد بـ سريع(3)شقخ يؼال لف الؿـذر بـ زياد بالبصرة

يؿس لحقتف يف  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سؿعت ابـ أبل أوىف يحدث أكف رأى رسقل اهلل 

ؼال أيقب: ، فأيقَب  فحدث بف سعقدٌ  ،، فحدثت بف سعقد بـ أبل طروبةالصالة

 ."سؾف يف فريضة أو تطقع

                                                        
( مـ صريؼ سفؾ بـ أمحد القاسطل طـ أبل 1513( برقؿ )2/169) امعالجرواه الخطقب يف  (1)

 (.4684( برقؿ )13/173) تاريخ بغدادحػص الػالس بف، وسفؾ بـ أمحد ثؼة لف ترمجة يف 

 تؼدم قريبًا وشقخف أبق حػص هق طؿرو بـ طظ الػالس. (2)

( يف ترمجة زياد ابـ 238رقؿ )(، وب535ترمجة برقؿ )  الضعػاء والؿتروكقـذكر الدارقطـل يف  (3)
الؿـذر، وقال: وإكؿا هق مـذر بـ زياد الطائل بصري، طـ زيد بـ أسؾؿ، طـ أبقف، طـ طؿر حديثف 

(، 8759( ترمجة برقؿ )4/181) مقزان آطتدالمـؽر، ولف أيًضا مـاكقر. وقال مرة : متروك. يـظر 
( ترمجة برقؿ 2/663) وطؾؾفمقسقطة أققال أبل الحسـ الدارقطـل يف رجال الحديث و
(3577.) 



ٌِ اِيَش ِٖ ٢ًَ َأ َٗا َع ُُ ًِ ََِكُصْٛض ِع  ١َِٜ َٚا ُٕ ِبايطِّ َِٜكَتِط  ١َِٜ َٔ ايسَِّضا َِ ٌْ آَخُط  ِسِٜحَفِص  338 
 

 

 

 

ِ ثَ دَّ َح  (215) العسؽري، ثـا أبق زرطة الدمشؼل،  فْ يَ قْ ؿُ حْ ل محؿد بـ أمحد بـ مَ ـ

كـا كسؿع "قال: سؿعت إوزاطل يؼقل:  ،ثـا ابـ أبل الحقاري، ثـا القلقد

الدرهؿ الزائػ، فؿا طرفقا مـف  ُض رَ عْ ف طىل أصحابـا كؿا يُ ُض رِ عْ ـَالحديث، فَ 

 (1)."وما أكؽروا تركـاأخذكا بف، 

ِ ثَ دَّ َح  (216) اهلل بـ بسطام،  ثـا محؿد بـ طبقد بـ طظ بـ مفدي (2)ل طبد اهللـ

أحد يؽذب يف  ؿَّ قال: ما هَ  ،ثـا أبق سعقد الحداد، طـ سػقان بـ سعقد الثقري

 (3).طؾقف رُ تَ ْس قُ فَ  الحديث

قال: سؿعت طبد اهلل  ،الجقهري، ثـا كصر بـ طظ (4)ـا ابـ قضاءثَ دَّ َح   (217)

هبذا الحديث أبدى اهلل  ؿَّ هَ  ـْ قال: سؿعت سػقان الثقري يؼقل: مَ  ،بـ داودا

 (5).خزيف فؽقػ بؿـ يؽذب
                                                        

 (1/265 )تاريخف(، وإثر صحقح وهق طـد أبل زرطة يف 453شقخ الؿصـػ ثؼة سقليت برقؿ ) (1)
مؼدمة كتاب (، ورواه ابـ أبل حاتؿ يف 431)ص الؽػاية(، ومـ صريؼف الخطقب يف 378برقؿ )

برقؿ  مة مستخرجف طىل صحقح مسؾؿمؼد( بتعؾقؼل، وأبق كعقؿ يف 72برقؿ ) الجرح والتعديؾ
 ( مـ صريؼ أمحد بـ أبل الحقاري بف.41)

 مل أقػ طىل ترمجتف. (2)

يف سـده مـ مل أطرفف: لؽـف ثابت هبذا الؿعـك طـ الثقري، فؼد رواه الؿصـػ كؿا سقليت بعده برقؿ  (3)
الرجؾ أن  ؿ  هَ  ْق لَ »( بؾػظ 43برقؿ ) مؼدمة الؿجروحقـ( بسـد حسـ، ورواه ابـ حبان يف 217)

 وهق صحقح. «َؽذب يف الحدَث وهق يف جقف بقت ٕضفر الل طؾقف

ترمجة  تؼريب التفذيببصري صدوق.  ابـ قضاء، ويؼال: فضاء وهق محؿد بـ قضاء الجقهري (4)
  (3/1379.)تبصقر الؿـتبف بتحرير الؿشتبف(، ويـظر 6264برقؿ )

 حسـ. ويـظر الذي قبؾف.سـده  (5)

ُٕ َِٜكَتِط  ١َِٜ َٔ ايسَِّضا َِ ٌْ آَخُط  ٌِ اِيَشِسِٜح َفِص ِٖ ٢ًَ َأ َٗا َع ُُ ًِ ََِكُصْٛض ِع  ١َِٜ َٚا  339 ِبايطِّ
 

 

 

 

، حدثفؿ، طـ رَ رَّ حَ بـ مُ  (1)ل أبق بؽر بـ طبد العزيز أن قعـبكِ رَ بَ ْخ أَ  (218)

فجعؾ طـ كؾ  ريُّ ؿَّ كـا طـد جعػر بـ سؾقؿان فجاء السِّ "قال:  ،لإصؿع

 ينٌّ دَ لل يؼقل: طؿرو طـ الحسـ، وجلء بػاكفة فلكؾـا، فلخذ إكسان مَ ْس يُ  ،شلء

ِ تُ اة وكاكت يابسًة، فؼال: طؿرو طـ الحسـ: إن هذه اْج رَ ؿثْ كُ   ،ركَ دْ قبؾ أن تُ  ْت قَ ـ

أن كؾ مـ  ولؽـ ضــُت  ٓ أدري، قال: فؼال: : أرأيت طؿًرا؟ريُّ ؿَّ فؼال السِّ 

 ."كذب، قال: طؿرو طـ الحسـ

ِ ثَ دَّ َح  (219) ل ـِ ثَ دَّ َح  ،(3)، ثـا أبق بؽر بـ كافع(2)يرِّ ل أبق طبد اهلل بـ البَ ـ

سللـل  كـت إذا أتقت الؽقفة"قال: قال شعبة:  ،لبِ قْ ؾَ ـ الؽُ قْ كَ بـ الرُّ  (4)سعقد

ـا قتادة، طـ معاذة، طـ امرأة ثَ دَّ ، فؼؾت لف يقًما: َح إطؿش طـ حديث قتادة

 (5)."ْب رُ اغْ  ْب رُ قال: اغْ 

                                                        
ػف الدارقطـل يف  (1)   (15/34.)العؾؾقعـب ضعَّ

برقؿ  الؿعجؿالبري، وصػف ابـ الؿؼرئ يف  هق أبق طبد اهلل محؿد بـ الحسـ بـ طظ بـ بحر (2)
 (.636مجة برقؿ )( تر1/38) تؽؿؾة اإلكؿال( بالشقخ الصالح، وذكره ابـ كؼطف يف 229)

ترمجة  تؼريب التفذيبأبق بؽر البصري مشفقر بؽـقتف صدوق.  هق محؿد بـ أمحد بـ كافع العبدي (3)
 (.5753برقؿ )

ٓ 82( ترمجة برقؿ ) (4/38الجرح والتعديؾذكره ابـ أبل حاتؿ يف  (4) (، ومل يذكر فقف جرًحا و
 ه يزد طىل ققلف: روى طـ شعبة روى طـف أبق بؽر محؿد بـ كافع سؿعت أبل يؼقل ذلؽ.اتعدياًل، ومل

ي، بف. 249برقؿ ) مؼدمة الؽامؾرواه ابـ طدي يف  (5)  ( بتحؼقؼل مـ صريؼ ابـ الَبرِّ

 الـفاية(، ويـظر 9/135) جامع إصقل. قالف ابـ إثقر يف بعدبؿعـك أ (بْغرُ ا بْغرُ ققلف: )ا
 ( مادة )َغَرب(.2/295)



ُٕ َِٜكَتِط  ١َِٜ َٔ ايسَِّضا َِ ٌْ آَخُط  ٌِ اِيَشِسِٜح َفِص ِٖ ٢ًَ َأ َٗا َع ُُ ًِ ََِكُصْٛض ِع  ١َِٜ َٚا  339 ِبايطِّ
 

 

 

 

، حدثفؿ، طـ رَ رَّ حَ بـ مُ  (1)ل أبق بؽر بـ طبد العزيز أن قعـبكِ رَ بَ ْخ أَ  (218)

فجعؾ طـ كؾ  ريُّ ؿَّ كـا طـد جعػر بـ سؾقؿان فجاء السِّ "قال:  ،لإصؿع

 ينٌّ دَ لل يؼقل: طؿرو طـ الحسـ، وجلء بػاكفة فلكؾـا، فلخذ إكسان مَ ْس يُ  ،شلء

ِ تُ اة وكاكت يابسًة، فؼال: طؿرو طـ الحسـ: إن هذه اْج رَ ؿثْ كُ   ،ركَ دْ قبؾ أن تُ  ْت قَ ـ

أن كؾ مـ  ولؽـ ضــُت  ٓ أدري، قال: فؼال: : أرأيت طؿًرا؟ريُّ ؿَّ فؼال السِّ 

 ."كذب، قال: طؿرو طـ الحسـ

ِ ثَ دَّ َح  (219) ل ـِ ثَ دَّ َح  ،(3)، ثـا أبق بؽر بـ كافع(2)يرِّ ل أبق طبد اهلل بـ البَ ـ

سللـل  كـت إذا أتقت الؽقفة"قال: قال شعبة:  ،لبِ قْ ؾَ ـ الؽُ قْ كَ بـ الرُّ  (4)سعقد

ـا قتادة، طـ معاذة، طـ امرأة ثَ دَّ ، فؼؾت لف يقًما: َح إطؿش طـ حديث قتادة

 (5)."ْب رُ اغْ  ْب رُ قال: اغْ 

                                                        
ػف الدارقطـل يف  (1)   (15/34.)العؾؾقعـب ضعَّ

برقؿ  الؿعجؿالبري، وصػف ابـ الؿؼرئ يف  هق أبق طبد اهلل محؿد بـ الحسـ بـ طظ بـ بحر (2)
 (.636مجة برقؿ )( تر1/38) تؽؿؾة اإلكؿال( بالشقخ الصالح، وذكره ابـ كؼطف يف 229)

ترمجة  تؼريب التفذيبأبق بؽر البصري مشفقر بؽـقتف صدوق.  هق محؿد بـ أمحد بـ كافع العبدي (3)
 (.5753برقؿ )

ٓ 82( ترمجة برقؿ ) (4/38الجرح والتعديؾذكره ابـ أبل حاتؿ يف  (4) (، ومل يذكر فقف جرًحا و
 ه يزد طىل ققلف: روى طـ شعبة روى طـف أبق بؽر محؿد بـ كافع سؿعت أبل يؼقل ذلؽ.اتعدياًل، ومل

ي، بف. 249برقؿ ) مؼدمة الؽامؾرواه ابـ طدي يف  (5)  ( بتحؼقؼل مـ صريؼ ابـ الَبرِّ

 الـفاية(، ويـظر 9/135) جامع إصقل. قالف ابـ إثقر يف بعدبؿعـك أ (بْغرُ ا بْغرُ ققلف: )ا
 ( مادة )َغَرب(.2/295)



ٌِ اِيَشِسِٜح ِٖ ٢ًَ َأ َٗا َع ُُ ًِ ََِكُصْٛض ِع  ١َِٜ َٚا ُٕ ِبايطِّ َِٜكَتِط  ١َِٜ َٔ ايسَِّضا َِ ٌْ آَخُط  َفِص  313 
 

 

 

 

، ثـا محؿد بـ إسؿاطقؾ بؿؽة ابقريبـ محؿد الـقس (1)فيَ قْ جُ كْ ـا زَ ثَ دَّ َح   (221)

قال: سؿعت طظ بـ الؿديـل يؼقل: التػؼف يف معاين الحديث كصػ  ،البخاري

 (2).، ومعرفة الرجال كصػ العؾؿالعؾؿ

ِ ثَ دَّ َح  (221) ، ثـا أبق داود الطقالسل بـ غقالن (4)قد، ثـا محؿ(3)ل الحضرملـ

جرير بـ حازم، فؼؾ لف: ٓ يحؾ لؽ أن تروي طـ  ائِت "قال: قال شعبة: 

قال: روى طـ  (5)فنكف يؽذب قؾت لشعبة: ما طالمة ذلؽ؟ :ؿارةالحسـ بـ طُ 

د؟ طىل قتىل أح ملسو هيلع هللا ىلصالحؽؿ أشقاء مل كجد لفا أصاًل، قؾت لؾحؽؿ: صىل الـبل 

ِ ثَ دَّ ارة: َح ؿَ وقال الحسـ بـ طُ  ،طؾقفؿ ؾِّ َص قال: مل يُ  ل الحؽؿ طـ مؼسؿ، طـ ـ

وقؾت لؾحؽؿ: ما تؼقل يف أوٓد  ،صىل طؾقفؿ ودفـفؿ ملسو هيلع هللا ىلصابـ طباس أن الـبل 

قن قؾت: مـ ذكره؟ قال: روي مـ حديث الحسـ البصري، ؼُ تَ عْ قال: يُ  ؟الزكا

ة: ثـا الحؽؿ، طـ يحقك بـ الجزار، طـ طظ أهنؿ ارَ ؿَ قال الحسـ بـ طُ  طـ طظ،

 (6)."يعتؼقن
                                                        

 ( لؾخؾقظ.766( برقؿ )3/858) اإلرشادثؼة لف ترمجة يف  (1)

(، وطـده التػؼف 1634( برقؿ )2/211) الجامعصحقح ورواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  ( 2)
 يف )ُمَعاد( بدل )معاين(.

 (.4ثؼة. تؼدم تحت إثر رقؿ ) ( 3)
 (.6559ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  ( 4)
 ما طالمة كذبف. ســ البقفؼليف  ( 5)
مؼدمة (، وابـ أبل حاتؿ يف 24-23)ص مؼدمة صحقحفصحقح طـ شعبة ورواه مسؾؿ يف  (6)

 =الســ (، والبقفؼل يف 1/257) الضعػاء( بتعؾقؼل، والعؼقظ يف 639برقؿ ) الجرح والتعديؾ

ٌِ اِيَشِسِٜح ِٖ ٢ًَ َأ َٗا َع ُُ ًِ ََِكُصْٛض ِع  ١َِٜ َٚا ُٕ ِبايطِّ َِٜكَتِط  ١َِٜ َٔ ايسَِّضا َِ ٌْ آَخُط   311 َفِص
 

 

 

 

قال:  ،، ثـا أبق داودلمِ رِّ خَ الؿُ ـا طبدان، ثـا محؿد بـ طبد اهلل ثَ دَّ َح   (222)

جرير بـ حازم ومحاد بـ  !سؿعت شعبة يؼقل: أٓ تعجبقن مـ هذا الؿجـقن

طـف، ثؿ  وٓ واهلل ٓ سؽت !ارةؿَ زيد أتقاين يسلٓين أن أسؽت طـ الحسـ بـ طُ 

 .ٓ واهلل ٓ سؽت طـف

ارة يحدث، طـ الحؽؿ، طـ مؼسؿ، طـ ابـ طباس، ؿَ وهذا الحسـ بـ طُ 

وطـ الحؽؿ، طـ يحقك بـ الجزار، طـ طظ قآ: إذا وضعت زكاتؽ يف 

ال: إذا الحؽؿ طـ ذلؽ، فؼ صـػ مـ إصـاف جاز، وأكا واهلل سللت

ـ؟ فؼال: طـ إبراهقؿ : طؿَّ ؾتوضعت يف صـػ مـ إصـاف أجزأك، فؼ

 .الـخعل

ارة يحدث، طـ الحؽؿ، طـ مؼسؿ، طـ ابـ طباس، ؿَ وهذا الحسـ بـ طُ 

، صىل طىل قتىل أحد ملسو هيلع هللا ىلصوطـ الحؽؿ، طـ يحقك بـ الجزاز، طـ طظ أن الـبل 

، كا سللت الحؽؿ طـ ذلؽ، فؼال: يصىل طؾقفؿ وٓ يغسؾقن، وأوغسؾفؿ

 (1).قؾت: طـ مـ؟ قال: بؾغـل طـ الحسـ البصري

قال الؼاضل: أصؾ هذه الحؽاية، طـ أبل داود، وقد خؾط فقفا، أو  (223)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سقليت مـ كالم الؿصـػ.( طـ محؿقد بـ غقالن بف، ويـظر ما 2/482) الؽبرى =
( مـ صريؼ طظ بـ الؿديـل 638برقؿ ) مؼدمة الجرح والتعديؾصحقح ورواه ابـ أبل حاتؿ يف  (1)

مِّل ( مـ صريؼ 1/256-257) الضعػاءطـ أبل داود بف مختصًرا، والعؼقظ يف  طـ أبل  اْلُؿَخرِّ
 بف، وقارن بالؿصدريـ. داود،
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قال:  ،، ثـا أبق داودلمِ رِّ خَ الؿُ ـا طبدان، ثـا محؿد بـ طبد اهلل ثَ دَّ َح   (222)

جرير بـ حازم ومحاد بـ  !سؿعت شعبة يؼقل: أٓ تعجبقن مـ هذا الؿجـقن

طـف، ثؿ  وٓ واهلل ٓ سؽت !ارةؿَ زيد أتقاين يسلٓين أن أسؽت طـ الحسـ بـ طُ 

 .ٓ واهلل ٓ سؽت طـف

ارة يحدث، طـ الحؽؿ، طـ مؼسؿ، طـ ابـ طباس، ؿَ وهذا الحسـ بـ طُ 

وطـ الحؽؿ، طـ يحقك بـ الجزار، طـ طظ قآ: إذا وضعت زكاتؽ يف 

ال: إذا الحؽؿ طـ ذلؽ، فؼ صـػ مـ إصـاف جاز، وأكا واهلل سللت

ـ؟ فؼال: طـ إبراهقؿ : طؿَّ ؾتوضعت يف صـػ مـ إصـاف أجزأك، فؼ

 .الـخعل

ارة يحدث، طـ الحؽؿ، طـ مؼسؿ، طـ ابـ طباس، ؿَ وهذا الحسـ بـ طُ 

، صىل طىل قتىل أحد ملسو هيلع هللا ىلصوطـ الحؽؿ، طـ يحقك بـ الجزاز، طـ طظ أن الـبل 

، كا سللت الحؽؿ طـ ذلؽ، فؼال: يصىل طؾقفؿ وٓ يغسؾقن، وأوغسؾفؿ

 (1).قؾت: طـ مـ؟ قال: بؾغـل طـ الحسـ البصري

قال الؼاضل: أصؾ هذه الحؽاية، طـ أبل داود، وقد خؾط فقفا، أو  (223)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سقليت مـ كالم الؿصـػ.( طـ محؿقد بـ غقالن بف، ويـظر ما 2/482) الؽبرى =
( مـ صريؼ طظ بـ الؿديـل 638برقؿ ) مؼدمة الجرح والتعديؾصحقح ورواه ابـ أبل حاتؿ يف  (1)

مِّل ( مـ صريؼ 1/256-257) الضعػاءطـ أبل داود بف مختصًرا، والعؼقظ يف  طـ أبل  اْلُؿَخرِّ
 بف، وقارن بالؿصدريـ. داود،
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 .أضبط مـ محؿقد بـ غقالن لمِ رِّ خَ الؿُ طؾقف فقفا، و طَ ؾِّ ُخ 

فقؿا يحؽقف، طـ أبل داود، طـ شعبة أن ابـ طؿارة، روى  وقال: محؿقد

 .طىل قتىل أحد ودفـفؿ ملسو هيلع هللا ىلصطـ الحؽؿ، طـ مؼسؿ، طـ ابـ طباس: صىل الـبل 

 .يف روايتف: صىل طؾقفؿ وغسؾفؿ لمِ رِّ خَ الؿُ وقال 

 ملسو هيلع هللا ىلصقال: قؾت لؾحؽؿ: أصىل الـبل  ،وقال محؿقد يف روايتف، طـ شعبة

 .طىل قتىل أحد؟ قال: مل يصؾ طؾقفؿ

يف روايتف، طـ شعبة، قال: قؾت لؾحؽؿ أيصىل طىل الؼتىل؟  لمِ رِّ خَ الؿُ وقال 

 .قال: يصىل طؾقفؿ وٓ يغسؾقن

 .وبقـ الحؽايتقـ تػاوت شديد وفرقان ضاهر

ارة مـ الطريؼ الذي استدل بف ؿَ بـ طُ  ولقس يستدل طىل تؽذيب الحسـ

بؿا طـده، وهق أحد ٕكف استػتك الحؽؿ يف الؿسللتقـ فلفتاه الحؽؿ  :أبق بسطام

أكف  ّـُ ظُ ـ؟ أمؽـ أن يؽقن يَ زمـ محاد، فؾؿا قال لف أبق بسطام: طؿَّ  فؼفاء الؽقفة

يؼقل: مـ الذي يؼقلف مـ فؼفاء إمصار؟ فؼال يف إحدامها: هق ققل إبراهقؿ، 

، هذا فؼقف أهؾ الؽقفة، وذاك فؼقف أهؾ البصرة .ويف إخرى هق ققل الحسـ

 .ومل تؼؿ الرواية فقفؿا مؼام الحجة

 وٓ يؾزمف أيًضا أن يترك رواية .ولقس يؾزم الؿػتل أن يػتل بجؿقع ما روى
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وطىل هذا مذاهب مجقع فؼفاء إمصار، هذا مالؽ يرى العؿؾ  ،ما ٓ يػتل بف

بخالف كثقر مؿا يروي، والزهري طـ سامل، طـ أبقف أثبت وأققى طـد طؾؿاء 

لحديث مـ الحؽؿ، طـ مؼسؿ، طـ ابـ طباس، وقد خالػ مالؽ ا (1)أهؾ

 (2).هذه الرواية يف رفع القديـ بعد أن حدث بف طـ الزهري

يروي حديث فاصؿة بـت أبل حبقش يف  وهذا أبق حـقػة (224)

مـ  ارةؿَ الحؽؿ بـ طُ ث دِّ حَ ، ويؼقل بخالفف، وقد يؿؽـ أن يُ (3)الؿستحاضة

ما  (فقجقب طىل)الفف، ويسللف شعبة كتابف بؿا ٓ يحػظف، والعؿؾ طـده بخ

 .يحػظ والعؿؾ طؾقف طـده، واإلكصاف أوىل بلهؾ العؾؿ

 (4).ئ الرأي يف الحسـ، واهلل يغػر لفؿاوكان أبق بسطام سقِّ 

ِ ثَ دَّ َح  (225) بـ جعػر إهقازي الؿؼرئ، ثـا أبق طبد اهلل  (5)ل محؿدـ

قال: ققؾ لشعبة: إن  اٌب بَ ، ثـا َش لمِ رِّ خَ الؿُ بـ طبد اهلل  (7)، ثـا محؿد(6)إخػش

الحسـ بـ طؿارة قد طؼد مجؾًسا قال: أي يقم؟ قالقا: يقم الجؿعة، قال: إن 

                                                        
 زيادة مـ ]د[. (1)
(2) الؿقصل ( برواية محؿد بـ الحسـ الشقباين.99برقؿ ) 
 (.333(، ومسؾؿ برقؿ )228البخاري برقؿ ) (3)
 (.1918( برقؿ )1/513) مقزان آطتدالوتـظر ترمجة الحسـ بـ طؿارة مـ  (4)
 مل أقػ طىل ترمجتف. (5)
 (.82تؼدم تحت إثر رقؿ ) (6)
 تؼدم قريبًا. (7)
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وطىل هذا مذاهب مجقع فؼفاء إمصار، هذا مالؽ يرى العؿؾ  ،ما ٓ يػتل بف

بخالف كثقر مؿا يروي، والزهري طـ سامل، طـ أبقف أثبت وأققى طـد طؾؿاء 

لحديث مـ الحؽؿ، طـ مؼسؿ، طـ ابـ طباس، وقد خالػ مالؽ ا (1)أهؾ

 (2).هذه الرواية يف رفع القديـ بعد أن حدث بف طـ الزهري

يروي حديث فاصؿة بـت أبل حبقش يف  وهذا أبق حـقػة (224)

مـ  ارةؿَ الحؽؿ بـ طُ ث دِّ حَ ، ويؼقل بخالفف، وقد يؿؽـ أن يُ (3)الؿستحاضة

ما  (فقجقب طىل)الفف، ويسللف شعبة كتابف بؿا ٓ يحػظف، والعؿؾ طـده بخ

 .يحػظ والعؿؾ طؾقف طـده، واإلكصاف أوىل بلهؾ العؾؿ

 (4).ئ الرأي يف الحسـ، واهلل يغػر لفؿاوكان أبق بسطام سقِّ 

ِ ثَ دَّ َح  (225) بـ جعػر إهقازي الؿؼرئ، ثـا أبق طبد اهلل  (5)ل محؿدـ

قال: ققؾ لشعبة: إن  اٌب بَ ، ثـا َش لمِ رِّ خَ الؿُ بـ طبد اهلل  (7)، ثـا محؿد(6)إخػش

الحسـ بـ طؿارة قد طؼد مجؾًسا قال: أي يقم؟ قالقا: يقم الجؿعة، قال: إن 

                                                        
 زيادة مـ ]د[. (1)
(2) الؿقصل ( برواية محؿد بـ الحسـ الشقباين.99برقؿ ) 
 (.333(، ومسؾؿ برقؿ )228البخاري برقؿ ) (3)
 (.1918( برقؿ )1/513) مقزان آطتدالوتـظر ترمجة الحسـ بـ طؿارة مـ  (4)
 مل أقػ طىل ترمجتف. (5)
 (.82تؼدم تحت إثر رقؿ ) (6)
 تؼدم قريبًا. (7)
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 .يقم السبت كان صادًقا فؾقحدث

قال: سؿعت سػقان بـ زياد  (2)، ثـا أبق حػص(1)يرِّ ـا ابـ البَ ثَ دَّ َح   (226)

حديث سػقان، طـ أشعث بـ أبل الشعثاء، طـ زيد يؼقل لقحقك بـ سعقد يف 

، فؼال: يا أبا (3) ﴾ۋ ۅ﴿العبسل، طـ طؾؼؿة، طـ طبد اهلل  بـ معاويةا

قال: مـ؟ قال: زائدة، وأبق إحقص، وإسرائقؾ، وشريؽ،  ،سعقد خالػف أربعة

 .فؼال يحقك: لق كان أربعة آٓف أمثال همٓء كان سػقان أثبت مـفؿ

اد يسلل طبد الرمحـ طـ هذا، فؼال طبد الرمحـ: وسؿعت سػقان بـ زي

 (4).همٓء قد اجتؿعقا، وسػقان أثبت مـفؿ، واإلكصاف ٓ بلس بف
                                                        

 (.219تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)
 هق طؿرو بـ طظٍّ الػالس. (2)
 [.26]الؿطػػقـ:  (3)
(، وأن ابـ الؿؼرئ قال فقف: )شقخ صالح( بقد أن إثر 219شقخ الؿصـػ تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

( بتعؾقؼل، وابـ حبان يف 367برقؿ ) مؼدمة الجرح والتعديؾصحقح، فؼد رواه ابـ أبل حاتؿ يف 
مؼدمة الؿجروحقـ ( بتحؼ115برقؿ ) قؼل طـ طؿرو بـ طظ بف، وهق طـد ابـ طدي يف مؼدمة

 ( بتحؼقؼل مـ صريؼ ابـ البري بف.428برقؿ ) الؽامؾ

ويؾقح لـا مـ كالم يحقك بـ سعقد، وطبد الرمحـ بـ مفدي أكف لقست لألئؿة قاطدة ُمطَّردة يف 
، ولتظافرهؿ، الترجقح، وإكؿا يدورون مع الؼرائـ، فؿـفؿ مـ يؼدم الجؿاطة: لبعدهؿ طـ الغؾط

ح رواية أهؾ الحػظ واإلتؼان، وقد ذكر هذا العالئل يف  كظؿ الػرائد لؿا تضؿـف ومـفؿ مـ ُيَرجِّ
، فؼال: فنن كان العدد يف جفٍة وققُة الحػظ واإلتؼان يف (333ص) حديث ذي القديـ مـ الػقائد

ُح أخرى ففذه مسللُة خالٍف بقـفؿ، فبعضفؿ َيعتبر العدد لتظافر الجؿاطة و بعدهؿ مـ الغؾط: فُقرجِّ
 روايتفؿ، وبعضفؿ يعتبر زيادة الحػظ واإلتؼان فقرجح بف.

 =قال أبق حػص الػالس: سؿعت سػقان بـ زياد يؼقل لقحقك بـ سعقد الؼطان يف حديث سػقان 
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ِ ثَ دَّ َح  (227) ل طبد اهلل بـ طظ بـ مفدي، ثـا أبق سعقد إشج، ثـا أمحد بـ ـ

قال:  ،بـ كعب لِّ بَ بشقر، طـ هشام بـ طروة، طـ أبقف، طـ أبل أيقب، طـ أُ 

ْغِسُؾ َما »، أرأيت أحدكا إذا جامع فلكسؾ فؾؿ يؿـ؟ قال: قؾت: يا رسقل اهلل ََ

لُ  َتَقض  ََ ـُْف َو َصؾ ل َأَصاَب اْلَؿْرَأَة ِم َُ قال: وكان أبق أيقب يػتل بف طـ رسقل  (1).«َو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ۋ ﴿الثقري، طـ أشعث بـ أبل  الشعثاء، طـ زيد بـ معاوية العبسل، طـ طؾؼؿة، طـ طبد اهلل:  =
ا سعقد، خالػف أربعة. قال: مـ هؿ؟ قال: زائدة، وأبق إحقص، وإسرائقؾ، فؼال: يا أب ﴾ۅ

وشريؽ. فؼال يحقك بـ سعقد الؼطان: لق كان أربعة آٓف أمثال همٓء كان سػقان أثبت مـفؿ. قال 
الػالس: وسؿعت سػقان بـ زياد يسلل طبد الرمحـ بـ مفدي طـ هذا؟ فؼال طبد الرمحـ: همٓء قد 

 ن َأثبت مـفؿ، واإلكصاف ٓ بلس بف.اجتؿعقا، وسػقا

 هفلشار ابـ مفدي إىل ترجقح ققل إكثر طدًدا.ا

وما ذكر هاهـا مـ مخالػة سػقان لؾجؿاطة ففق أكف روى طـ أشعث بـ أبل الشعثاء، طـ زيد  قلت:
 ﴾ۋ ۅ﴿يف ققلف تعاىل:  -وهق ابـ مسعقد-ابـ معاوية العبسل، طـ طؾؼؿة، طـ طبد اهلل 

لقس بالخاتؿ الذي َيْختُِؿ، أما سؿعتؿ الؿرأة مـ كسائؽؿ تؼقل: صِقُب كذا وكذا ِخؾُط قال: أما إكف 
زوائد - (277الزهدمسٍؽ. فجعؾف سػقان مقققًفا طىل ابـ مسعقد. روى ذلؽ ابـ الؿبارك يف 

،  (359)البعث، والبقفؼل يف (2/517)، والحاكؿ  (24/216)التػسقر، وابـ جرير يف (كعقؿ
سػقان، طـ أشعث، بف. وخالػف أبق إحقص، وإسرائقؾ، وشريؽ، فرووه طـ أشعث  مـ صريؼ:

 طـ زيد بـ معاوية العبسل، طـ طؾؼؿة بـ ققس، مقققًفا طؾقف.

ِري يف   الزهدومل أهتِد إىل رواياهتؿ طـ أشعث، إٓ رواية أبل إحقص ففل طـد هـاد بـ السَّ
بل الشعثاء، طـ زيد بـ معاوية العبسل، قال: قال: حدثـا أبق إحقص، طـ أشعث بـ أ (67)

، ثؿ قال: لقس خاتؿة (خاتَِؿُة مسؽ)، وكؼرؤها ﴾ۋ ۅ﴿سللت طؾؼؿة بـ ققس طـ أية: 
: خؾطُف، قال: أمل تسؿع الؿرأة مـ كسائؽؿ ﴾ۋ﴿مسؽ، ولؽـ ختامف مسؽ، ثؿ قال طؾؼؿة 

 تؼقل لؾطقب: خؾطف مـ الؿسؽ كذا وكذا.
(، وهق مـسقخ 343( برقؿ )1/269مـ صريؼ هشام بف. ويـظر الذي قبؾف ) (346رواه مسؾؿ برقؿ ) (1)

متػؼ طؾقف مـ حديث  «إذا حؾس بقـ شعبفا إربع ثؿ جفدها، فؼد وجب طؾقف الُغسؾ»: ملسو هيلع هللا ىلصبؼقلف 
 . «وإن مل َـزل»، وزاد مسؾؿ أبل هريرة 



ٌِ اِيَشِسِٜح ِٖ ٢ًَ َأ َٗا َع ُُ ًِ ََِكُصْٛض ِع  ١َِٜ َٚا ُٕ ِبايطِّ َِٜكَتِط  ١َِٜ َٔ ايسَِّضا َِ ٌْ آَخُط   315 َفِص
 

 

 

 

ِ ثَ دَّ َح  (227) ل طبد اهلل بـ طظ بـ مفدي، ثـا أبق سعقد إشج، ثـا أمحد بـ ـ

قال:  ،بـ كعب لِّ بَ بشقر، طـ هشام بـ طروة، طـ أبقف، طـ أبل أيقب، طـ أُ 

ْغِسُؾ َما »، أرأيت أحدكا إذا جامع فلكسؾ فؾؿ يؿـ؟ قال: قؾت: يا رسقل اهلل ََ

لُ  َتَقض  ََ ـُْف َو َصؾ ل َأَصاَب اْلَؿْرَأَة ِم َُ قال: وكان أبق أيقب يػتل بف طـ رسقل  (1).«َو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ۋ ﴿الثقري، طـ أشعث بـ أبل  الشعثاء، طـ زيد بـ معاوية العبسل، طـ طؾؼؿة، طـ طبد اهلل:  =
ا سعقد، خالػف أربعة. قال: مـ هؿ؟ قال: زائدة، وأبق إحقص، وإسرائقؾ، فؼال: يا أب ﴾ۅ

وشريؽ. فؼال يحقك بـ سعقد الؼطان: لق كان أربعة آٓف أمثال همٓء كان سػقان أثبت مـفؿ. قال 
الػالس: وسؿعت سػقان بـ زياد يسلل طبد الرمحـ بـ مفدي طـ هذا؟ فؼال طبد الرمحـ: همٓء قد 

 ن َأثبت مـفؿ، واإلكصاف ٓ بلس بف.اجتؿعقا، وسػقا

 هفلشار ابـ مفدي إىل ترجقح ققل إكثر طدًدا.ا

وما ذكر هاهـا مـ مخالػة سػقان لؾجؿاطة ففق أكف روى طـ أشعث بـ أبل الشعثاء، طـ زيد  قلت:
 ﴾ۋ ۅ﴿يف ققلف تعاىل:  -وهق ابـ مسعقد-ابـ معاوية العبسل، طـ طؾؼؿة، طـ طبد اهلل 

لقس بالخاتؿ الذي َيْختُِؿ، أما سؿعتؿ الؿرأة مـ كسائؽؿ تؼقل: صِقُب كذا وكذا ِخؾُط قال: أما إكف 
زوائد - (277الزهدمسٍؽ. فجعؾف سػقان مقققًفا طىل ابـ مسعقد. روى ذلؽ ابـ الؿبارك يف 

،  (359)البعث، والبقفؼل يف (2/517)، والحاكؿ  (24/216)التػسقر، وابـ جرير يف (كعقؿ
سػقان، طـ أشعث، بف. وخالػف أبق إحقص، وإسرائقؾ، وشريؽ، فرووه طـ أشعث  مـ صريؼ:

 طـ زيد بـ معاوية العبسل، طـ طؾؼؿة بـ ققس، مقققًفا طؾقف.

ِري يف   الزهدومل أهتِد إىل رواياهتؿ طـ أشعث، إٓ رواية أبل إحقص ففل طـد هـاد بـ السَّ
بل الشعثاء، طـ زيد بـ معاوية العبسل، قال: قال: حدثـا أبق إحقص، طـ أشعث بـ أ (67)

، ثؿ قال: لقس خاتؿة (خاتَِؿُة مسؽ)، وكؼرؤها ﴾ۋ ۅ﴿سللت طؾؼؿة بـ ققس طـ أية: 
: خؾطُف، قال: أمل تسؿع الؿرأة مـ كسائؽؿ ﴾ۋ﴿مسؽ، ولؽـ ختامف مسؽ، ثؿ قال طؾؼؿة 

 تؼقل لؾطقب: خؾطف مـ الؿسؽ كذا وكذا.
(، وهق مـسقخ 343( برقؿ )1/269مـ صريؼ هشام بف. ويـظر الذي قبؾف ) (346رواه مسؾؿ برقؿ ) (1)

متػؼ طؾقف مـ حديث  «إذا حؾس بقـ شعبفا إربع ثؿ جفدها، فؼد وجب طؾقف الُغسؾ»: ملسو هيلع هللا ىلصبؼقلف 
 . «وإن مل َـزل»، وزاد مسؾؿ أبل هريرة 



ٌِ اِيَشِسِٜح ِٖ ٢ًَ َأ َٗا َع ُُ ًِ ََِكُصْٛض ِع  ١َِٜ َٚا ُٕ ِبايطِّ َِٜكَتِط  ١َِٜ َٔ ايسَِّضا َِ ٌْ آَخُط  َفِص  316 
 

 

 

 

 .وٓ يػعؾف وكان طروة يػتل بف ويػعؾف ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ِ ثَ دَّ َح  (228) ، ثـا أبق ريُّ تَ ْس التُّ ، ثـا يحقك بـ طؿر (1)ل الحسقـ بـ إدريسـ

الرمحـ الؿؼرئ، طـ أبل حـقػة، طـ هشام بـ طروة طـ أبقف، طـ طائشة  طبد

الشفر  ُض قْ حِ ، فؼالت: إين أَ ملسو هيلع هللا ىلصأهنا قالت: إن فاصؿة بـت أبل حبقش، أتت الـبل 

ـْ  ، إِن  َذلِِؽ َلْقَس بِاْلَحْقضِ  إِن  َذلِِؽ » :ملسو هيلع هللا ىلص والشفريـ؟ فؼال رسقل اهلل ِطْرٌق ِم

ئِل  ََلَة، َوإَِذا َأْدَبَر َفاْغَتِسؾِل لُِطْفرِِك، ُثؿ  َتَقض  َدِمِؽ، َفنَِذا َأْقَبَؾ اْلَحْقُض َفَدِطل الص 

 (2).«لُِؽؾ  َصََلةٍ 

يؼقل: ٓ يحؾ ٕحد أن يػتل هبذا  ـ: سؿعت أبا حـقػةقال أبق طبد الرمح

 .الحديث يف الؿستحاضة

، ثـا الؿعتؿر قال: قؾت (4)، ثـا أبلبـ الؿثـك (3)ـا الحسـثَ دَّ َح   (229)

ِ ثَ دَّ لعاصؿ: إن لقًثا، َح  ل أن ابـ طباس كان يجفر ببسؿ اهلل الرمحـ الرحقؿ، وكان ـ

                                                        
 (.686هق التستري كؿا سقليت تحت إثر رقؿ ) (1)

( مـ صريؼ هشام بف بـحقه، وأما ققلف: 333(، ومسؾؿ برقؿ )228برقؿ ) الحديث رواه البخاري (2)
مل يخرجفا سقى البخاري، وتركف مسؾؿ وأشار إىل ذلؽ بؼقلف: ويف حديث  «ثؿ تقضئل لؽؾ صَلة»

يف شرحف لذلؽ أن الزيادة الؿتروكة هل  محاد ابـ زيد زيادة حرٍف تركـا ذكره. وذكر الـقوي 
 .«وتقضئل...»ققلف: 

(، 166( برقؿ )3/39) الجرح والتعديؾهق الحسـ بـ الؿثـك بـ معاذ العـبري ثؼة لف ترمجة يف  (3)
 (.258( برقؿ )13/526) سقر أطالم الـبالءو

 (.6515ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  هق الؿثـك بـ معاذ العـبري (4)

ٌِ اِيَشِسِٜح ِٖ ٢ًَ َأ َٗا َع ُُ ًِ ََِكُصْٛض ِع  ١َِٜ َٚا ُٕ ِبايطِّ َِٜكَتِط  ١َِٜ َٔ ايسَِّضا َِ ٌْ آَخُط   317 َفِص
 

 

 

 

، يحدث أن ابـ طباس كان يجفر ويعؿد هق س ما صـعفؼال: بئ ،لقث يسرها

 (1).رُّ ِس قُ فَ 

شقبة، ثـا أبق  (3)]أبل[، ثـا أبق بؽر بـ بـ إسحاق (2)ـا مقسكثَ دَّ َح   (231)

طـ إطؿش، طـ إبراهقؿ، طـ إسقد، طـ طائشة قالت: قال  ،(4)معاوية

ـْ َكْسبِفِ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل ُجُؾ ِم ـْ َكْسبِفِ  هَوَوَلد ،َأْصَقُب َما َأَكَؾ الر  قال ابـ  (5)«ِم

وكذلؽ روى شعبة،  خالد: وهذا ٓ يؼقل بف إبراهقؿ، وٓ أحد مـ أهؾ الؽقفة

ر التقؿل، طـ أبقف، طـ طائشة قالت: قال رسقل قْ ؿَ ارة بـ طُ ؿَ طـ الحؽؿ، طـ طُ 

 (6).ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
                                                        

 صحقح. (1)

 (8/135 )الجرح والتعديؾإسحاق بـ مقسك إكصاري الخطؿل. ثؼة لف ترمجة يف هق مقسك بـ  (2)
ـ 6974( ترمجة برقؿ ) (15/51تاريخ بغداد(، و613ترمجة برقؿ ) ـْ مشايخف أبا بؽر ب (، وذكر مِ

 أبل شقبف.

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع. (3)

تؼريب ثؼة أحػظ الـاس الحديث إطؿش، وقد يفؿ يف حديث غقره.  هق محؿد بـ خازم الضرير (4)
 (.5878ترمجة برقؿ ) التفذيب

 ( مـ صريؼ أبل معاوية بف.2137(، وابـ ماجف برقؿ )6/42صحقح ورواه أمحد ) (5)

 ( مـ صريؼ محؿد بـ جعػر طـ شعبة بف.2/46) الؿستدركرواه الحاكؿ يف  (6)

مـ صريؼ سػقان الثقري طـ مـصقر طـ إبراهقؿ طـ طؿارة بـ طؿقر طـ  ورواه أيًضا الحاكؿ
 ه، وقال قبؾ أن يسققف: ولقس يعؾؾ أحد اإلسـاديـ بأخر.املسو هيلع هللا ىلصطؿتف أهنا سللت طائشة طـ الـبل 

( سللت أبل وأبا زرطة طـ حديث رواه وكقع والػضؾ بـ 1/464) العؾؾقال ابـ أبل حاتؿ يف 
إن أصقب ما أكؾ »: ملسو هيلع هللا ىلصـ إبراهقؿ طـ إسقد طـ طائشة طـ الـبل مقسك السقـاين طـ إطؿش ط

 =قال أبل: طـ  ملسو هيلع هللا ىلص، ويروى طـ إبراهقؿ طـ طؿارة طـ طؿتف طـ طائشة طـ الـبل «الرجؾ مـ كسبف



ٌِ اِيَشِسِٜح ِٖ ٢ًَ َأ َٗا َع ُُ ًِ ََِكُصْٛض ِع  ١َِٜ َٚا ُٕ ِبايطِّ َِٜكَتِط  ١َِٜ َٔ ايسَِّضا َِ ٌْ آَخُط   317 َفِص
 

 

 

 

، يحدث أن ابـ طباس كان يجفر ويعؿد هق س ما صـعفؼال: بئ ،لقث يسرها

 (1).رُّ ِس قُ فَ 

شقبة، ثـا أبق  (3)]أبل[، ثـا أبق بؽر بـ بـ إسحاق (2)ـا مقسكثَ دَّ َح   (231)

طـ إطؿش، طـ إبراهقؿ، طـ إسقد، طـ طائشة قالت: قال  ،(4)معاوية

ـْ َكْسبِفِ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل ُجُؾ ِم ـْ َكْسبِفِ  هَوَوَلد ،َأْصَقُب َما َأَكَؾ الر  قال ابـ  (5)«ِم

وكذلؽ روى شعبة،  خالد: وهذا ٓ يؼقل بف إبراهقؿ، وٓ أحد مـ أهؾ الؽقفة

ر التقؿل، طـ أبقف، طـ طائشة قالت: قال رسقل قْ ؿَ ارة بـ طُ ؿَ طـ الحؽؿ، طـ طُ 

 (6).ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
                                                        

 صحقح. (1)

 (8/135 )الجرح والتعديؾإسحاق بـ مقسك إكصاري الخطؿل. ثؼة لف ترمجة يف هق مقسك بـ  (2)
ـ 6974( ترمجة برقؿ ) (15/51تاريخ بغداد(، و613ترمجة برقؿ ) ـْ مشايخف أبا بؽر ب (، وذكر مِ

 أبل شقبف.

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع. (3)

تؼريب ثؼة أحػظ الـاس الحديث إطؿش، وقد يفؿ يف حديث غقره.  هق محؿد بـ خازم الضرير (4)
 (.5878ترمجة برقؿ ) التفذيب

 ( مـ صريؼ أبل معاوية بف.2137(، وابـ ماجف برقؿ )6/42صحقح ورواه أمحد ) (5)

 ( مـ صريؼ محؿد بـ جعػر طـ شعبة بف.2/46) الؿستدركرواه الحاكؿ يف  (6)

مـ صريؼ سػقان الثقري طـ مـصقر طـ إبراهقؿ طـ طؿارة بـ طؿقر طـ  ورواه أيًضا الحاكؿ
 ه، وقال قبؾ أن يسققف: ولقس يعؾؾ أحد اإلسـاديـ بأخر.املسو هيلع هللا ىلصطؿتف أهنا سللت طائشة طـ الـبل 

( سللت أبل وأبا زرطة طـ حديث رواه وكقع والػضؾ بـ 1/464) العؾؾقال ابـ أبل حاتؿ يف 
إن أصقب ما أكؾ »: ملسو هيلع هللا ىلصـ إبراهقؿ طـ إسقد طـ طائشة طـ الـبل مقسك السقـاين طـ إطؿش ط

 =قال أبل: طـ  ملسو هيلع هللا ىلص، ويروى طـ إبراهقؿ طـ طؿارة طـ طؿتف طـ طائشة طـ الـبل «الرجؾ مـ كسبف



َٚ ُٕ ِبايطِّ َِٜكَتِط  ١َِٜ َٔ ايسَِّضا َِ ٌْ آَخُط  ٌِ اِيَشِسِٜحَفِص ِٖ ٢ًَ َأ َٗا َع ُُ ًِ ََِكُصْٛض ِع  ١َِٜ ا  318 
 

 

 

 

إكؿاصل، ثـا هشام بـ طؿار، ثـا  بـ أبل حسان (1)ـا إسحاقثَ دَّ َح   (231)

ِ ثَ دَّ َح  ر، ثـا إبراهقؿ بـ أبل طبؾة،قَ ؿْ محؿد بـ حِ   ،ل أبان بـ صالح، طـ كافعـ

طـ كراء  ـ خديج، فسللف صاوس:قال: خرجت مع صاوس إىل ابـ رافع ب

إرض، فحدثـا طـ أبقف قال: كـا كعطل إرض طىل الثؾث والربع، فـفاكا 

فؾؿا اكصرف صاوس ويده طىل يدي، قال: إن كاكت  (2).طـ ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 .لؽ أرض فاكرها

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طؿارة أشبف وأرجق أن يؽقكا مجقًعا صحقحقـ. =

لصحقح، . قال أبق زرطة وهذا املسو هيلع هللا ىلصقال أبق زرطة: وروي أيًضا طـ إبراهقؿ طـ طائشة طـ الـبل 
 ه. املسو هيلع هللا ىلصوحديث إبراهقؿ طـ طؿارة، طـ طؿتف، طـ طائشة، طـ الـبل 

 (.3375( برقؿ )7/417) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف  (1)

سـده حسـ رجالف كؾفؿ ثؼات سقى هشام بـ طؿار، ففق حسـ الحديث إن شاء اهلل وأصؾ  (2)
بـ خديج بف، وما طـد مسؾؿ  ( طـ رافع1548(، ومسؾؿ برقؿ )2332الحديث طـد البخاري برقؿ )

 مقافؼ لؿا أورده الؿصـػ.

١َُِ اِي ٍُ ِفٞ َتِطَد ِٛ ٢ًَ َأِصَشاِب اِيَشِسِٜحاِيَك ُ٘ َع ُُ ًِ َُِكُصِٛض ِع ٌِ اِي  319 ُُِؿَه
 

 

 

 
ِ٘ اِلُنِؿَكِل ُِْل ِفٕ َتِطَدَن ُُ َعَلٙ َأِصَحاِب اِل اِلَنِكُصِْض اِلَك  َحِسِٓحِعِلُن

1-  ْ٘  (1): َتِطَدَن
أبق طروة  اسدَّ بـ طَ  (3)، ثـا سؼقر(2)ـا أبق جعػر الحضرملثَ دَّ َح   (232)

قال: سؿعت يحقك بـ سعقد، يحدث طـ سػقان، طـ  ،البصري الؿالؽل

ـَْؼِضل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  عبس اهللطاصؿ، طـ زر، طـ  ْؿؾُِؽ َٓ َت ََ ْكَقا َحت ك  الد 

ـْ َأْهِؾ َبْقتِل َقاصُِئ اْسُؿُف اْسِؿل -ِطْتَرتِل :َأْو َقاَل - اْلَعَرَب َرُجٌؾ ِم َُ».(4) 

                                                        
ٓ تقجد يف الؿخطقط: وقد وضعفا الدكتقر محؿد طجاج يف كسختف ُأسقًة بؿا فعؾف الؿصـػ فقؿا  (1)

 بعدها مـ التراجؿ فػعؾت ما فعؾ.

 (.4ثؼة تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (2)

( ويف كتب التراجؿ: )َسْؼر(، مـ ذلؽ رُ ُسَؼقْ يف ]ب[: )سػقر( وهق تصحقػ، ويف بؼقة الـسخ: ) (3)
اإلكؿال (4/331،)  .اس الؿالؽل روى طـ سؾقؿان بـ حرب وروى طـف ُمَطقَّـ  قال: َسْؼر بـ َطدَّ

تبصقر الؿـتبف وُمَطقَّـ هق أبق جعػر الحضرمل الؿقجقد هـا، ومؿـ ذكره أيًضا ابـ حجر يف  قلت:
اس، طـ سؾقؿان بـ حرب.(، قال: وسؼر بـ طَ 2/683) بتحرير الؿشتبف  دَّ

اس مل أقػ لف طىل ترمجة والحديث حسـ، فؼد رواه أبق داود برقؿ ) (4) ( مـ صريؼ 4282سؼر بـ طدَّ
بف، ورواه الترمذي برقؿ  -وهق الثقري–مسدد طـ يحقك بف، ومـ صريؼقـ آخريـ طـ سػقان 

أبل سعقد وأُمِّ سؾؿة وأبل بف. وقال: ويف الباب طـ طظ و -وهق الثقري–( مـ صريؼ سػقان 2233)
 = ههريرة وهذا حديث حسـ صحقح. ا
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ِ٘ اِلُنِؿَكِل ُِْل ِفٕ َتِطَدَن ُُ َعَلٙ َأِصَحاِب اِل اِلَنِكُصِْض اِلَك  َحِسِٓحِعِلُن

1-  ْ٘  (1): َتِطَدَن
أبق طروة  اسدَّ بـ طَ  (3)، ثـا سؼقر(2)ـا أبق جعػر الحضرملثَ دَّ َح   (232)

قال: سؿعت يحقك بـ سعقد، يحدث طـ سػقان، طـ  ،البصري الؿالؽل

ـَْؼِضل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  عبس اهللطاصؿ، طـ زر، طـ  ْؿؾُِؽ َٓ َت ََ ْكَقا َحت ك  الد 

ـْ َأْهِؾ َبْقتِل َقاصُِئ اْسُؿُف اْسِؿل -ِطْتَرتِل :َأْو َقاَل - اْلَعَرَب َرُجٌؾ ِم َُ».(4) 

                                                        
ٓ تقجد يف الؿخطقط: وقد وضعفا الدكتقر محؿد طجاج يف كسختف ُأسقًة بؿا فعؾف الؿصـػ فقؿا  (1)

 بعدها مـ التراجؿ فػعؾت ما فعؾ.

 (.4ثؼة تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (2)

( ويف كتب التراجؿ: )َسْؼر(، مـ ذلؽ رُ ُسَؼقْ يف ]ب[: )سػقر( وهق تصحقػ، ويف بؼقة الـسخ: ) (3)
اإلكؿال (4/331،)  .اس الؿالؽل روى طـ سؾقؿان بـ حرب وروى طـف ُمَطقَّـ  قال: َسْؼر بـ َطدَّ

تبصقر الؿـتبف وُمَطقَّـ هق أبق جعػر الحضرمل الؿقجقد هـا، ومؿـ ذكره أيًضا ابـ حجر يف  قلت:
اس، طـ سؾقؿان بـ حرب.(، قال: وسؼر بـ طَ 2/683) بتحرير الؿشتبف  دَّ

اس مل أقػ لف طىل ترمجة والحديث حسـ، فؼد رواه أبق داود برقؿ ) (4) ( مـ صريؼ 4282سؼر بـ طدَّ
بف، ورواه الترمذي برقؿ  -وهق الثقري–مسدد طـ يحقك بف، ومـ صريؼقـ آخريـ طـ سػقان 

أبل سعقد وأُمِّ سؾؿة وأبل بف. وقال: ويف الباب طـ طظ و -وهق الثقري–( مـ صريؼ سػقان 2233)
 = ههريرة وهذا حديث حسـ صحقح. ا
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سعقد، طـ ، ثـا مسدد، ثـا يحقك بـ (1)ـا أبق حػص السؾؿلثَ دَّ َح   (233)

ِ ثَ دَّ سػقان، َح  َؼاُل لَِصاِحِب »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل عبس اهللل طاصؿ، طـ زر، طـ ـ َُ

ْؾ  ْكَقا اْلُؼْرآِن: اْقَرْأ َواْرَق َوَرت  ُؾ فِل َداِر الد  ـَْت ُتَرت  ِزَلَتَؽ  :َكََم ُك ـْ  آِخرِ  (2)طـد[] َفنِن  َم

ٍة َتْؼَرُؤَها ََ   (3).«آ

 .فإول طبد اهلل بـ مسعقد، والثاين يذكرون أكف طبد اهلل بـ طؿرو

ِ ثَ دَّ ـا سفؾ بـ طظ بـ زياد، َح ثَ دَّ َح   (234) ل أبل طظ بـ زياد الؿؼرئ ـ

بـ طؿر، طـ سػقان الثقري، طـ طاصؿ، طـ زر، طـ  القاسطل، ثـا إسؿاطقؾ

ْؾ »قال: أكف  ملسو هيلع هللا ىلصطبد اهلل، طـ الـبل  َؼاُل لَِصاِحِب اْلُؼْرآِن: اْقَرْأ َواْرَق َوَرت  فذكر  «َُ

 (4).كحقه

ـا الحسـ بـ طظ بـ حرب الرقل، ثـا طؼبة بـ مؽرم، ثـا ثَ دَّ َح   (235)

الرمحـ بـ مفدي، طـ سػقان، طـ طاصؿ، طـ زر، طـ طبد اهلل بـ طؿرو،  طبد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿفدي الؿـتظر يف ضقء إحاديث الصحقحة وأققال العؾؿاءواكظر تخريًجا مقسًعا يف  قلت: =
 ( لشقخـا. )إجازًة( طبد العؾقؿ بـ طبد العظقؿ البستقي وفؼف الؿقىل.239)ص وآراء الِػَرق الؿختؾػة

 مل أقػ طىل ترمجتف. (1)

 ساقط مـ الؿطبقع. ( 2)
(، 2/192شقخ الؿصـػ مل أجد لف ترمجة كؿا أسؾػت لؽـ الحديث حسـ، فؼد رواه أمحد ) (3)

( بطرق طـ سػقان بف، ورواه 237( )236(، والؿصـػ كؿا سقـليت برقؿ )2914والترمذي برقؿ )
لؿسـد مؿا الصحقح ايف  ( مـ صريؼ مسدد بف. وحسـف شقخـا القادطل 1464أبق داود برقؿ )

 (.792برقؿ ) لقس يف الصحقحقـ
 (.233يـظر ما تؼدم قبؾف برقؿ ) (4)

ٍُ ِف ِٛ ٢ًَ َأِصَشاِب اِيَشِسِٜحاِيَك ُ٘ َع ُُ ًِ َُِكُصِٛض ِع ٌِ اِي ُُِؿَه ١َُِ اِي  321 ٞ َتِطَد
 

 

 

 

 (1).ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل 

2- ْ٘  :َتِطَدَن
بـ أمحد بـ معدان الثغري، ثـا إبراهقؿ بـ طبد اهلل  (2)ـا طبد اهللثَ دَّ َح   (236)

، طـ سامل عُطٚ بٔ زٜٓاضبـ خالد، ثـا حجاج بـ محؿد، ثـا ابـ جريج، طـ ا

ـْ َرَأى »: ملسو هيلع هللا ىلصبـ طبد اهلل طـ أبقف، طـ طؿر بـ الخطاب، قال: قال رسقل اهلل ا َم

ـْ َفؼَ  َأَحًدا بِِف َبََلءٌ  َؾـِل َطَؾك َكثِقرٍ ِِم  ِف ال ِذي َطاَفاكِل ِِم ا اْبَتََلَك بِِف، َوَفض  اَل: اْلَحْؿُد لِؾ 

ـْ َكانَ  َل ُطقفِ  .َخَؾَؼ  ا َم ـً ـْ َذلَِؽ اْلَبََلِء َكائِ  (3).«ِم

ـا طبد اهلل بـ أمحد بـ معدان، ثـا إبراهقؿ بـ طبد اهلل بـ خالد، ثـا ثَ دَّ َح   (237)

، أن يحقك بـ عُطٚ بٔ زٜٓاض: قال ابـ جريج، أخبرين حجاج بـ محؿد قال

مـ أهؾ الؽتاب مـفؿ  قال: خرج طشرة رهط ،جعدة أخبره، طـ طظ بـ رفاطة

ڀ ٺ   پ ڀ ڀ ڀ﴿وذوا، فـزلت: ، فآمـقا، فلُ ملسو هيلع هللا ىلصأبق رفاطة إىل الـبل 
 (5).﴾ڍڇ ڇ ڇ ڍ ﴿: -قبؾ الؼرآن- (4).﴾ٺ ٺ

، قفرمان آل الزبقر، رجؾ مـ -ابـ جريج طـ طؿرو بـ ديـار-فلما إول 
                                                        

 يـظر الذي قبؾف. (1)

 (.3تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

برقؿ  مسـده(، وطبد بـ محقد يف 13برقؿ ) مسـده(، والطقالسل يف 3431رواه الترمذي برقؿ ) (3)
( برقؿ 12/344) ؾؾ القاردة يف إحاديث الـبقيةالع(، مـ صريؼ: طؿرو بـ ديـار، بف، ويـظر 38)
 ( لؾدارقطـل.2771)

 )مممـقن(. ووقع يف الؿطبقع: (.07) :آية القصص (4)

 (، ويف سـده مـ مل أطرفف.55الؼصص آية: ) (5)



ٍُ ِف ِٛ ٢ًَ َأِصَشاِب اِيَشِسِٜحاِيَك ُ٘ َع ُُ ًِ َُِكُصِٛض ِع ٌِ اِي ُُِؿَه ١َُِ اِي  321 ٞ َتِطَد
 

 

 

 

 (1).ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل 

2- ْ٘  :َتِطَدَن
بـ أمحد بـ معدان الثغري، ثـا إبراهقؿ بـ طبد اهلل  (2)ـا طبد اهللثَ دَّ َح   (236)

، طـ سامل عُطٚ بٔ زٜٓاضبـ خالد، ثـا حجاج بـ محؿد، ثـا ابـ جريج، طـ ا

ـْ َرَأى »: ملسو هيلع هللا ىلصبـ طبد اهلل طـ أبقف، طـ طؿر بـ الخطاب، قال: قال رسقل اهلل ا َم

ـْ َفؼَ  َأَحًدا بِِف َبََلءٌ  َؾـِل َطَؾك َكثِقرٍ ِِم  ِف ال ِذي َطاَفاكِل ِِم ا اْبَتََلَك بِِف، َوَفض  اَل: اْلَحْؿُد لِؾ 

ـْ َكانَ  َل ُطقفِ  .َخَؾَؼ  ا َم ـً ـْ َذلَِؽ اْلَبََلِء َكائِ  (3).«ِم

ـا طبد اهلل بـ أمحد بـ معدان، ثـا إبراهقؿ بـ طبد اهلل بـ خالد، ثـا ثَ دَّ َح   (237)

، أن يحقك بـ عُطٚ بٔ زٜٓاض: قال ابـ جريج، أخبرين حجاج بـ محؿد قال

مـ أهؾ الؽتاب مـفؿ  قال: خرج طشرة رهط ،جعدة أخبره، طـ طظ بـ رفاطة

ڀ ٺ   پ ڀ ڀ ڀ﴿وذوا، فـزلت: ، فآمـقا، فلُ ملسو هيلع هللا ىلصأبق رفاطة إىل الـبل 
 (5).﴾ڍڇ ڇ ڇ ڍ ﴿: -قبؾ الؼرآن- (4).﴾ٺ ٺ

، قفرمان آل الزبقر، رجؾ مـ -ابـ جريج طـ طؿرو بـ ديـار-فلما إول 
                                                        

 يـظر الذي قبؾف. (1)

 (.3تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

برقؿ  مسـده(، وطبد بـ محقد يف 13برقؿ ) مسـده(، والطقالسل يف 3431رواه الترمذي برقؿ ) (3)
( برقؿ 12/344) ؾؾ القاردة يف إحاديث الـبقيةالع(، مـ صريؼ: طؿرو بـ ديـار، بف، ويـظر 38)
 ( لؾدارقطـل.2771)

 )مممـقن(. ووقع يف الؿطبقع: (.07) :آية القصص (4)

 (، ويف سـده مـ مل أطرفف.55الؼصص آية: ) (5)



٢ًَ َأِصَشاِب اِيَشِسِٜحاِي ُ٘ َع ُُ ًِ َُِكُصِٛض ِع ٌِ اِي ُُِؿَه ١َُِ اِي ٍُ ِفٞ َتِطَد ِٛ َك  322 
 

 

 

 

 (2).أبق محؿد ، والثاين طؿرو بـ ديـار الؿؽل(1)، ويؽـك أبا يحقكأهؾ البصرة

3- ْ٘  :َتِطَدَن
، ثـا طاصؿ بـ طظ، طـ محاد بـ بـ يحقك الؿروزي (3)ـا محؿدثَ دَّ َح   (238)

َصؾَّك فِل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ »، طـ ابـ طؿر، طـ بالل: عُطٚ بٔ زٜٓاضزيد، طـ 

 (4).«َجْقِف اْلَبْقِت 

ؼل، ثـا طارم، ثـا محاد بـ زيد، طـ يْ رَ بـ خالد الزُّ  (5)ـا محؿدثَ دَّ َح  (239)

ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  قال: قال ، طـ سامل، طـ أبقف، طـ جدهعُطٚ بٔ زٜٓاض َم

َٓ َشرََِؽ َلفُ  ُف َوْحَدُه  ٓ  الؾ  ِ َٓ إَِلَف إ ، َلُف اْلُؿْؾُؽ َوَلُف اْلَحْؿُد، َوُهَق َدَخَؾ ُسقًقا َفَؼاَل: 

ُف َلُف َأْلَػ -َطَؾك ُكؾ  َشْلٍء َقِدٌَر،  ـُْف َأْلَػ َأْلِػ َحَسـَ  (6)[َأْلِػ ]َكَتَب الؾ   ٍة، َوَُمَا َط

َئٍة، َوبَ   (7).«َلُف َبْقًتا فِل اْلَجـ ةِ  ـَكَسق 
                                                        

 (.5363برقؿ ) تؼريب التفذيبضعقػ مترجؿ يف  (1)
 (.5359برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة ثبت مترجؿ يف  (2)

 (.359حسـ الحديث، وسقليت تحت إثر رقؿ ) (3)

( مـ صريؼ: محاد بـ زيد، بف، والحديث أصؾف طـد 6/15) الؿسـدسـده حسـ، وهق طـد أمحد يف  (4)
( 1329(، ومسؾؿ برقؿ )534(، و)468(، و)379البخاري يف مقاضع مـ صحقحف مـفا برقؿ )

 بطرق طـ ابـ طؿر.

  (2/58.)هتذيب الؽؿالايخ ابـ طدي: فنكف يسللف طـ رجال كؿا يف مل أقػ لف طىل ترمجة وهق مـ مش (5)

 ساقط مـ الؿطبقع. (6)

( 2235سـده ضعقػ: ٕجؾ طؿرو بـ ديـار قفرمان آل الزبقر فنكف ضعقػ. ورواه ابـ ماجف برقؿ ) (7)
ا:  ٓ مـ صريؼ محاد بـ زيد بف، وقد ُسئؾ أبق حاتؿ طـ هذا الحديث، فؼال: هذا حديث مـؽر جدَّ

ف أئؿة الحديث.اهيحتؿؾ ساملٌ هذا الحديث. ا  ه، وسئؾ طـف ابـ الؼقؿ، فؼال: ففذا حديث معؾقل أطؾَّ
العؾؾ القاردة يف إحاديث ( ٓبـ أبل حاتؿ، و2/169) طؾؾ الحديثوبقـ ذلؽ، ويـظر 

 =-33)ص الؿـار الؿـقػ يف الصحقح والضعقػ( لؾدارقطـل، و131( برقؿ )2/48) الـبقية
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 .بـ ديـار ورواه هشام بـ حسان، طـ طؿرو

طبد اهلل بـ أمحد، ثـا إبراهقؿ بـ سعقد الجقهري، ثـا روح  (1)اهُ ـَثَ دَّ َح  (241)

 .، طـ سامل، طـ أبقف، طـ جدهعُطٚ بٔ زٜٓاضبـ طبادة، طـ هشام بـ حسان، طـ ا

 :طؿرو بـ ديـار الذي يؼال لف :طؿرو بـ ديـار الؿؽل، والثاين :فلما إول

 .آل الزبقر قفرمان

4- ْ٘  :َتِطَدَن

، ثـا بـ بشار (3)بـ يعؼقب الؼاضل، ثـا إبراهقؿ (2)ـا يقسػثَ دَّ َح  (241)

قال: سؿعت أبا هريرة  عطا٤سػقان، طـ طؿرو بـ ديـار، وابـ جريج، طـ 

ـَْزِوي بَ َٓ َتْؿَتؾُِئ َجَفـ ُؿ َحت ك َتُؼقَل َكَذا»: ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل: قال رسقل اهلل  ََ ْعُضَفا إَِلك ، َو

 (4).: حسبل حسبل-تعـل- «: َقط ل َقط لَبْعٍض، َوَتُؼقل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بذل الجفد يف تضعقػ حديثل السقق ٓبـ الؼقؿ، وهـاك رسالة ققؿة فؼدت مـل اسؿفا  (35 =
 وكان شقخـا يؿقؾ إىل تضعقػف. قدم لؿملػفا شقخـا القادطل  والزهد

َثـَاهُ يف الؿطبقع: ) (1) َثـَاهُ ( بزيادة واو قبؾ )َوَحدَّ  (.َحدَّ

 (.129ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.156ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبفظ لف أوهام. هق الرمادي حا (3)

( بعد ذكره الحديث يف ترمجة إبراهقؿ بـ بشار: لقس لفذا أصؾ يف 1/59) الضعػاءقال العؼقظ يف  (4)
–حديث ابـ طققـة طـ طؿرو وٓ طـ ابـ جريج إكؿا طـد ابـ طققـة طـ طؿرو طـ ططاء، حديثقـ 

بت امرأة يف هرة...طُ »، و «ٓ تسبقا الدهر...»: -كذا  مجقًعا مقققفقـ. «ذ 

 وطـده: طـ ابـ جريج طـ ططاء طـ أبل هريرة حديثقـ:

أسؿعـاكؿ وما أخػك مـا أخػقـا مـؽؿ، كؾ  ملسو هيلع هللا ىلصأحدمها: يف كؾ صالة قراءة فؿا أسَؿَعـا رسقل اهلل 
 = صالٍة ٓ ُيؼرُأ فقفا بلم الؼرآن ففل خداج.
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، ثـا بـ الؿـفال (2)بـ يعؼقب الؼاضل، ثـا محؿد (1)ـا يقسػثَ دَّ َح  (242)

، طـ أبل عطا٤قتادة، طـ ، طـ (4)، طـ طؿران أبل العقامبـ زريع (3)يزيد

ٓ  الؾ فُ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ،هريرة َٓ إَِلَف إِ ـْ َقاَل:  ـَ الـ اِر َم ْخُرُج ِم ، َوَكاَن ََ

ـَ اْلَخْقرِ  ِزُن َشِعقَرًة ِم ََ  (5).«فِل َقْؾبِِف َما 

، ثـا قر الؿؽلبُ كْ بـ زُ  (8)، ثـا محؿد(7)ديببـ زكريا العا (6)أمحدـا ثَ دَّ َح  (243)

، طـ أبل عطا٤فضقؾ بـ طقاض، طـ زياد بـ سعد، طـ طؿرو بـ ديـار، طـ 

ََلُة َفََل َصََل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ،هريرة ٓ  اْلَؿْؽُتقَبةَ إَِذا ُأقِقَؿِت الص  ِ  (1).«َة إ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ػ، مقققف. وٓ أدري مـ أيـ جاء هبذا إبراهقؿ بـ وطـ أبل هريرة قال: إذا كـت إماًما فخػِّ  =
 هبشار...ا

  (2/58-59.)هتذيب الؽؿالوكؼؾ هذا طـ العؼقظ الؿزي يف 
 .( بطرق طـ أبل هريرة 2846(، ومسؾؿ برقؿ )4853والحديث طـد البخاري برقؿ ) قلت:

 ثؼة تؼدم قريًبا. (1)

 .التؼريبثؼة مـ رجال  ( 2)
 (.7764ترمجة برقؿ ) التفذيب تؼريبثؼة ثبت.  (3)

 الؼطان البصري ضعقػ. أبق العقام اروهق طؿران بـ د (4)

( مـ حديث أكس 325( )139(، ومسؾؿ برقؿ )44سـده ضعقػ بقد أكف ثابت طـد البخاري برقؿ ) (5)
 .وجاء طـ غقر أكس 

(، وابـ كاصر 6/337) اإلكؿالبـ الحسـ العابدي ذكره ابـ ماكقٓ يف بـ زكريا بـ طظ  هق أمحد (6)
ققل الدكتقر محؿد  وأما(، ومل يذكرا فقف جرًحا وٓ تعدياًل. 6/56) تقضقح الؿشتبفالديـ يف 

   فؾقس هق فذاك آخر. ،هطجاج: لعؾف أمحد بـ زكريا بـ طدي الذي سؿع مـف أبق بؽر الشافعل... ا

 بقع: )العايدي(، وهق تصحقػ.وقع يف الؿط (7)

 (.5923ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق محؿد بـ زكبقر أبق صالح الؿؽل، صدوق لف أوهام.  (8)

 =( مـ صريؼ: محؿد بـ زكبقر، بف، ورواه مسؾؿ 1/374) الؿستخرجالحديث طـد أبل طقاكة يف  (1)

٢ًَ َأِصَشاِب اِيَشِسِٜح ُ٘ َع ُُ ًِ َُِكُصِٛض ِع ٌِ اِي ُُِؿَه ١َُِ اِي ٍُ ِفٞ َتِطَد ِٛ  325 اِيَك
 

 

 

 

بـ  (3)، ثـا محؿدبـ أبل مزاحؿ (2)بـ أيقب، ثـا مـصقر (1)ـا طؿرثَ دَّ َح  (244)

ِف َأْهُؾ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل قال:  ،، طـ أبل هريرةعطا٤، طـ الخطاب ـُْد الؾ  ُج

اُؤُهْؿ ُضْؾَؿةٌ اْلَؿْعُروِف  ـَ  (4).«، َوَبَؼاُؤُهْؿ ُكقٌر فِل اْلِْسََلِم، َوَف

بـ  (6)العزيز بـ سعقد، ثـا طبد ، ثـا قتقبةبـ هارون (5)ـا مقسكثَ دَّ َح  (245)

، طـ ططاء، طـ أبل بـ أمقة (8)، طـ إسؿاطقؾبـ طؿرو (7)، طـ محؿددمحؿ

قال مقسك بـ هارون: وهق  ،(9)﴾چ چ چ﴿سجد يف:  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  ،هريرة

الؿؽل، والثاين ططاء بـ يزيد  إول فعطاء بـ أبل رباح (1)فلما .ططاء بـ مقـا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بطرق طـ طؿرو بـ ديـار بف.713برقؿ ) =

 (.7ثر رقؿ )ثؼة تؼدم تحت إ (1)

 (.6955ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (2)

هق محؿد بـ الخطاب بـ جبقر بـ حقَّة الثؼػل يعرف بالجبقري، قال أبق حاتؿ: ٓ أطرفف. وقال  (3)
 مقزان آطتدال(، 1356( ترمجة برقؿ )7/246) الجرح والتعديؾإزدي: مـؽر الحديث. 

 (.7487( ترمجة برقؿ )3/537)

 ضعقػ. (4)

ال ثؼة حافظ كبقر.  (5)  (.7371ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق مقسك بـ هارون بـ طبد اهلل الَحؿَّ

 هق الدراوردي. (6)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق محؿد بـ طؿرو بـ طؾؼؿة بـ وقاص الؾقثل، صدوق لف أوهام.  (7)
(6228.) 

 (.429ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب هق إسؿاطقؾ بـ ُأمقة إُمقي ثؼة ثبت. (8)

( مـ صريؼ ططاء بـ مقـا 139(، و)138( )578الحديث طـد مسؾؿ طؼقب الحديث رقؿ ) (9)
يف إذا السَمء اكشؼت، واقرأ باسؿ  ملسو هيلع هللا ىلصسجد رسقل الل »وطبدالرمحـ إطرج، طـ أبل هريرة بف بؾػظ: 

 ـل.( لؾدارقط1612( برقؿ )8/341) العؾؾولؾػائدة يـظر  «ربؽ

 الػاء يف )فلما( ساقطة مـ: ]أ[، ]ب[، و]د[، ومثبتة يف إصؾ. ( 1)

)9(

)9(



٢ًَ َأِصَشاِب اِيَشِسِٜح ُ٘ َع ُُ ًِ َُِكُصِٛض ِع ٌِ اِي ُُِؿَه ١َُِ اِي ٍُ ِفٞ َتِطَد ِٛ  325 اِيَك
 

 

 

 

بـ  (3)، ثـا محؿدبـ أبل مزاحؿ (2)بـ أيقب، ثـا مـصقر (1)ـا طؿرثَ دَّ َح  (244)

ِف َأْهُؾ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل قال:  ،، طـ أبل هريرةعطا٤، طـ الخطاب ـُْد الؾ  ُج

اُؤُهْؿ ُضْؾَؿةٌ اْلَؿْعُروِف  ـَ  (4).«، َوَبَؼاُؤُهْؿ ُكقٌر فِل اْلِْسََلِم، َوَف

بـ  (6)العزيز بـ سعقد، ثـا طبد ، ثـا قتقبةبـ هارون (5)ـا مقسكثَ دَّ َح  (245)

، طـ ططاء، طـ أبل بـ أمقة (8)، طـ إسؿاطقؾبـ طؿرو (7)، طـ محؿددمحؿ

قال مقسك بـ هارون: وهق  ،(9)﴾چ چ چ﴿سجد يف:  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  ،هريرة
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بـ  (3)، ثـا محؿدبـ أبل مزاحؿ (2)بـ أيقب، ثـا مـصقر (1)ـا طؿرثَ دَّ َح  (244)

ِف َأْهُؾ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل قال:  ،، طـ أبل هريرةعطا٤، طـ الخطاب ـُْد الؾ  ُج

اُؤُهْؿ ُضْؾَؿةٌ اْلَؿْعُروِف  ـَ  (4).«، َوَبَؼاُؤُهْؿ ُكقٌر فِل اْلِْسََلِم، َوَف

بـ  (6)العزيز بـ سعقد، ثـا طبد ، ثـا قتقبةبـ هارون (5)ـا مقسكثَ دَّ َح  (245)

، طـ ططاء، طـ أبل بـ أمقة (8)، طـ إسؿاطقؾبـ طؿرو (7)، طـ محؿددمحؿ

قال مقسك بـ هارون: وهق  ،(9)﴾چ چ چ﴿سجد يف:  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  ،هريرة

الؿؽل، والثاين ططاء بـ يزيد  إول فعطاء بـ أبل رباح (1)فلما .ططاء بـ مقـا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بطرق طـ طؿرو بـ ديـار بف.713برقؿ ) =

 (.7ثر رقؿ )ثؼة تؼدم تحت إ (1)

 (.6955ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (2)

هق محؿد بـ الخطاب بـ جبقر بـ حقَّة الثؼػل يعرف بالجبقري، قال أبق حاتؿ: ٓ أطرفف. وقال  (3)
 مقزان آطتدال(، 1356( ترمجة برقؿ )7/246) الجرح والتعديؾإزدي: مـؽر الحديث. 

 (.7487( ترمجة برقؿ )3/537)

 ضعقػ. (4)

ال ثؼة حافظ كبقر.  (5)  (.7371ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق مقسك بـ هارون بـ طبد اهلل الَحؿَّ

 هق الدراوردي. (6)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق محؿد بـ طؿرو بـ طؾؼؿة بـ وقاص الؾقثل، صدوق لف أوهام.  (7)
(6228.) 

 (.429ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب هق إسؿاطقؾ بـ ُأمقة إُمقي ثؼة ثبت. (8)

( مـ صريؼ ططاء بـ مقـا 139(، و)138( )578الحديث طـد مسؾؿ طؼقب الحديث رقؿ ) (9)
يف إذا السَمء اكشؼت، واقرأ باسؿ  ملسو هيلع هللا ىلصسجد رسقل الل »وطبدالرمحـ إطرج، طـ أبل هريرة بف بؾػظ: 

 ـل.( لؾدارقط1612( برقؿ )8/341) العؾؾولؾػائدة يـظر  «ربؽ

 الػاء يف )فلما( ساقطة مـ: ]أ[، ]ب[، و]د[، ومثبتة يف إصؾ. ( 1)

يزيد بن  عطاء  والثاين  المكي،  رباح  أبي  بن  عطاء  األول  فأما)10( 

)10(
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بـ يسار، والرابع ططاء بـ أبل مقؿقكة، والخامس ططاء االؾقثل، والثالث ططاء 

 .بـ مقـاا

5- ْ٘  :َتِطَدَن

بـ  (3)، ثـا محؿد(2)، ثـا أبق جعػر الـػقظ(1)ـا أبق شعقب الحراينثَ دَّ َح  (246)

ِ ثَ دَّ َح ، بـ إسحاق (4)، طـ محؿدسؾؿة قال: ، طـ طؽرمة، طـ ابـ طباس، (5)زاٚز لـ

لِ  ملسو هيلع هللا ىلص َردَّ َرُسقُل اهلل» َوَّ ْٕ ْد َشْقًئاَطَؾك َأبِل اْلَعاِص َزْيـََب بِالـَِّؽاِح ا  (6).«، َلْؿ ُيَجدِّ

، ثـا بـ طظ الحؾقاين (2)، ثـا الحسـ(1)ـا أبق جعػر الحضرملثَ دَّ َح  (247)

                                                        
( برقؿ 1/94) تاريخ بغدادهق طبد اهلل بـ الحسـ بـ أمحد أبق شعقب الحراين ثؼة لف ترمجة يف  (1)

(5335.) 

ترمجة  بتؼريب التفذيهق طبد اهلل بـ محؿد بـ طظ بـ ُكػقؾ أبق جعػر الـػقظ الحراين ثؼة حافظ.  (2)
 (.3619برقؿ )

 (.5959ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق محؿد بـ سؾؿة الحراين ثؼة.  (3)

تؼريب هق محؿد بـ إسحاق بـ يسار الؿدين إمام الؿغازي، صدوق يدلس. ورمل بالتشقع والؼدر.  (4)
 (.5762ترمجة برقؿ ) التفذيب

 الجرح والتعديؾثؼة إٓ يف طؽرمة وُرمل برأي الخقارج. يـظر  هق داود بـ الحصقـ الؿدين (5)
تؼريب (، 1753( ترمجة برقؿ )8/379) هتذيب الؽؿال(، و1874( ترمجة برقؿ )3/438)

 (.1789ترمجة برقؿ ) التفذيب

( 2339(، وابـ ماجف برقؿ )1143(، والترمذي برقؿ )2243سـده ضعقػ. ورواه أبق داود برقؿ ) (6)
 (6/339 )إرواء الغؾقؾمـ ُصُرٍق طـ محؿد بـ إسحاق، بف. ولف شقاهد صححف هبا إلباين يف 

 (، فؾقراجعفا مـ شاء.1921برقؿ )

 (.4ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.1272ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة حافظ.  ( 2)
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طؽرمة، ، طـ زاٚز، طـ بـ الؿغقرة (2)، ثـا طؿربـ إبراهقؿ الدمشؼل (1)إسحاق

 (3).طـ ابـ طباس قال: الضرار يف القصقة مـ الؽبائر

داود بـ أبل هـد الؼارئ  :داود بـ الحصقـ الؿدين، والثاين :فلما إول

 .ديـار :البصري، واسؿ أبل هـد

6- ْ٘  :َتِطَدَن

، طـ كافع، أٜٛببـ الؿثـك، ثـا طػان، ثـا شعبة، طـ  (1)ـا الحسـثَ دَّ َح  (248)

 (2).«اْلَخْقُؾ َمْعُؼقٌد فِل َكَقاِصقَفا اْلَخْقُر »: ملسو هيلع هللا ىلصسقل اهلل طـ ابـ طؿر قال: قال ر
                                                        

ػ بال مستـد.  (1)  (.336ترمجة برقؿ ) ذيبتؼريب التفهق الػراديسل، صدوق ُضعِّ

(، وقال: روى طـف ابـ 746( ترمجة برقؿ )6/136) الجرح والتعديؾذكره ابـ أبل حاتؿ يف  (2)
الؿبارك وبؼقة بـ القلقد وهشام بـ طؿار سللت أبل طـف، فؼال: شقخ. ثؿ قال: وروى طـف أبق الـضر 

 هالدمشؼل الػراديسل إسحاق بـ إبراهقؿ.ا
طؿر بـ الؿغقرة: فنكف مجفقل لؽـف قد تقبع، فؼد رواه طبد الرزاق يف  سـده ضعقػ: ٕجؾ (3)
الؿصـػ (9/88( برقؿ )وابـ أبل شقبة 258( برقؿ )2/674(، وسعقد بـ مـصقر )16456 ،)

 التػسقر(، وابـ أبل حاتؿ يف 6/486) التػسقر(، وابـ جرير يف 11/234) الؿصـػيف 
 (1/364 )التػسقر(، والـسائل يف 6/271) الســ (، والبقفؼل يف4943( برقؿ )3/888)

 ( مـ ُصُرٍق طـ داود بف، ففق أثر صحقح.112برقؿ )
وقد جاء مرفقًطا: ولؽـ الصقاب هق الققػ، فؼد قال الحافظ ابـ حجر يف ترمجة إسحاق بـ 

ا طـ حديثً  الضعػاء(: روى لف إزدي يف 413( برقؿ )1/219) التفذيبإبراهقؿ الدمشؼل مـ 
طؿر بـ الؿغقرة طـ داود بـ أبل هـد طـ طؽرمة طـ ابـ طباس رفعف )الضرار يف القصقة مـ 

ا، -والؼائؾ هق الحافظ–الؽبائر( قال إزدي الؿحػقظ مـ ققل ابـ طباس قؾت  : طؿر ضعقػ جدا
 هفالحؿؾ فقف طؾقف، وقد رواه الثقري وغقره طـ داود مقققًفا... ا

 (.229رقؿ )ثؼة تؼدم تحت إثر  (1)

( مـ صريؼ مالؽ طـ كافع بف، ورواه 1871(، ومسؾؿ برقؿ )2849صحقح ورواه مسؾؿ برقؿ ) (2)
 =. يـظر مسؾؿ أيًضا مـ غقر صريؼ مالؽ طـ كافع بف، وهق طـدمها كذلؽ طـ غقر ابـ طؿر 

)8( )7(

)8(

)7(
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طؽرمة، ، طـ زاٚز، طـ بـ الؿغقرة (2)، ثـا طؿربـ إبراهقؿ الدمشؼل (1)إسحاق

 (3).طـ ابـ طباس قال: الضرار يف القصقة مـ الؽبائر

داود بـ أبل هـد الؼارئ  :داود بـ الحصقـ الؿدين، والثاين :فلما إول

 .ديـار :البصري، واسؿ أبل هـد

6- ْ٘  :َتِطَدَن

، طـ كافع، أٜٛببـ الؿثـك، ثـا طػان، ثـا شعبة، طـ  (1)ـا الحسـثَ دَّ َح  (248)

 (2).«اْلَخْقُؾ َمْعُؼقٌد فِل َكَقاِصقَفا اْلَخْقُر »: ملسو هيلع هللا ىلصسقل اهلل طـ ابـ طؿر قال: قال ر
                                                        

ػ بال مستـد.  (1)  (.336ترمجة برقؿ ) ذيبتؼريب التفهق الػراديسل، صدوق ُضعِّ

(، وقال: روى طـف ابـ 746( ترمجة برقؿ )6/136) الجرح والتعديؾذكره ابـ أبل حاتؿ يف  (2)
الؿبارك وبؼقة بـ القلقد وهشام بـ طؿار سللت أبل طـف، فؼال: شقخ. ثؿ قال: وروى طـف أبق الـضر 

 هالدمشؼل الػراديسل إسحاق بـ إبراهقؿ.ا
طؿر بـ الؿغقرة: فنكف مجفقل لؽـف قد تقبع، فؼد رواه طبد الرزاق يف  سـده ضعقػ: ٕجؾ (3)
الؿصـػ (9/88( برقؿ )وابـ أبل شقبة 258( برقؿ )2/674(، وسعقد بـ مـصقر )16456 ،)

 التػسقر(، وابـ أبل حاتؿ يف 6/486) التػسقر(، وابـ جرير يف 11/234) الؿصـػيف 
 (1/364 )التػسقر(، والـسائل يف 6/271) الســ (، والبقفؼل يف4943( برقؿ )3/888)

 ( مـ ُصُرٍق طـ داود بف، ففق أثر صحقح.112برقؿ )
وقد جاء مرفقًطا: ولؽـ الصقاب هق الققػ، فؼد قال الحافظ ابـ حجر يف ترمجة إسحاق بـ 

ا طـ حديثً  الضعػاء(: روى لف إزدي يف 413( برقؿ )1/219) التفذيبإبراهقؿ الدمشؼل مـ 
طؿر بـ الؿغقرة طـ داود بـ أبل هـد طـ طؽرمة طـ ابـ طباس رفعف )الضرار يف القصقة مـ 

ا، -والؼائؾ هق الحافظ–الؽبائر( قال إزدي الؿحػقظ مـ ققل ابـ طباس قؾت  : طؿر ضعقػ جدا
 هفالحؿؾ فقف طؾقف، وقد رواه الثقري وغقره طـ داود مقققًفا... ا

 (.229رقؿ )ثؼة تؼدم تحت إثر  (1)

( مـ صريؼ مالؽ طـ كافع بف، ورواه 1871(، ومسؾؿ برقؿ )2849صحقح ورواه مسؾؿ برقؿ ) (2)
 =. يـظر مسؾؿ أيًضا مـ غقر صريؼ مالؽ طـ كافع بف، وهق طـدمها كذلؽ طـ غقر ابـ طؿر 

)5(

)4(

)5(
)4(
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ِ ثَ دَّ َح  (249) بـ أمحد بـ أبل صالح، صاحب التػسقر، ثـا  (1)ل طبدانـ

، طـ كافع، طـ ابـ أٜٛب، ثـا سػقان، طـ (3)، ثـا أبق كعقؿبـ الحسقـ (2)إبراهقؿ

ٍـّ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ »طؿر:   (4).«قِقَؿُتُف َثاَلَثُة َدَراِهؿَ  َقَطَع فِل مَِج

 .فلما إول: أيقب بـ أبل تؿقؿة، والثاين أيقب بـ مقسك

7- ْ٘  :َتِطَدَن

، ثـا حػص انبَ زُ ْر بـ الؿَ  (1)، ثـا مسروقأمحد بـ مقسك بـ (5)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (251)

قال: قال رسقل  ،، طـ أبل هريرةأبٞ عجُإبـ غقاث، طـ طاصؿ إحقل، طـ ا

َطاءِ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ـْ َطَجَز ِفل الد  ََلمِ َأْطَجُز الـ اِس َم ـْ َبِخَؾ بِالس   (2).«، َوَأْبَخُؾ الـ اِس َم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1873(، و)1872(، ومسؾؿ برقؿ )2851(، و)2853البخاري برقؿ ) =

 (.25تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 تاريح دمشؼهق إبراهقؿ بـ الحسقـ بـ طظ الفَؿَذاين ويعرف بـ )ديزيؾ( ثؼة لف ترمجة يف  (2)
 (.137( برقؿ )13/184) سقر أطالم الـبالء(، و392( ترمجة برقؿ )6/387)

 هق الػضؾ بـ دكقـ. (3)

كذا رواه مسؾؿ ( مـ صريؼ مالؽ طـ كافع بف، و1686(، ومسؾؿ برقؿ )6795رواه البخاري برقؿ ) (4)
 ( مـ صريؼ: أبل كعقؿ، بف.1686َطؼقب الحديث رقؿ )

(، 4938( ترمجة برقؿ )11/16) تاريخ بغدادهق الؿعروف بـ )طبدان( الجقالقؼل إهقازي ثؼة.  (5)
سقر أطالم الـبالء (14/168( ترمجة برقؿ )97.) 

 (.6647ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق لف أوهام.  (1)

( 5587( برقؿ )6/274) الؿعجؿ إوسط(، و63( برقؿ )2/763) الدطاء يف ينرواه الطبرا (2)
مـ صريؼ محؿد بـ طبد اهلل الحضرمل طـ مسروق بف. وقال طؼبف: مل يرو هذا الحديث طـ طاصؿ 

 هإٓ هبذا اإلسـاد. ا ملسو هيلع هللا ىلصإٓ حػص تػرد بف مسروق وٓ يروي طـ رسقل اهلل 

 ( مـ حديث طبد اهلل بـ مغػؾ مرفقًطا، بف.61( برقؿ )2/761) الدطاءوقد رواه أيًضا يف  قلت:
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، طـ أبٞ عجُإ، ثـا أبق طقاكة، طـ َت ْس رُ ـا طبدان، ثـا يحقك بـ دُ ثَ دَّ َح  (251)

ـَل  »قال لف:  ملسو هيلع هللا ىلصأكس أن رسقل اهلل  ا ُب قال طبدان: هذا أبق طثؿان الجعد  ،(1)«ََ

 .طثؿان بـا

الـفدي، والثاين أبق طثؿان مقىل  ؾٍّ فلما إول أبق طثؿان طبد الرمحـ بـ مُ 

 .الؿغقرة بـ شعبة

8- ْ٘  :َتِطَدَن
ثـا أبق  بـ هارون، ثـا كامؾ بـ صؾحة، ثـا ابـ لفقعة، (2)ـا مقسكثَ دَّ َح  (252)

اِرِق »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، طـ طائشة أن رسقل اهلل عُط٠الـضر، طـ  ُد الس  ََ ٓ  فِل َٓ ُتْؼَطُع  ِ إ

ـ   ـِ اْلِؿَج  .لعؿرة: كؿ ققؿة الؿجـ يقمئذ؟ قالت: أربعة دارهؿ قؾت .(3)«َفََم َفْقَقفُ  َثَؿ

قال:  ،بـ سؾؿان (2)، ثـا شقبان بـ فروخ، ثـا الطقب(1)ـا طبدانثَ دَّ َح  (253)

ِف »، تؼقل: سؿعت طائشة تؼقل: عُط٠سؿعت  ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿْعُت َرُسقَل الؾَّ َيـَْفك َط

                                                        
 ( مـ صريؼ محؿد بـ طبقد الُغَبري طـ أبل طقاكف بف.2151رواه مسؾؿ برقؿ ) (1)

 هق الحؿال. (2)

( مـ صريؼ: يحقك بـ 896( برقؿ )2/458) الؿعجؿسـده ضعقػ، وهق طـد ابـ الؿؼرئ يف  (3)
ـ 1684(، ومسؾؿ برقؿ )6793بـ لفقعة، بف، وجاء طـد البخاري برقؿ )اهلل بـ بؽقر، طـ ا طبد ( م

، وطـد البخاري أيًضا برقؿ «تؼطع َد الساق يف ربع دَـار»: مرفقًطا  صريؼ طؿرة طـ طائشة
إٓ يف  ملسو هيلع هللا ىلصأن َد السارق مل تؼطع طؾك طفد الـبل »: ( طـ طائشة 1685(، ومسؾؿ برقؿ )6792)

ـ  َحَجَػٍة أو  َ ِِ  .«ُتْرسٍ ثؿـ 

 ثؼة تؼدم قريًبا. (1)

مقسقطة قال البرقاين: قؾت لؾدارقطـل: الطقب بـ سؾؿان طـ َطْؿَرة. فؼال: شقخ ضعقػ بصري.  (2)
 (.1731برقؿ ) أققال أبل الحسـ الدارقطـل يف رجال الحديث وطؾؾف

)7(

)6(

)7(

)6(
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، طـ أبٞ عجُإ، ثـا أبق طقاكة، طـ َت ْس رُ ـا طبدان، ثـا يحقك بـ دُ ثَ دَّ َح  (251)

ـَل  »قال لف:  ملسو هيلع هللا ىلصأكس أن رسقل اهلل  ا ُب قال طبدان: هذا أبق طثؿان الجعد  ،(1)«ََ

 .طثؿان بـا

الـفدي، والثاين أبق طثؿان مقىل  ؾٍّ فلما إول أبق طثؿان طبد الرمحـ بـ مُ 

 .الؿغقرة بـ شعبة

8- ْ٘  :َتِطَدَن
ثـا أبق  بـ هارون، ثـا كامؾ بـ صؾحة، ثـا ابـ لفقعة، (2)ـا مقسكثَ دَّ َح  (252)

اِرِق »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، طـ طائشة أن رسقل اهلل عُط٠الـضر، طـ  ُد الس  ََ ٓ  فِل َٓ ُتْؼَطُع  ِ إ

ـ   ـِ اْلِؿَج  .لعؿرة: كؿ ققؿة الؿجـ يقمئذ؟ قالت: أربعة دارهؿ قؾت .(3)«َفََم َفْقَقفُ  َثَؿ

قال:  ،بـ سؾؿان (2)، ثـا شقبان بـ فروخ، ثـا الطقب(1)ـا طبدانثَ دَّ َح  (253)

ِف »، تؼقل: سؿعت طائشة تؼقل: عُط٠سؿعت  ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿْعُت َرُسقَل الؾَّ َيـَْفك َط

                                                        
 ( مـ صريؼ محؿد بـ طبقد الُغَبري طـ أبل طقاكف بف.2151رواه مسؾؿ برقؿ ) (1)

 هق الحؿال. (2)

( مـ صريؼ: يحقك بـ 896( برقؿ )2/458) الؿعجؿسـده ضعقػ، وهق طـد ابـ الؿؼرئ يف  (3)
ـ 1684(، ومسؾؿ برقؿ )6793بـ لفقعة، بف، وجاء طـد البخاري برقؿ )اهلل بـ بؽقر، طـ ا طبد ( م

، وطـد البخاري أيًضا برقؿ «تؼطع َد الساق يف ربع دَـار»: مرفقًطا  صريؼ طؿرة طـ طائشة
إٓ يف  ملسو هيلع هللا ىلصأن َد السارق مل تؼطع طؾك طفد الـبل »: ( طـ طائشة 1685(، ومسؾؿ برقؿ )6792)

ـ  َحَجَػٍة أو  َ ِِ  .«ُتْرسٍ ثؿـ 

 ثؼة تؼدم قريًبا. (1)

مقسقطة قال البرقاين: قؾت لؾدارقطـل: الطقب بـ سؾؿان طـ َطْؿَرة. فؼال: شقخ ضعقػ بصري.  (2)
 (.1731برقؿ ) أققال أبل الحسـ الدارقطـل يف رجال الحديث وطؾؾف

)5( )4(

)5(

)4(
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ُحقرِ اْلِقَصالِ   (1).«، َوَيْلُمُر بَِتْبؽِقِر اْلُػُطقِر، َوَتْلِخقِر السُّ

. ـت طبد الرمحـ بـ زرارةة، ولقست بعؿرة بقَّ احِ قال طبدان: هذه طؿرة الطَّ 

 .وىل هل طؿرة بـت طبد الرمحـقؾـا: وإُ 

9- ْ٘  :َتِطَدَن

بـ هارون، ثـا قتقبة، ثـا طبد القاحد، طـ أبل شقبة  (2)ـا مقسكثَ دَّ َح  (254)

ِ ثَ دَّ ، َح بٔ إغشام (3)ايطمحٔ عبس ا قال: سؿعت طؾقا  ،بـ سعد (4)ل الـعؿانـ

ُم تِل فِل ُبُؽقِرَها»يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصهلل يؼقل: سؿعت رسقل ا ِٕ ُفؿ  َباِرْك   (1).«الؾ 

                                                        
 ( مـ صريؼ شقبان، بف.4367( برقؿ )7/331رواه أبق يعىل ) (1)

 تؼدم قريبًا. (2)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبالقاسطل أبق شقبة، ويؼال: كقيف، ضعقػ.  هق طبد الرمحـ بـ إسحاق (3)
(3823.) 

(: 7236يف الترمجة رقؿ ) التؼريبهق الـعؿان بـ سعد بـ حبتة إكصاري كقيف، قال الحافظ: يف  (4)
.، وهذا عند املتابعة، وإال َفلَ همؼبقل.ا  ِّين

(، وأبق يعىل يف 696( برقؿ )2/277) مسـده(، والبزار يف 1/154سـده ضعقػ. ورواه أمحد ) (1)
مسـده (1/336( برقؿ )بطرق طـ طبد القاحد بـ زياد بف.425 ) 

( طـ وداطة 2238(، وابـ ماجف برقؿ )1212(، والترمذي برقؿ )2636ورواه أبق داود برقؿ )
(، طـ ابـ طؿر وهل 2238( طـ أبل هريرة وبرقؿ )2237برقؿ )الغامدي، ورواه ابـ ماجف 

ضعقػة، قال الترمذي: ويف الباب طـ طظ، وابـ مسعقد، وبريدة، وأكس، وابـ طؿر، وابـ طباس، 
(، وقال: ويف الباب طـ بريدة، 171برقؿ ) الؿؼاصد الحسـة، وأورده السخاوي يف هوجابر.ا

وطظ، وطؿران بـ حصقـ، وكبقط بـ شريط، وأبل بؽرة،  وجابر، وطبداهلل بـ سالم، وابـ طؿر،
 ه: ومـفا ما يصح ومـفا ما ٓ يصح. وفقفا الحسـ والضعقػ. ا-يعـل ابـ حجر–وقال شقخـا 
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مل، ثـا يزيد بـ زريع، دَّ ؼَ ، ثـا محؿد بـ أبل بؽر الؿُ (1)ـا مقسكثَ دَّ َح  (255)

، طـ سفقؾ بـ أبل صالح، طـ أبقف، طـ أبل هريرة عبس ايطمحٔ بٔ إغشامثـا 

اءُ »: ملسو هيلع هللا ىلصل: قال رسقل اهلل قا ـَ ُكقَن ُأَم ـَ اْلُؿَمذ  كِق َة َوَغَػَر ِلْؾُؿَمذ  ِئؿ  َ ْٕ ُف ا   (2).«، َفَلْرَشَد الؾ 

قال مقسك بـ هارون: طبد الرمحـ بـ إسحاق الؿذكقر يف الحديث الثاين 

 .طـ الـعؿان بـ سعد يؾؼب بعباد، ولقس هق طبد الرمحـ بـ إسحاق الراوي

11- ْ٘  :َتِطَدَن

بـ إسحاق، ثـا أبق بؽر بـ أبل شقبة، ثـا طبدة، طـ  (3)ـا مقسكثَ دَّ َح  (256)

اْلَجاُر َأَحؼ  بَِسَؼِب »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ،، طـ ططاء طـ جابرعبس املًو

َتَظُر بِِف إَِذا َكاَن َغائًِباإَِذا َكاَن َصرَُِؼُفََم َو  َجاِرهِ  ـْ َُ  (1).«اِحًدا، َو

                                                        
 هق الحؿال تؼدم قريًبا. (1)

 (1/434 )العؾؾ الؿتـاهقة(، ومـ صريؼف: ابـ الجقزي يف 5/493) الؽامؾرواه ابـ طدي يف  (2)
 ظ بـ الؿديـل، طـ يزيد، بف.مـ صريؼ: ط

 (.233ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

ـ (، والـسائل يف 1421(، والترمذي برقؿ )3518(، وأبق داود برقؿ )3/333رواه أمحد ) (1) السـ
 (، بطرق طـ طبد الؿؾؽ بف.2494(، وابـ ماجف برقؿ )7264برقؿ ) الؽبرى

، قال أبق زرطة الرازي يف  وقد أكؽر هذا الحديث طىل طبِد الؿؾؽ أمحُد، ـُ  تاريخفوابـ معق
(: وسؿعت يحقك بـ معقـ وأمحد بـ حـبؾ يؼقٓن يف حديث طبد الؿؾؽ 1169( برقؿ )1/463)

ابـ أبل سؾقؿان طـ ططاء طـ جابر يف الشػعة قآ يل: قد كان هذا الحديث ُيـؽُر طؾقف وسؿعت أمحد 
 هثؼة.ا ويحقك يؼقٓن: كان طبد الؿؾؽ بـ أبل سؾقؿان

 -يعـل هشقًؿا–(: سؿعت أبل يؼقل: حدثـا 2/281) العؾؾ ومعرفة الرجالقال طبد اهلل بـ أمحد يف 
 هوقال: هذا حديث مـؽر.ا ملسو هيلع هللا ىلصبحديث الشػعة حديث طبد الؿؾؽ طـ ططاء طـ جابر طـ الـبل 

  (4/175.)تـؼقح التحؼقؼويـظر كالم ابـ طبد الفادي يف 

)5(

)5(
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مل، ثـا يزيد بـ زريع، دَّ ؼَ ، ثـا محؿد بـ أبل بؽر الؿُ (1)ـا مقسكثَ دَّ َح  (255)

، طـ سفقؾ بـ أبل صالح، طـ أبقف، طـ أبل هريرة عبس ايطمحٔ بٔ إغشامثـا 

اءُ »: ملسو هيلع هللا ىلصل: قال رسقل اهلل قا ـَ ُكقَن ُأَم ـَ اْلُؿَمذ  كِق َة َوَغَػَر ِلْؾُؿَمذ  ِئؿ  َ ْٕ ُف ا   (2).«، َفَلْرَشَد الؾ 

قال مقسك بـ هارون: طبد الرمحـ بـ إسحاق الؿذكقر يف الحديث الثاين 

 .طـ الـعؿان بـ سعد يؾؼب بعباد، ولقس هق طبد الرمحـ بـ إسحاق الراوي

11- ْ٘  :َتِطَدَن

بـ إسحاق، ثـا أبق بؽر بـ أبل شقبة، ثـا طبدة، طـ  (3)ـا مقسكثَ دَّ َح  (256)

اْلَجاُر َأَحؼ  بَِسَؼِب »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ،، طـ ططاء طـ جابرعبس املًو

َتَظُر بِِف إَِذا َكاَن َغائًِباإَِذا َكاَن َصرَُِؼُفََم َو  َجاِرهِ  ـْ َُ  (1).«اِحًدا، َو

                                                        
 هق الحؿال تؼدم قريًبا. (1)

 (1/434 )العؾؾ الؿتـاهقة(، ومـ صريؼف: ابـ الجقزي يف 5/493) الؽامؾرواه ابـ طدي يف  (2)
 ظ بـ الؿديـل، طـ يزيد، بف.مـ صريؼ: ط

 (.233ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

ـ (، والـسائل يف 1421(، والترمذي برقؿ )3518(، وأبق داود برقؿ )3/333رواه أمحد ) (1) السـ
 (، بطرق طـ طبد الؿؾؽ بف.2494(، وابـ ماجف برقؿ )7264برقؿ ) الؽبرى

، قال أبق زرطة الرازي يف  وقد أكؽر هذا الحديث طىل طبِد الؿؾؽ أمحُد، ـُ  تاريخفوابـ معق
(: وسؿعت يحقك بـ معقـ وأمحد بـ حـبؾ يؼقٓن يف حديث طبد الؿؾؽ 1169( برقؿ )1/463)

ابـ أبل سؾقؿان طـ ططاء طـ جابر يف الشػعة قآ يل: قد كان هذا الحديث ُيـؽُر طؾقف وسؿعت أمحد 
 هثؼة.ا ويحقك يؼقٓن: كان طبد الؿؾؽ بـ أبل سؾقؿان

 -يعـل هشقًؿا–(: سؿعت أبل يؼقل: حدثـا 2/281) العؾؾ ومعرفة الرجالقال طبد اهلل بـ أمحد يف 
 هوقال: هذا حديث مـؽر.ا ملسو هيلع هللا ىلصبحديث الشػعة حديث طبد الؿؾؽ طـ ططاء طـ جابر طـ الـبل 

  (4/175.)تـؼقح التحؼقؼويـظر كالم ابـ طبد الفادي يف 

)4(

)4(
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، ثـا أبق بؽر بـ طقاش، طـ اينؿَّ الحِ ، ثـا يحقك (1)ـا الحؾقاينثَ دَّ َح  (257)

إَِذا َهَؾَؽ كِْسَرى َفََل »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سؿعت الـبل  ،، طـ جابراملًو عبس

ـ  كِْسَرى َبْعَدهُ  َػَؼ ـْ ، َوإَِذا َهَؾَؽ َقْقَصُر َفََل َقْقَصَر َبْعَدُه، َوال ِذي َكْػِسل بَِقِدِه َلُت

ِف َتَعاَلك ـُقُزُهََم فِل َسبِقِؾ الؾ   (2).«ُك

. قؾـا: إول طبد الؿؾؽ بـ أبل سؾقؿان، طـ ططاء، طـ جابر بـ طبد اهلل

 .جابر بـ سؿرة والثاين طبد الؿؾؽ بـ طؿقر، طـ

11- ْ٘  :َتِطَدَن

بـ محؿد العبدي، ثـا صالقت بـ طباد، ثـا جرير بـ  (3)ـا مهامثَ دَّ َح  (258)

ـا الحؾقاين، ثـا سريج بـ يقكس، ثـا ثَ دَّ َح وَ  ،ح عبس املًو بٔ عُريحازم، ثـا 

ة قال: أتقت ثَ مْ ط، طـ أبل رِ قْ ؼِ ، طـ إياد بـ لَ عبس املًو بٔ عُريهشقؿ، طـ 

ـَُؽ َهَذا؟»ابـ يل فؼال يل:  ومعل ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  َٓ »قال:  .، فؼؾت: ابـل، أشفد بف«اْب

َٓ َتْجـِل َطَؾْقفِ  ْجـِل َطَؾْقَؽ، َو ََ».(1) 
                                                        

 تاريخ بغدادأبق جعػر البجظ الحؾقاين البغدادي ثؼة. لف ترمجة يف  اقهق أمحد بـ يحقك بـ إسح (1)
 (.2953( برقؿ )6/457)

 ( مـ صريؼ طبد الؿؾؽ بف.2919(، ومسؾؿ برقؿ )3121الحديث طـد البخاري برقؿ ) (2)

 مل أطرفف، بقد أكف متابع. (3)

 الؿعجؿ الؽبقر(، والطبراين يف 2/227) زوائد الؿسـديف  صحقح. ورواه طبد اهلل بـ أمحد (1)
(، 11143( برقؿ )2/366) أحاد والؿثاين(، وابـ أبل طاصؿ يف 724( برقؿ )22/283)

( بطرق طـ طبد الؿؾؽ بـ طؿقر بف بلصقل مؿا هق هـا سقى 2/637) الؿستدركوالحاكؿ يف 
 الحاكؿ، ففق طـده مختصر.
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ـا مروان بـ معاوية، ثـا ثَ دَّ ، ثـا سريج قال: َح (1)ـا الحؾقاينثَ دَّ َح  (259)

فنذا  ملسو هيلع هللا ىلصال: أتقت الـبل ق ،ةثَ مْ طـ أبل رِ  ،، طـ إياد بـ لؼقطبٔ أجبط املًو عبس

قؾت: صبقب قال:  «َما َأْكَت؟»فؼال:  ،ةعَ ؿْ بف لُ  ،داره (جالس بػـاء)رجؾ 

ـْ َرفِقٌؼ الط بِقُب الؾ فُ » ـَُؽ؟»فؼال:  ،قال: ورأى معل ابـًا يل (2).«، َوَلؽِ فؼؾت:  «اْب

ْج »قال:  ،راهقال مروان: وأُ  :قال سريج .كعؿ ََ َٓ َتْجـِل َطَؾْقفِ َٓ   (3).«ـِل َطَؾْقَؽ َو

12- ْ٘  (4):َتِطَدَن

، طـ طؿرو بـ ديـار، محاز، ثـا داود بـ شبقب، ثـا (1)ـا أبق خؾقػةثَ دَّ َح  (261)

ََمِة، َفُفقَ »قال:  ،طـ ابـ طباس أكف ْٕ َة َطَؾك ا َج اْلُحرَّ ََمةِ  إَِذا َتَزوَّ ْٕ  (2).«َصاَلُق ا

، طـ طؿرو محاز، ثـا اينؿَّ الحِ بـ هارون، ثـا يحقك  (3)ـا مقسكثَ دَّ َح  (261)

ِف »بـ ديـار، طـ ابـ طؿر: ا َّٓ َكْؾَب َصْقٍد َأْو  َأَمَر بَِؼْتِؾ اْلؽاَِلِب  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل الؾَّ إِ

                                                        
 ا.ثؼة تؼدم قريبً  (1)

ُػف بالَؿِريض َتْرُفؼ أْكَت  أي :قال ابـ إثقر  (2)  (1/675 )الـفاية .وُيعافِقف ُيبِرئف الذي والّؾفُ  وتتَؾطَّ
 مادة )َرَفَؼ(، ووقع يف الؿطبقع: )رققؼ(.

 صحقح. وسريج: هق ابـ يقكس، ومروان: هق الػزاري. (3)

 كره ذلؽ ساقط مـ كسخة ]د[.مـ هـا إىل باب مـ كان يحػظ ثؿ يؽتب ما حػظ، ومـ  (4)

 .هق الػضؾ بـ الحباب (1)
سـده حسـ: ٕجؾ داود بـ شبقب: فنكف حسـ الحديث، وهق أثر صحقح، فؼد رواه طبد الرزاق يف  (2)
الؿصـػ (7/268( برقؿ )وابـ أبل شقبة يف 13132 ،)الؿصـػ (4/149 والبقفؼل يف ،)
الســ الؽبرى (7/176.مـ صريؼ سػقان بـ طققـة طـ طؿرو، بف، مختصًرا ) 

 هق الحؿال. (3)

)4(

)4(
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قؾت: صبقب قال:  «َما َأْكَت؟»فؼال:  ،ةعَ ؿْ بف لُ  ،داره (جالس بػـاء)رجؾ 
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12- ْ٘  (4):َتِطَدَن

، طـ طؿرو بـ ديـار، محاز، ثـا داود بـ شبقب، ثـا (1)ـا أبق خؾقػةثَ دَّ َح  (261)

ََمِة، َفُفقَ »قال:  ،طـ ابـ طباس أكف ْٕ َة َطَؾك ا َج اْلُحرَّ ََمةِ  إَِذا َتَزوَّ ْٕ  (2).«َصاَلُق ا

، طـ طؿرو محاز، ثـا اينؿَّ الحِ بـ هارون، ثـا يحقك  (3)ـا مقسكثَ دَّ َح  (261)

ِف »بـ ديـار، طـ ابـ طؿر: ا َّٓ َكْؾَب َصْقٍد َأْو  َأَمَر بَِؼْتِؾ اْلؽاَِلِب  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل الؾَّ إِ

                                                        
 ا.ثؼة تؼدم قريبً  (1)

ُػف بالَؿِريض َتْرُفؼ أْكَت  أي :قال ابـ إثقر  (2)  (1/675 )الـفاية .وُيعافِقف ُيبِرئف الذي والّؾفُ  وتتَؾطَّ
 مادة )َرَفَؼ(، ووقع يف الؿطبقع: )رققؼ(.

 صحقح. وسريج: هق ابـ يقكس، ومروان: هق الػزاري. (3)

 كره ذلؽ ساقط مـ كسخة ]د[.مـ هـا إىل باب مـ كان يحػظ ثؿ يؽتب ما حػظ، ومـ  (4)

 .هق الػضؾ بـ الحباب (1)
سـده حسـ: ٕجؾ داود بـ شبقب: فنكف حسـ الحديث، وهق أثر صحقح، فؼد رواه طبد الرزاق يف  (2)
الؿصـػ (7/268( برقؿ )وابـ أبل شقبة يف 13132 ،)الؿصـػ (4/149 والبقفؼل يف ،)
الســ الؽبرى (7/176.مـ صريؼ سػقان بـ طققـة طـ طؿرو، بف، مختصًرا ) 

 هق الحؿال. (3)
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بـ ديـار، والثاين محاد  (2)وقؾـا: إول محاد بـ سؾؿة، طـ طؿر (1).«َكْؾَب َماِشَقةٍ 

 .بـ زيد، طـ طؿروا

13- ْ٘  :َتِطَدَن
ـا طبد الرمحـ بـ محؿد الؿازين، ثـا كصر بـ طظ، ثـا أبق أمحد، ثـا ثَ دَّ َح  (262)

ـِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصـ طباس أن رسقل اهلل ، طـ طؿرو، طـ صاوس، طـ ابغفٝإ َم

ْؼبَِضفُ  ََ بِْعُف َحت ك  ََ  .قال ابـ طباس: وكؾ شلء مثؾ ذلؽ (3).«اْشَتَرى َصَعاًما َفََل 

، طـ طؿرو، طـ غفٝإ، ثـا إبراهقؿ بـ بشار، ثـا (1)ـا أبق خؾقػةثَ دَّ َح  (263)

بِْعُف »: ملسو هيلع هللا ىلص، طـ ابـ طباس، قال: قال رسقل اهلل صاوس ََ ـِ اْشَتَرى َصَعاًما َفََل  َم

ْؼبَِضفُ  ََ  .قال ابـ طباس: وأكا أرى كؾ شلء مثؾ ذلؽ (2).«َحت ك 

والثاين سػقان بـ طققـة،  ،قؾـا: إول سػقان الثقري، طـ طؿرو بـ ديـار

 .ـارطـ طؿرو بـ دي
                                                        

( مـ صريؼ محاد بـ زيد بف، وهق طـد البخاري 1573صحقح. ورواه مسؾؿ طؼقب الحديث رقؿ ) (1)
 ( مـ صريؼ كافع طـ ابـ طؿر.1573(، وكذا مسؾؿ برقؿ )3323برقؿ )

 و(.ُطَؿرَ ( بدل )ُطَؿرَ وقع يف الؿطبقع: ) (2)

 ( مـ صريؼ محاد بـ زيد بف.1525شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة والحديث طـد مسؾؿ برقؿ ) (3)

( مـ صريؼ سػقان طـ 1525(، ومسؾؿ طؼقب الحديث رقؿ )2135وهق طـد البخاري برقؿ )
 طؿرو بف بـحقه.

 هق الػضؾ بـ الحباب. (1)

 صحقح، وتؼدم قريًبا. (2)
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14- ْ٘  :َتِطَدَن

، عًٞي، ثـا دِّ بـ الحسقـ الخثعؿل، ثـا إسؿاطقؾ السُّ  (1)ـا محؿدثَ دَّ َح  (264)

: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال الـبل  ،طـ العالء بـ الؿسقب، طـ أبقف، طـ طبد اهلل بـ مسعقد

ُم تِل فِل ُبُؽقِرَها» ِٕ ُفؿ  َباِرْك   (2).«الؾ 

، ثـا بـ جعػر بـ زياد إمحر (4)عًٞ، ثـا بـ إسرائقؾ (3)ـا سعقدثَ دَّ َح  (265)

قال: قال رسقل اهلل  ،، طـ العالء بـ الؿسقب، طـ ابـ بريدة، طـ أبقف(1)طظ

َدةُ »: ملسو هيلع هللا ىلص َْ ا ُبَر َٓ ُأطَ  ،ََ ُؿَؽ َكؾََِمٍت َأ ، ُثؿ  َلْؿ  ؾ  ـ  اُه  َ َؿُف إِ ُف بَِعْبٍد َخْقًرا َطؾ  إَِذا َأَراَد الؾ 

ـ  َأَبًدا؟ ـَْسُف ُفؿ  إِك ل َضِعقٌػ َفَؼق  فِل »قال:  .قال: قؾت: بىل يا رسقل اهلل «ََ ُقِؾ: الؾ 

ُفؿ  ِرَضاَك َضعْ  ـَْتَفك ِرَضائِل، الؾ  ـَاِصَقتِل، َواْجَعِؾ اْلِْسََلَم ُم ِػل، َوُخْذ إَِلك اْلَخْقرِ بِ

كِل كِل َوإِك ل َفِؼقٌر َفَلْغـِـِل، َوإِك ل َذلِقٌؾ َفَلِطز    (2).«إِك ل َضِعقٌػ َفَؼق 
                                                        

( برقؿ 14/529) سقر أطالم الـبالء(، و639( برقؿ )3/22) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف  (1)
(332.) 

 . ويـظر تخريجف هـاك.( مـ حديث طظ 254تؼدم برقؿ ) (2)

 (، ومل يذكر فقف حرًجا وٓ تعدياًل.4639( برقؿ )13/141) تاريخ بغدادترجؿ لف الخطقب يف  (3)

 (.975ترمجة برقؿ )  (6/178)الجرح والتعديؾوثؼف أبق حاتؿ كؿا يف  (4)

 هق ابـ مسفر كؿا سقذكر الؿصـػ. (1)

(، ومـ صريؼف ابـ أبل 8برقؿ ) الدطاءشقخ الؿصـػ مجفقل، وقد رواه محؿد بـ فضقؾ يف كتابف  (2)
(، 268برقؿ ) الدطقات الؽبقر(، ومـ صريؼ ابـ أبل شقبة رواه البقفؼل يف 13/268شقبة )

 طـ العالء بـ الؿسقب، طـ أبل داود إطؿك، طـ بريدة بف. (1/527 ،)الؿستدركوالحاكؿ يف 

وقال الحاكؿ: هذا حديث صحقح اإلسـاد ومل يخرجاه، وتعؼبف الذهبل، فؼال: قؾت: أبق داود 
)5( =( مـ صريؼ مـدل 6581( برقؿ )7/333) إوسطإطؿك متروك الحديث. ورواه الطبراين يف 

)4(

)5(

)4(
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ُم تِل فِل ُبُؽقِرَها» ِٕ ُفؿ  َباِرْك   (2).«الؾ 

، ثـا بـ جعػر بـ زياد إمحر (4)عًٞ، ثـا بـ إسرائقؾ (3)ـا سعقدثَ دَّ َح  (265)

قال: قال رسقل اهلل  ،، طـ العالء بـ الؿسقب، طـ ابـ بريدة، طـ أبقف(1)طظ

َدةُ »: ملسو هيلع هللا ىلص َْ ا ُبَر َٓ ُأطَ  ،ََ ُؿَؽ َكؾََِمٍت َأ ، ُثؿ  َلْؿ  ؾ  ـ  اُه  َ َؿُف إِ ُف بَِعْبٍد َخْقًرا َطؾ  إَِذا َأَراَد الؾ 

ـ  َأَبًدا؟ ـَْسُف ُفؿ  إِك ل َضِعقٌػ َفَؼق  فِل »قال:  .قال: قؾت: بىل يا رسقل اهلل «ََ ُقِؾ: الؾ 

ُفؿ  ِرَضاَك َضعْ  ـَْتَفك ِرَضائِل، الؾ  ـَاِصَقتِل، َواْجَعِؾ اْلِْسََلَم ُم ِػل، َوُخْذ إَِلك اْلَخْقرِ بِ

كِل كِل َوإِك ل َفِؼقٌر َفَلْغـِـِل، َوإِك ل َذلِقٌؾ َفَلِطز    (2).«إِك ل َضِعقٌػ َفَؼق 
                                                        

( برقؿ 14/529) سقر أطالم الـبالء(، و639( برقؿ )3/22) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف  (1)
(332.) 

 . ويـظر تخريجف هـاك.( مـ حديث طظ 254تؼدم برقؿ ) (2)

 (، ومل يذكر فقف حرًجا وٓ تعدياًل.4639( برقؿ )13/141) تاريخ بغدادترجؿ لف الخطقب يف  (3)

 (.975ترمجة برقؿ )  (6/178)الجرح والتعديؾوثؼف أبق حاتؿ كؿا يف  (4)

 هق ابـ مسفر كؿا سقذكر الؿصـػ. (1)

(، ومـ صريؼف ابـ أبل 8برقؿ ) الدطاءشقخ الؿصـػ مجفقل، وقد رواه محؿد بـ فضقؾ يف كتابف  (2)
(، 268برقؿ ) الدطقات الؽبقر(، ومـ صريؼ ابـ أبل شقبة رواه البقفؼل يف 13/268شقبة )

 طـ العالء بـ الؿسقب، طـ أبل داود إطؿك، طـ بريدة بف. (1/527 ،)الؿستدركوالحاكؿ يف 

وقال الحاكؿ: هذا حديث صحقح اإلسـاد ومل يخرجاه، وتعؼبف الذهبل، فؼال: قؾت: أبق داود 
 =( مـ صريؼ مـدل 6581( برقؿ )7/333) إوسطإطؿك متروك الحديث. ورواه الطبراين يف 

اه، علمهنَّ إيَّ

)6(

)5(

)6(

)5(
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قؾـا: إول طظ بـ طابس، طـ العالء بـ الؿسقب، والثاين طظ بـ مسفر 

 .العالء طـ

، ثـا بـ طبقد الؿحاربل (2)، ثـا محؿد(1)أبق جعػر الخثعؿل ـاثَ دَّ َح  (266)

، طـ طؿرو بـ شعقب، (1)ةقِّ مَ ، طـ طبد الؽريؿ أبل أُ (4)، طـ ابـ أبل لقىل(3)طظ

، َوَما ُسِؼَل َسْقًحا َفِػقِف اْلُعْشُر  َما ُسِؼَل »، قال: ملسو هيلع هللا ىلصطـ أبقف، طـ جده أن الـبل 

 .د وهذا حديثفيْ رِ وهذا طظ بـ هاشؿ بـ البَ  ،(2)«بِاْلَغْرِب َفِػقِف كِْصُػ اْلُعْشرِ 

15- ْ٘  :َتِطَدَن

ثابت ، ثـا (3)ـا طبدان، ثـا أبق كامؾ الجحدري، ثـا طؿرو الـؿقريثَ دَّ َح  (267)

َل َبْعَد »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ،، طـ أكسيبٓاْٞا ـْ َتَقض  َلْقَس ِمـ ا َم

 (4).«اْلُغْسؾِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـد ابـ فضؾ، وقال َطِؼَبف: ٓ يروي هذا الحديث طـ ابـ طظ طـ العالء بـ الؿسقب بف كؿا هق ط =

 بريدة إٓ هبذا اإلسـاد تػرد بف العالء بـ الؿسقب.
 هق محؿد بـ الحسقـ ثؼة تؼدم قريبًا. (1)

 (.6163ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (2)

 (.4844ترمجة برقؿ ) تفذيبتؼريب ال ، صدوق.هق طظ بـ هاشؿ بـ البريد (3)

ا.  (4) ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق محؿد بـ طبد الرمحـ بـ أبل لقىل، صدوق سلُء الحػظ جدا
(6121.) 

 (.4184ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طبد الؽريؿ بـ أبل الؿخارق أبق ُأمقة ضعقػ.  (1)

 ؿ، بف.( مـ صريؼ: طظ بـ هاش3/144رواه ابـ أبل شقبة ) (2)

 مل أطرفف. (3)

 = (11/213 )الؽبقريف سـده مـ مل أطرفف، وقد ورد طـ ابـ طباس أيًضا مرفقًطا رواه الطبراين يف  (4)
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 (3)، ثـا طبد الرمحـبـ سعقد (2)بـ هارون، ثـا سقيد (1)ـا مقسكثَ دَّ َح  (268)

ِ ثَ دَّ ، َح بـ يحقك بـ صؾحة (1)، طـ إسحاقبـ أبل الرجالا ، طـ أكس، ثابتل ـ

ـْ َأَحٍد َأْفَضُؾ »، قال: ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  ـْ إَِمامٍ  َما ِم ـَْد الؾ ِف َطز  َوَجؾ  ِم ِزَلًة ِط ـْ إِْن َقاَل  َم

  (2).«َصَدَق، َوإِْن َحَؽَؿ َطَدَل، َوإِِن اْسُتْرِحَؿ َرِحؿَ 

إطرج، وهق ثابت بـ طقاض، روى طـف مالؽ  قال مقسك: هذا ثابٌت 

 .، ولقس هق ثابًتا البـاينوغقره مـ أهؾ مؽة

 .هذا ثابت بـ طقاضقؾـا: إول ثابت بـ أسؾؿ البـاين، و

16- ْ٘  :َتِطَدَن
ـا الػضؾ بـ الحباب، ثـا داود بـ شبقب، ثـا محاد، طـ ثابت، طـ ثَ دَّ َح  (269)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(، وأبق 294( برقؿ )1/233) الصغقر(، و3365( برقؿ )4/51) إوسط(، و11691برقؿ ) =

كاسخ الحديث قـ يف (، وابـ شاه432( برقؿ )3/168) صبؼات الؿحدثقـ بلصبفانالشقخ يف 
(، وقال: رواه 1484( برقؿ )1/613) مجؿع الزوائد(، وأورده الفقثؿل يف 51برقؿ ) ومـسقخف

: سؾقؿان بـ أمحد كذبف ابـ إوسط، ويف إسـاد الصغقر، وإوسط، والؽبقرالطبراين يف 
 همعقـ وضعػف غقره ووثؼف طبدان. ا

، الؿعاجؿ الثالثةؼدم أهنؿ خرجقا الحديث بؿا يف ذلؽ وسؾقؿان بـ أمحد طـد كؾ مـ ت قلت:
 .، فؼط كؿا قال الفقثؿل إوسطولقس يف 

 هق الحؿال. (1)

 فقف فلفحش حديثف مـ لقس ما يتؾؼـ فصار طؿل أكف إٓ كػسف يف صدوقهق الفروي ثؿ الحدثاين،  (2)
 (.2735ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب .الؼقل معقـ بـا

 (.3883ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبربؿا أخطل.  صدوق (3)

 (.394ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب ضعقػ. (1)

 ( لؾدارقطـل.2363( برقؿ )12/24) العؾؾسـده ضعقػ. ويـظر  (2)
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 (3)، ثـا طبد الرمحـبـ سعقد (2)بـ هارون، ثـا سقيد (1)ـا مقسكثَ دَّ َح  (268)

ِ ثَ دَّ ، َح بـ يحقك بـ صؾحة (1)، طـ إسحاقبـ أبل الرجالا ، طـ أكس، ثابتل ـ

ـْ َأَحٍد َأْفَضُؾ »، قال: ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  ـْ إَِمامٍ  َما ِم ـَْد الؾ ِف َطز  َوَجؾ  ِم ِزَلًة ِط ـْ إِْن َقاَل  َم

  (2).«َصَدَق، َوإِْن َحَؽَؿ َطَدَل، َوإِِن اْسُتْرِحَؿ َرِحؿَ 

إطرج، وهق ثابت بـ طقاض، روى طـف مالؽ  قال مقسك: هذا ثابٌت 

 .، ولقس هق ثابًتا البـاينوغقره مـ أهؾ مؽة

 .هذا ثابت بـ طقاضقؾـا: إول ثابت بـ أسؾؿ البـاين، و

16- ْ٘  :َتِطَدَن
ـا الػضؾ بـ الحباب، ثـا داود بـ شبقب، ثـا محاد، طـ ثابت، طـ ثَ دَّ َح  (269)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(، وأبق 294( برقؿ )1/233) الصغقر(، و3365( برقؿ )4/51) إوسط(، و11691برقؿ ) =

كاسخ الحديث قـ يف (، وابـ شاه432( برقؿ )3/168) صبؼات الؿحدثقـ بلصبفانالشقخ يف 
(، وقال: رواه 1484( برقؿ )1/613) مجؿع الزوائد(، وأورده الفقثؿل يف 51برقؿ ) ومـسقخف

: سؾقؿان بـ أمحد كذبف ابـ إوسط، ويف إسـاد الصغقر، وإوسط، والؽبقرالطبراين يف 
 همعقـ وضعػف غقره ووثؼف طبدان. ا

، الؿعاجؿ الثالثةؼدم أهنؿ خرجقا الحديث بؿا يف ذلؽ وسؾقؿان بـ أمحد طـد كؾ مـ ت قلت:
 .، فؼط كؿا قال الفقثؿل إوسطولقس يف 

 هق الحؿال. (1)

 فقف فلفحش حديثف مـ لقس ما يتؾؼـ فصار طؿل أكف إٓ كػسف يف صدوقهق الفروي ثؿ الحدثاين،  (2)
 (.2735ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب .الؼقل معقـ بـا

 (.3883ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبربؿا أخطل.  صدوق (3)

 (.394ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب ضعقػ. (1)

 ( لؾدارقطـل.2363( برقؿ )12/24) العؾؾسـده ضعقػ. ويـظر  (2)
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ِف »أكس:  َوُطْثَؿاَن َكاُكقا َيْسَتْػتُِحقَن بِاْلَحْؿِد  ،َوُطَؿرَ  ،َوَأَبا َبْؽرٍ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل الؾَّ

ـَ  ِف َربِّ اْلَعاَلِؿق  (1).«لِؾَّ

، طـ محازبـ مقسك شقران، ثـا أمحد بـ طبدة، ثـا  (2)ـا سفؾثَ دَّ َح  (271)

ـْ َأَحب   (3)[َمَع ]اْلَؿْرُء »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصثابت، طـ أكس أن الـبل   (1).«َم

، بـ جعػر القركاين (3)ثـا محؿد بـ محؿد البغقي (2)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (271)

قال: قال  ،البـاين، طـ أكس بـ مالؽ بـ يحقك إبح، طـ ثابٍت  (4)محازثـا 

ُلُف َخْقٌر  َمَثُؾ اْلَؼْطرِ  َمَثُؾ ُأم تِل»: ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  ْدَرى َأو  َُ  (5).«آِخُرهُ  مْ أَ  َٓ 

                                                        
( مـ صريؼ: محاد، بف، وَقَرَن محاٌد يف روايتف لف مع ثابٍت قتادَة 3/168سـده حسـ، وهق طـد أمحد ) (1)

 (.399كؾفؿ طـ أكس بف، وهق حديث صحقح، رواه هبذا الؾػظ مسؾؿ طؼقب الحديث رقؿ )ومحقًدا 

 (، ومل أجد ٕهؾ العؾؿ فقف جرًحا وٓ تعدياًل.28تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع. (3)

ف بـحقه، وبالؾػظ ( مـ صريؼ محاد طـ ثابت، ب2639(، ومسؾؿ برقؿ )3688رواه البخاري برقؿ ) (1)
 .( مـ حديث طبد اهلل بـ مسعقد 2643(، ومسؾؿ برقؿ )6169الؿذكقر رواه البخاري برقؿ )

 (.5191( برقؿ )11/325) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف  (2)

 (.5823ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  ( 3)
 (.1517ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق يخطئ.  (4)

. وهق حديث حسـ ورواه أمحد )سـد (5) (، والطقالسل يف 2869(، والترمذي برقؿ )3/133ه ُمَعؾٌّ
مسـده (3/511( برقؿ )والؼضاطل يف 2135 ،)مسـد الشفاب (2/277( برقؿ )1352 )

 بطرق، طـ محاد بـ يحقك إبح بف.

حديث حسـ  قال الترمذي طؼبة: ويف الباب طـ طؿار، وطبد اهلل بـ طؿرو، وابـ طؿر، وهذا
غريب مـ هذا الباب، وروي طـ طبد الرمحـ بـ مفدي أكف يثبت محاد بـ يحقك آَبحُّ وكان يؼقل هق 

 = مـ شققخـا. 
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قؾـا: إول محاد بـ سؾؿة، والثاين محاد بـ زيد، والثالث محاد بـ يحقك، 

 .وهاهـا رابع بنزائفؿ، وهق محاد بـ واقد

17- ْ٘  :َتِطَدَن
ِ ثَ دَّ َح  (272) ِ ثَ دَّ طؿر، َح  ل أبق بؽر محؿد بــ ل طظ بـ أمحد بـ طبد الحؿقد ـ

 ْٜٛؼ، ثـا أمحد بـ طبد اهلل بـ زياد الحداد، ثـا طبد الرمحـ بـ لمِ رِّ خَ الؿُ 

هؽذا قال -الؿستؿظ أبق مسؾؿ، ثـا معاذ بـ هشام، طـ أبقف، طـ يقكس بـ طبقد 

ـُ َثاَل  ملسو هيلع هللا ىلصُقبَِض الـَّبِلُّ »طـ قتادة، طـ أكس قال:  -ؿَ ووهِ  ـَ َوُهَق اْب  (1).«ٍث َوِستِّق

، ثـا لمِ رِّ خَ الؿُ ـا إسؿاطقؾ بـ أمحد القؿاين، ثـا محؿد بـ طبد اهلل ثَ دَّ َح  (273)

 ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ  َما َأَكَؾ »، طـ قتادة، طـ أكس قال: ْٜٛؼمعاذ بـ هشام، ثـا أبل، طـ 

ٌؼ  َطَؾك ِخَقانٍ  َٓ ُخْبَز َلُف ُمَرقَّ َجَة، َو َٓ فِل ُسُؽرُّ قؾت لؼتادة: طالم كاكقا  «َو

 .افؽَ قال: وهذا يقكس اإلْس  ،(2)رِ ػَ يلكؾقن؟ قال: طىل السُّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( جعؾ هذا الحديث مـ أوهام محاد بـ 2/531) شرح العؾؾبقد أن الحافظ ابـ رجب يف  قلت: =
 ا رواه محاد بـ سؾؿة طـ ثابت.يحقك إبح طـ ثابت، وقال: إن الصقاب طـ ثابت طـ الحسـ مرساًل كذ

ذكر كالم ابـ  أحاديث معؾة ضاهرها الصحةيف  وبعد ما أورد الحديث شقخـا القادطل 
أن محاد بـ سؾؿة أثبت الـاس يف ثابت، وحؽؿ أن محاد بـ يحقك إبح وهؿ  رجب، وقال: يريد 

 يف هذا. 

ل هبا إىل الحسـ كؿا، قالف الحافظ كؿا هذا بالـظر إىل هذا السـد وأما متـ الحديث، فؾف صرق يرتؼ
 (.14برقؿ ) أحاديث معؾف ضاهرها الصحة .كشػ الخػاءيف 

 ( مـ صريؼ الزبقر بـ طدي طـ أكس.2348رواه مسؾؿ برقؿ ) (1)

 (.83( فؼرة رقؿ )137( مـ صريؼ معاذ بـ هشام بف، وقد تؼدم )ص5386رواه البخاري برقؿ ) (2)
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قؾـا: إول محاد بـ سؾؿة، والثاين محاد بـ زيد، والثالث محاد بـ يحقك، 

 .وهاهـا رابع بنزائفؿ، وهق محاد بـ واقد

17- ْ٘  :َتِطَدَن
ِ ثَ دَّ َح  (272) ِ ثَ دَّ طؿر، َح  ل أبق بؽر محؿد بــ ل طظ بـ أمحد بـ طبد الحؿقد ـ

 ْٜٛؼ، ثـا أمحد بـ طبد اهلل بـ زياد الحداد، ثـا طبد الرمحـ بـ لمِ رِّ خَ الؿُ 

هؽذا قال -الؿستؿظ أبق مسؾؿ، ثـا معاذ بـ هشام، طـ أبقف، طـ يقكس بـ طبقد 

ـُ َثاَل  ملسو هيلع هللا ىلصُقبَِض الـَّبِلُّ »طـ قتادة، طـ أكس قال:  -ؿَ ووهِ  ـَ َوُهَق اْب  (1).«ٍث َوِستِّق

، ثـا لمِ رِّ خَ الؿُ ـا إسؿاطقؾ بـ أمحد القؿاين، ثـا محؿد بـ طبد اهلل ثَ دَّ َح  (273)

 ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ  َما َأَكَؾ »، طـ قتادة، طـ أكس قال: ْٜٛؼمعاذ بـ هشام، ثـا أبل، طـ 

ٌؼ  َطَؾك ِخَقانٍ  َٓ ُخْبَز َلُف ُمَرقَّ َجَة، َو َٓ فِل ُسُؽرُّ قؾت لؼتادة: طالم كاكقا  «َو

 .افؽَ قال: وهذا يقكس اإلْس  ،(2)رِ ػَ يلكؾقن؟ قال: طىل السُّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( جعؾ هذا الحديث مـ أوهام محاد بـ 2/531) شرح العؾؾبقد أن الحافظ ابـ رجب يف  قلت: =
 ا رواه محاد بـ سؾؿة طـ ثابت.يحقك إبح طـ ثابت، وقال: إن الصقاب طـ ثابت طـ الحسـ مرساًل كذ

ذكر كالم ابـ  أحاديث معؾة ضاهرها الصحةيف  وبعد ما أورد الحديث شقخـا القادطل 
أن محاد بـ سؾؿة أثبت الـاس يف ثابت، وحؽؿ أن محاد بـ يحقك إبح وهؿ  رجب، وقال: يريد 

 يف هذا. 

ل هبا إىل الحسـ كؿا، قالف الحافظ كؿا هذا بالـظر إىل هذا السـد وأما متـ الحديث، فؾف صرق يرتؼ
 (.14برقؿ ) أحاديث معؾف ضاهرها الصحة .كشػ الخػاءيف 

 ( مـ صريؼ الزبقر بـ طدي طـ أكس.2348رواه مسؾؿ برقؿ ) (1)

 (.83( فؼرة رقؿ )137( مـ صريؼ معاذ بـ هشام بف، وقد تؼدم )ص5386رواه البخاري برقؿ ) (2)
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ـا محؿد بـ طثؿان بـ أبل شقبة، ثـا أبل، ثـا صؾحة بـ يحقك ثَ دَّ َح  (274)

قال: قال رسقل  ،ارق بـ سعد، طـ أبل هريرة، طـ صْٜٛؼإكصاري، طـ 

ـَةٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َفا ِماَئَة َس اكُِب فِل ضِؾ  ِسقُر الر  ََ يعـل يقكس بـ  (1).«فِل اْلَجـ ِة َشَجَرٌة 

 .يزيد إيظ

اش دَ بـ مفدي، ثـا محؿد بـ خالد بـ ِخ ـا طبد اهلل بـ طظ ثَ دَّ َح  (275)

ار زَ قْ بـ أبل إسحاق، طـ القلقد بـ العَ  ْٜٛؼبـ قتقبة، طـ  ؿُ ؾْ بل، ثـا َس ؾَّ فَ الؿُ 

 ،فلقبؾ الحسقـ بـ طظ  قال: كان طؿرو بـ العاص جالًسا يف ضؾ الؽعبة

 (1).فؼال طؿرو: هذا أحب أهؾ إرض إىل أهؾ السؿاء

يقكس بـ طبقد، والثاين يقكس اإلسؽاف، والثالث يقكس بـ  قؾـا: إول

يزيد إيظ، والرابع يقكس بـ أبل إسحاق، ويجؿعفؿ طصر واحد، والخامس 

 .يقكس بـ الحارث الثؼػل

، ثـا (4)بـ إسحاق الضبل (3)بـ طثؿان، ثـا إبراهقؿ (2)ـا محؿدثَ دَّ َح  (276)
                                                        

( مـ صريؼ: طباد بـ مقسك، طـ صؾحة بـ يحقك، بف، 1/413) عرفة والتاريخالؿرواه الػسقي يف  (1)
( بطرق طـ أبل هريرة بف، وهق يف 2826(، ومسؾؿ برقؿ )4881(، و)3252ورواه البخاري برقؿ )

 الصحقحقـ كذلؽ طـ غقر أبل هريرة.

يقكس بـ أبل  طـ -وهق ابـ طؼبة–( مـ صريؼ قبقصة 11/127) الؿصـػرواه ابـ أبل شقبة يف  (1)
 إسحاق، بف.

 هق ابـ أبل شقبة الؿتؼدم قريًبا. (2)

 (.53( ترمجة برقؿ )1/114) لسان الؿقزانهق إبراهقؿ بـ إسحاق الضبل، ويؼال: الصقـل متروك.  (3)

ْقـل(. (4) (، و)الصِّ بلُّ  يف ]أ[، و]ب[: )الصقـل(، وتؼدم أكُف يؼال: )الضَّ
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، طـ أبل بردة، طـ أبل بـ الحارث الثؼػل (2)، طـ يقكسؿبـ إبراهق (1)غقاث

َف َتْسبِقَحًة ُغرَِسْت َلُف َكْخَؾٌة فِل اْلَجـ ةِ »مقسك، طـ الـبل قال:  ـْ َسب َح الؾ   (3).«َم

وسؿعت محؿد بـ جعػر الشعقري يؼقل: اصؾعت يف كتاب رجؾ مـ  (277)

بؿا روى  رَ دَّ فنذا هق قد َص  أصحابـا مؿـ زطؿ أكف مجع حديث يقكس بـ طبقد،

الزهري شقًئا، فنذا هق قد غؾط  يقكس، طـ الزهري، فؼؾت: إن يقكس مل يرو طـ

 .بققكس بـ يزيد، وضـ أكف يقكس بـ طبقد

مـ الحديث  فِ ؾِّ حَ مع مَ -قال الؼاضل: وكان أبق محؿد بـ صاطد  (278)

طبد اهلل بـ طثؿان بـ خثقؿ، فلورد فقف حديًثا رواه  (1)[حديث]، مجع -وضبطف

بـ يحقك، طـ شعبة، طـ طبد اهلل بـ طثؿان، طـ طبد الرمحـ بـ الؼاسؿ،  ئهاك

 ،(2)مفلحؾف وإلحرا ملسو هيلع هللا ىلصطـ أبقف، طـ طائشة قالت: كـت أصقب رسقل اهلل 

ويذكرون أن هذا لقس بابـ خثقؿ، وإكؿا هق شقخ بصري، يؼال لف طبد اهلل بـ 

  .طثؿان روى طـف يحقك بـ سعقد الؼطان

                                                        
 (.6585( ترمجة برقؿ )5/413) لسان الؿقزانذاب ويـظر هق غقاث بـ إبراهقؿ الـخعل، ك (1)

 (.7959ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبضعقػ.  (2)

حسـف إلباين بشقاهده يف  سـده تالػ وقد جاء كحقه طـ جابر وابـ طؿرو ومعاذ بـ أكس  (3)
الصحقحة (1/135( برقؿ )64.) 

ا فقق كؾؿة )مجع(.ساقطة مـ مجقع الـسخ ومثبتة يف إصؾ: بخط  (1)  صغقر جدا

( مـ صريؼ مالؽ بـ أكس طـ 1189(، ومسؾؿ برقؿ )1539الحديث طـد البخاري برقؿ ) (2)
 .طبدالرمحـ بـ الؼاسؿ بف، وروياه أيًضا مـ غقر صريؼ الؼاسؿ طـ طائشة 
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، طـ أبل بردة، طـ أبل بـ الحارث الثؼػل (2)، طـ يقكسؿبـ إبراهق (1)غقاث

َف َتْسبِقَحًة ُغرَِسْت َلُف َكْخَؾٌة فِل اْلَجـ ةِ »مقسك، طـ الـبل قال:  ـْ َسب َح الؾ   (3).«َم

وسؿعت محؿد بـ جعػر الشعقري يؼقل: اصؾعت يف كتاب رجؾ مـ  (277)

بؿا روى  رَ دَّ فنذا هق قد َص  أصحابـا مؿـ زطؿ أكف مجع حديث يقكس بـ طبقد،

الزهري شقًئا، فنذا هق قد غؾط  يقكس، طـ الزهري، فؼؾت: إن يقكس مل يرو طـ

 .بققكس بـ يزيد، وضـ أكف يقكس بـ طبقد

مـ الحديث  فِ ؾِّ حَ مع مَ -قال الؼاضل: وكان أبق محؿد بـ صاطد  (278)

طبد اهلل بـ طثؿان بـ خثقؿ، فلورد فقف حديًثا رواه  (1)[حديث]، مجع -وضبطف

بـ يحقك، طـ شعبة، طـ طبد اهلل بـ طثؿان، طـ طبد الرمحـ بـ الؼاسؿ،  ئهاك

 ،(2)مفلحؾف وإلحرا ملسو هيلع هللا ىلصطـ أبقف، طـ طائشة قالت: كـت أصقب رسقل اهلل 

ويذكرون أن هذا لقس بابـ خثقؿ، وإكؿا هق شقخ بصري، يؼال لف طبد اهلل بـ 

  .طثؿان روى طـف يحقك بـ سعقد الؼطان

                                                        
 (.6585( ترمجة برقؿ )5/413) لسان الؿقزانذاب ويـظر هق غقاث بـ إبراهقؿ الـخعل، ك (1)

 (.7959ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبضعقػ.  (2)

حسـف إلباين بشقاهده يف  سـده تالػ وقد جاء كحقه طـ جابر وابـ طؿرو ومعاذ بـ أكس  (3)
الصحقحة (1/135( برقؿ )64.) 

ا فقق كؾؿة )مجع(.ساقطة مـ مجقع الـسخ ومثبتة يف إصؾ: بخط  (1)  صغقر جدا

( مـ صريؼ مالؽ بـ أكس طـ 1189(، ومسؾؿ برقؿ )1539الحديث طـد البخاري برقؿ ) (2)
 .طبدالرمحـ بـ الؼاسؿ بف، وروياه أيًضا مـ غقر صريؼ الؼاسؿ طـ طائشة 

)5(

)4(

)5(

)4(



٢ًَ َأِصَشاِب اِيَشِسِٜح ُ٘ َع ُُ ًِ َُِكُصِٛض ِع ٌِ اِي ُُِؿَه ١َُِ اِي ٍُ ِفٞ َتِطَد ِٛ اِيَك  342 
 

 

 

 

وروى أبق خؾقػة، طـ مسدد، طـ طقسك بـ يقكس، طـ طبقد اهلل بـ  (279)

إياد، طـ شفر بـ حقشب، طـ أسؿاء بـت يزيد، حديًثا يف الغقبة، فغؾط فقف، 

بـ لؼقط، وإكؿا هق طبقد اهلل بـ أبل زياد الؼداح  بـ إياد وضـ أكف طبقد اهلل

 .الؿؽل

بـ محؿد  (1)بـ أمحد بـ معدان، ثـا جعػر (1)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (281)

ِ ثَ دَّ إكطاكل، ثـا حجاج بـ محؿد، َح  (2)افخػال ل شعبة، طـ أبل بؽر بـ ـ

 .حػص، طـ أبل طبد اهلل، طـ أبل طبد الرمحـ

بـ : كـت قاطًدا مع طبد الرمحـ (3)قال-لرمحـ؟ قؾت لشعبة: مـ أبق طبد ا

ِف »فؼال:  ،فؿر بالل، فسللف طـ الؿسح طىل الخػقـ ،طقف  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسقُل الؾَّ

ُل َوَيْؿَس َيْؼِضل َحاَجَتُف، َفـَْلتِقِف بِاْلَؿاءِ  ـِ ، َفَقتََقضَّ ْق  (4).«ُح َطَؾك اْلِعَؿاَمِة َوَطَؾك اْلُخػَّ
                                                        

 (.3تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (1)

 (: مل كظػر بف.396برقؿ ) رجال الدارقطـل تراجؿيف  مل أقػ لف طىل ترمجة، وقال شقخـا القادطل  (1)

اُف طبقع: إىل )ؿتصحػ يف ال (2)  (.اْلَحؼَّ

الؼائؾ قال هـا هق أبق طبد الرمحـ الذي روى طـف شعبة، وقد سلل حجاج بـ محؿد شعبة بؼقلف: مـ  (3)
 أبق طبد الرمحـ: لؽـ شعبة مل يجبف.

 لرمحـ.سـده ضعقػ لجفالة أبل طبد اهلل وشقخف أبل طبد ا (4)
ـ (، والبقفؼل يف 1/173(، والحاكؿ )153(، وأبق داود برقؿ )6/12ورواه أمحد ) السـ

(: أبق 4/547) الؿقزان( مـ صريؼ شعبة بف. وقال الذهبل يف 1/288-289) الؽبرى
( طـ 275طبدالرمحـ طـ بالل يف الؿسح ٓ يعرف وطـف أبق طبد اهلل مثؾف. وقد جاء طـد مسؾؿ برقؿ )

مسح طىل الخػقـ والخؿار. وأحاديث الؿسح طىل الخػقـ بؾغت حد  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  بالل 
 .الصحقحقـالتقاتر وأحاديث الؿسح طىل العؿامة ثابتة مـفا ما هق يف 

ُ٘ ًََػ َٚاِيَشسِّ ايَِّصٟ ِإَشا َب َُُشسِِّخ  ٍُ ِفٞ اِي ِٛ  343 اِيَك
 

 

 

 
ُُ َّاِلَحسِّ الَِّصٖ ِإَشا َبَلَػ ُِْل ِفٕ اِلُنَحسِِّخ   اِلَك

، ثـا مـ فارس نوْ رُ ازَ ـا طظ بـ محؿد بـ الحسقـ، بؿديـة كَ ثَ دَّ َح   (281)

، أخبرين بـ مسؾؿ (2)، ثـا القلقدبـ طبد الرمحـ الؼرشل (1)القلقد أمحد أبق

، يحدث أن الحسـ قال الخراساين (4)، أكف سؿع ططاءً يؼُرزبـ  (3)شعقب

قال  ،يا أبا سعقد قال: إكا مل كبؾغ ذلؽ ،ر: حدثـا يا طالءقْ خِّ لؾعالء بـ الشِّ 

ذلؽ؟ واهلل لقٓ ما اطتؼده اهلل تعاىل طىل العؾؿاء مل كـطؼ،  (5)الحسـ: فليـا بؾغ

 (6).ود الشقطان لق يؿؽـقكف مـ هذا

 ،سـة تسعقـ قدم طؾقـا ل بـ خالد الرازيؿِّ بـ ُح  (7)ـا الػضؾثَ دَّ َح  (282)
                                                        

 (.65ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق ُتَؽؾِّؿ فقف بال حجة.  (1)

 ثؼة كثقر التدلقس. (2)

 (.2816رمجة برقؿ )ت تؼريب التفذيبصدوق يخطئ.  (3)

 (.4633ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق يفؿ كثقًرا ويرسؾ ويدلس.  (4)

 (.غَ ؾَ بَ كذا يف كسخ الؿخطقط: ) (5)

 ضعقػ: ٕجؾ ططاًء الخراساين يرسؾ ومدلس ومل يصرح. (6)

 مل أقػ طىل ترمجة لف. (7)
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ُُ َّاِلَحسِّ الَِّصٖ ِإَشا َبَلَػ ُِْل ِفٕ اِلُنَحسِِّخ   اِلَك

، ثـا مـ فارس نوْ رُ ازَ ـا طظ بـ محؿد بـ الحسقـ، بؿديـة كَ ثَ دَّ َح   (281)

، أخبرين بـ مسؾؿ (2)، ثـا القلقدبـ طبد الرمحـ الؼرشل (1)القلقد أمحد أبق

، يحدث أن الحسـ قال الخراساين (4)، أكف سؿع ططاءً يؼُرزبـ  (3)شعقب

قال  ،يا أبا سعقد قال: إكا مل كبؾغ ذلؽ ،ر: حدثـا يا طالءقْ خِّ لؾعالء بـ الشِّ 

ذلؽ؟ واهلل لقٓ ما اطتؼده اهلل تعاىل طىل العؾؿاء مل كـطؼ،  (5)الحسـ: فليـا بؾغ

 (6).ود الشقطان لق يؿؽـقكف مـ هذا

 ،سـة تسعقـ قدم طؾقـا ل بـ خالد الرازيؿِّ بـ ُح  (7)ـا الػضؾثَ دَّ َح  (282)
                                                        

 (.65ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق ُتَؽؾِّؿ فقف بال حجة.  (1)

 ثؼة كثقر التدلقس. (2)

 (.2816رمجة برقؿ )ت تؼريب التفذيبصدوق يخطئ.  (3)

 (.4633ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق يفؿ كثقًرا ويرسؾ ويدلس.  (4)

 (.غَ ؾَ بَ كذا يف كسخ الؿخطقط: ) (5)

 ضعقػ: ٕجؾ ططاًء الخراساين يرسؾ ومدلس ومل يصرح. (6)

 مل أقػ طىل ترمجة لف. (7)
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بل إياس العسؼالين يؼقل: قال: سؿعت أبا حاتؿ الرازي يؼقل: سؿعت آدم بـ أ

 ؾُّ ؼِ يحدث، فؼال سػقان: الؾفؿ ٓ يَ  ابٍّ طىل َش  مررت مع سػقان الثقري"

 ."هذا (1)ؾحفيػتل، فؼال: ما أ ابٍّ طىل َش  رَّ ثؿ مَ  .حقائل

، ثـا -ح الجبؾ برامفرمزيـزل سػ-ـا طبد اهلل بـ طظ بـ مفدي، ثَ دَّ َح  (283)

قال: سؿعت سؾقؿان بـ حرب يؼقل: ققؾ لحؿاد بـ زيد:  ،إبراهقؿ بـ بسطام

 (2)."ؾ خالدجَّ طَ "فؼال:  ."إن خالًدا يحدث"

، ثـا الحسـ بـ قتقبة قال: بـ أبل العـبس (4)، ثـا إبراهقؿ(3)ـا أبلثَ دَّ َح  (284)

 ا وأكت حلٌّ ما لؽ ٓ تحدث؟ فؼال: أمَّ "بـ طققـة:  قال سػقان الثقري لسػقان

 (5). "فال
                                                        

 كذا يف إصؾ و]أ[، و]ب[ أما ]د[: ففـا مقضع سؼط فقفا. (1)

 (1/322 )الجامعشقخ الؿصـػ وشقخ شقخف مل أطرففؿا ورواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (2)
 (.715برقؿ )

 مل أقػ لقالده طىل ترمجة. (3)

هري الؼاضل الؽقيف قال الخطقب: وكان ثؼة  (4) هق إبراهقؿ بـ إسحاق بـ أبل العـبس أبق إسحاق الزُّ
 (.3313( ترمجة برقؿ )6/519) اريخ بغدادت. اَصالِحً  ا،ديـً ا،ًس كقِّ خقًرا فاضاًل 

( بتحؼقؼل، 417برقؿ ) مؼدمة الؽامؾ(، وابـ طدي يف 444برقؿ ) الؿعجؿرواه ابـ الؿؼرئ يف  (5)
 مـ صريؼ: الحسـ بـ قتقبة، بف.

والحسـ بـ قتقبة هق الؿدائـل، قال الدارقطـل: متروك الحديث كثقر القهؿ. وقال الذهبل: 
 (.1933( ترمجة برقؿ )1/518) طتدالمقزان آهالؽ. 

(، والؼاضل طقاض يف 698( برقؿ )1،318) الجامعورواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف 
اإللؿاع (.171)ص 
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قال الؼاضل: الذي يصح طـدي مـ صريؼ إثر والـظر يف الحد الذي  (285)

ٕهنا اكتفاء  :بف أن يحدث، هق أن يستقيف الخؿسقـ ـَ ُس إذا بؾغف الـاقؾ َح 

 :ؾقْ ثَ بـ وُ  (2)قال سحقؿ ،(1)دِّ إُش  عُ ؿَ تَ جْ الؽفقلة، وفقفا مُ 

ـَ مُ ـَأُخ            ي ـْجَتِؿٌع َأُش ـق َخْؿِسق كِل ُمَداَوَرةُ   د  ُئقنِ  َوَكَجذ   الش 

 ََّقاَل آَخُط:
ـَ إِْن َكاَبْتُف َكائَِبٌة  ُف      َهْؾ َكْفُؾ َخْؿِسق َُ ٌف َرْأ  (3)فِقَفا َوَمْسُبقُت ُمَسػ 

ٕهنا حد آستقاء  :أن يحدث طـد استقػاء إربعقـ (4)ُيْؿؽِـولقس 
                                                        

(، وتعؼبف بؼقلف: واستحساكف هذا ٓ يؼقم لف 172)ص اإللؿاعكالم الؿصـػ يف  كؼؾ طقاض  (1)
، وٓ حجة بؿا قال وكؿ مـ السؾػ الؿتؼدمقـ ومـ ب ّـِ عدهؿ مـ الؿحدثقـ مـ مل يـتف إىل هذا السَّ

 وذكر مجاطة مـفؿ. هاستقىف هذا العؿر ومات قبؾف، وقد كشر مـ الحديث والعؾؿ ما ٓ ُيحصك...ا
د غقر مستـؽر 237)ص طؾقم الحديثوتعؼب ابـ الصالح طقاًضا يف  ( بؼقلف: ما ذكره ابـ خالَّ

لؾتحديث ابتداًء مـ كػسف مـ غقر براطة يف العؾؿ تعجؾت لف وهق محؿقل طىل أكف قالف فقؿـ يتصدى 
ّـِ الؿذكقر: فنكف َمظِـَّة آحتقاج إىل ما  قبؾ السـ الذي ذكره: ففذا إكؿا يـبغل لف ذلؽ بعد استقػاء السِّ
ث قبؾ ذلؽ فالظاهر أن ذلؽ لبراطٍة مـفؿ يف العؾؿ تؼدمت  طـده، وأما الذيـ ذكرهؿ طقاض مؿـ َحدَّ

معفا آحتقاج إلقفؿ، فحدثقا قبؾ ذلؽ أو ٕهنؿ ُسئؾقا ذلؽ إما بصريح السمال، وإما ضفر لفؿ 
 هبؼريـة الحال.ا

هق سحقؿ بـ وثقؾ بـ طؿرو الرياحل القربقطل الحـظظ التؿقؿل شاطر مخضرم طاش يف الجاهؾقة  (2)
ع الثـايا.  (، 215)ص إكساب مجفرةواإلسالم وكاهز طؿره الؿائة أشفر شعره: أكا ابـ جال وصالَّ

  (2/335.)م(2332معجؿ الشعراء مـ العصر الجاهظ حتك سـة )و
 مادة )َسَبَت(. مختار الصحاحيـظر  (3)

كؼاًل طـ  اإللؿاعكذا يف إصؾ و]أ[، و]ب[: )يؿؽـ(، وأما ]د[، ففذا الؿقضع ساقط فقفا، ويف  (4)
، ولقس الجامعر(، وطـد الخطقب يف )ولقس بؿـؽ طؾقم الحديثالؿصـػ )ولقس يـؽر(، ويف 

طـ  الغاية يف شرح الفداية يف طؾؿ الرواية، وشرح التبصرة والتذكرةبُؿْستـؽر، وهق كذلؽ يف 
 الؿصـِّػ.
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قال الؼاضل: الذي يصح طـدي مـ صريؼ إثر والـظر يف الحد الذي  (285)

ٕهنا اكتفاء  :بف أن يحدث، هق أن يستقيف الخؿسقـ ـَ ُس إذا بؾغف الـاقؾ َح 

 :ؾقْ ثَ بـ وُ  (2)قال سحقؿ ،(1)دِّ إُش  عُ ؿَ تَ جْ الؽفقلة، وفقفا مُ 

ـَ مُ ـَأُخ            ي ـْجَتِؿٌع َأُش ـق َخْؿِسق كِل ُمَداَوَرةُ   د  ُئقنِ  َوَكَجذ   الش 

 ََّقاَل آَخُط:
ـَ إِْن َكاَبْتُف َكائَِبٌة  ُف      َهْؾ َكْفُؾ َخْؿِسق َُ ٌف َرْأ  (3)فِقَفا َوَمْسُبقُت ُمَسػ 

ٕهنا حد آستقاء  :أن يحدث طـد استقػاء إربعقـ (4)ُيْؿؽِـولقس 
                                                        

(، وتعؼبف بؼقلف: واستحساكف هذا ٓ يؼقم لف 172)ص اإللؿاعكالم الؿصـػ يف  كؼؾ طقاض  (1)
، وٓ حجة بؿا قال وكؿ مـ السؾػ الؿتؼدمقـ ومـ ب ّـِ عدهؿ مـ الؿحدثقـ مـ مل يـتف إىل هذا السَّ

 وذكر مجاطة مـفؿ. هاستقىف هذا العؿر ومات قبؾف، وقد كشر مـ الحديث والعؾؿ ما ٓ ُيحصك...ا
د غقر مستـؽر 237)ص طؾقم الحديثوتعؼب ابـ الصالح طقاًضا يف  ( بؼقلف: ما ذكره ابـ خالَّ

لؾتحديث ابتداًء مـ كػسف مـ غقر براطة يف العؾؿ تعجؾت لف وهق محؿقل طىل أكف قالف فقؿـ يتصدى 
ّـِ الؿذكقر: فنكف َمظِـَّة آحتقاج إىل ما  قبؾ السـ الذي ذكره: ففذا إكؿا يـبغل لف ذلؽ بعد استقػاء السِّ
ث قبؾ ذلؽ فالظاهر أن ذلؽ لبراطٍة مـفؿ يف العؾؿ تؼدمت  طـده، وأما الذيـ ذكرهؿ طقاض مؿـ َحدَّ

معفا آحتقاج إلقفؿ، فحدثقا قبؾ ذلؽ أو ٕهنؿ ُسئؾقا ذلؽ إما بصريح السمال، وإما ضفر لفؿ 
 هبؼريـة الحال.ا

هق سحقؿ بـ وثقؾ بـ طؿرو الرياحل القربقطل الحـظظ التؿقؿل شاطر مخضرم طاش يف الجاهؾقة  (2)
ع الثـايا.  (، 215)ص إكساب مجفرةواإلسالم وكاهز طؿره الؿائة أشفر شعره: أكا ابـ جال وصالَّ

  (2/335.)م(2332معجؿ الشعراء مـ العصر الجاهظ حتك سـة )و
 مادة )َسَبَت(. مختار الصحاحيـظر  (3)

كؼاًل طـ  اإللؿاعكذا يف إصؾ و]أ[، و]ب[: )يؿؽـ(، وأما ]د[، ففذا الؿقضع ساقط فقفا، ويف  (4)
، ولقس الجامعر(، وطـد الخطقب يف )ولقس بؿـؽ طؾقم الحديثالؿصـػ )ولقس يـؽر(، ويف 

طـ  الغاية يف شرح الفداية يف طؾؿ الرواية، وشرح التبصرة والتذكرةبُؿْستـؽر، وهق كذلؽ يف 
 الؿصـِّػ.
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تتـاهك  وهق ابـ أربعقـ، ويف إربعقـ ملسو هيلع هللا ىلصومـتفك الؽؿال، كبئ رسقل اهلل 

 :وقال .، ويجقد رأيفطزيؿة اإلكسان وققتف، ويتقفر طؼؾف

ـَ إَِذا َما َطاَشَفا َرُجٌؾ  َْرَبِعق ْٕ ُجؾِ   فِل ا ْبَقاَن لِؾر   َما َأْوَضَح اْلَحؼ  َوالت 

 .ويف هذا الؿعـك شعر كثقر

ات ـ، ومىل ابـ إربعقــاهلل ط ةُ ـجَّ تؿت ُح "عزيز: ـال ؿر بـ طبدـال طـوق

 (1)."فال

 .وقد بؾغ أربعقـ سـًة: طشت كصػ طؿر الفرم (2)ةمَّ وقال ذو الرُّ 

أمر، إٓ ابـ أربعقـ  (3)]قريًشا[ إذا حزب وكان ٓ يدخؾ دار الـدوة (286)

ذلؽ أمحد بـ طؿرو الحـػل، ثـا االرياشل، طـ ابـ سالم، طـ ـا بثَ دَّ َح  ،صاطًداف

 .أبان بـ طثؿان

فنذا تـاهك العؿر بالؿحدث، فلطجب إيل أن يؿسؽ يف الثؿاكقـ، فنكف  (287)

فنن كان  :(4)حد الفرم، والتسبقح وآستغػار وتالوة الؼرآن أوىل بلبـاء الثؿاكقـ
                                                        

ج  (1) كذا يف ]أ[، و]ب[ وأما ]ج[ و]د[ فسؼط هذا الؿقضع وأثبتف: ٕكف كذلؽ يف الؿصـػات التل ُخرِّ
 تاريخ دمشؼ(، ٕبل كعقؿ إصػفاين، و7426( برقؿ )5/369) الحؾقةهذا إثر فقفا، كـ

 .: فؿات لفا طؿر بـ طبد العزيز الحؾقة، فؼد جاء يف (، وققلف ومات لفا أي طؿر 41/487)
مة هق غقالن بـ طؼبة بـ ُبفقس (2)  إطقانوفقات (، وه117بـ مسعقد أبق الحارث مات سـة ) ذو الرُّ

 (.523( ترمجة برقؿ )4/11)

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع. (3)

 =(، وتعؼبف بؼقلف: والحد يف ترك الشقخ 174)ص  اإللؿاعكؼؾ الؼاضل طقاض كالم الؿصـػ يف  (4)
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 .وتحرى أن يحدث احتساًبا طؼؾف ثابًتا ورأيف مجتؿًعا، يعرف حديثف ويؼقم بف،

أبل  ؿِ فْ ػَ وطبدان، ومل أر بِ  ،(2)، ومقسك(1)رجقت لف خقًرا، كالحضرمل

 .مع سـف (4)بلًساف طِ بْ ، وَض (3)خؾقػة

 (5)انادَ بَّ وطَ  ـا أبق خؾقػة، ثـا أبق القلقد، ثـا سػقان بـ طققـة، بؿؽةثَ دَّ َح  (288)

قال: سؿعت محؿد بـ الؿـؽدر يؼقل: سؿعت  ،(6)ـ أربعقن سـةً وبقـ الؾؼاءي

َٓ  ملسو هيلع هللا ىلصَما ُسئَِؾ الـَّبِلُّ »جابر بـ طبد اهلل يؼقل:   (7).«َشقًْئا َقطُّ َفَؼاَل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد ُحِؿَؾ  ملسو هيلع هللا ىلصالتحديث التََّغقُّر وخقف الَخَرف وإٓ فلكس بـ مالؽ وغقره مـ أصحاب رسقل اهلل  =
ثقا وقد كقَّػقا طىل هذا العدد وقارب كثقر مـفؿ الؿائة وَبَؾغفا بعضفؿ وكقَّػ طؾقفا كعبداهلل طـفؿ وحد

  هابـ أبل أوىف، وواثؾة بـ إسؼع، وسفؾ بـ سعد الساطدي... ا

ف وضبطف ففا هـا كؾؿا كان قال الحافظ ابـ كثقر  : وأما إذا كان آطتؿاد طىل حػظ غقره وَخطِّ
ـ طالًقا كان  الـاس أْرغَب يف السؿاع طؾقف، كؿا اتػؼ لشقخـا أبل العباس أمحد بـ أبل صالب السِّ

بقدي سـة ثالثقـ وستؿائة  ًؼا سؿع طىل الزُّ  صحقح البخاريالحجار: فنكف جاوز الؿائة ُمَحؼَّ
الؿعاين وأْسَؿَعُف يف سـة ثالثقـ وسبعؿائة، وكان شقًخا كبقًرا طامًقا ٓ يضبط شقًئا وٓ يتًعؼؾ كثقًرا مـ 

بقدي، فسؿع مـف كحق مِائة أْلٍػ أو  ده طـ الزُّ َؿاع مـف طـد تػرُّ الظاهرة ومع هذا تداطك الـاس إىل السَّ
  (2/426 .)اختصار طؾقم الحديثيزيدون. 

 (.4هق محؿد بـ طبد اهلل الحضرمل الؿعروف بـ )مطقَّـ(، وهق شقخ الؿصـػ تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 ؿاطقؾ.هق مقسك بـ إس (2)

 هق الػضؾ بـ الحباب. (3)

 وقع يف الؿطبقع: )كاًسا(. (4)

معجؿ ما استعجؿ مـ أسؿاء هق بؼرب البصرة قال الخؾقؾ: هق حصـ مـسقب إىل طبَّاٍد الحبطل  (5)
  (3/916.)البالد والؿقاضع

 أي بقـ لؼائف لف بؿؽة ولؼائف لف بعبادان. (6)

( )إحسان( مـ صريؼ: أبل خؾقػة، بف، وأما ققل 1376)( برقؿ 14/293صحقح. رواه ابـ حبان ) (7)
 ( مـ صريؼ سػقان، بف.2311(، ومسؾؿ برقؿ )6334رواه البخاري برقؿ ) «ما ُسئؾ...»جابر: 
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 .وتحرى أن يحدث احتساًبا طؼؾف ثابًتا ورأيف مجتؿًعا، يعرف حديثف ويؼقم بف،
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  هابـ أبل أوىف، وواثؾة بـ إسؼع، وسفؾ بـ سعد الساطدي... ا
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 ؿاطقؾ.هق مقسك بـ إس (2)
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  (3/916.)البالد والؿقاضع

 أي بقـ لؼائف لف بؿؽة ولؼائف لف بعبادان. (6)

( )إحسان( مـ صريؼ: أبل خؾقػة، بف، وأما ققل 1376)( برقؿ 14/293صحقح. رواه ابـ حبان ) (7)
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 : فؼد دل ققل أبل القلقد يف هذا الحديث طىل أكف كتب(1)قال ابـ خالد

وأربعقـ سـًة: ٕن سػقان مات وهق ابـ إحدى  ٍػ قِّ طـ سػقان وهق ابـ كَ 

 .وتسعقـ سـةً 

بـ كصر  (2)قال الؼاضل: وقرأت يف بعض كتب والدي، طـ الؼاسؿ (289)

ان ادَ بَّ قال: سؿعت هشام بـ طبد الؿؾؽ يؼقل: قدم طؾقـا ابـ طققـة طَ  ،لمِ رِّ خَ الؿُ 

 .ث وتسعقـسـة ثال

قال: سؿعت طظ بـ الجعد، يؼقل:  ،اثلرَ بـ محؿد البَ  (3)ـا أمحدثَ دَّ َح  (291)

، َوُهَق بِاْلُؽقَفةِ " ـْ ُسْػَقاَن الثَّْقِريِّ ـِ ُطَقْقـََة َقْبَؾ َأْن َأْكُتَب َط ـْ ُسْػَقاَن ْب ، َكَتْبُت َط

بـ طؿر  (5)قال البراثل: فذكرت هذا إلبراهقؿ (4)."َيْسَتِؼل اْلَؿاءَ  َوُهَق إِْذ َذاكَ 

  .قال: كان لسػقان بـ طققـة مجؾ يستؼل طؾقف الؿاء ،القكقعل

ِ ثَ دَّ َح  (6)ٕن أبل: إىل الؽقفة هِ دِ قْ قال الؼاضل: وهذا طـد طَ  (291) ل، ثـا ـ
                                                        

 هق الؿصـػ. (1)

ملُّ ثؼة لف  ترمجة يف  (2)  (.6845( برقؿ )14/434) تاريخ بغدادهق الؼاسؿ بـ كصٍر الؿخرِّ

مقسقطة أققال أبل الحسـ الدارقطـل يف (، و123برقؿ ) لؾدارقطـلسمآت السفؿل ثؼة.  (3)
 (.319برقؿ ) رجال الحديث وطؾؾف

 صحقح. (4)

( ترمجة 6/491) تاريخ بغدادهق إبراهقؿ بـ أمحد بـ طؿر القكقعل، قال الدارقطـل: ثؼة ملمقن.  (5)
 (.2987برقؿ )

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (6)

ٍُ ِٛ ُ٘ اِيَك ًََػ َٚاِيَشسِّ ايَِّصٟ ِإَشا َب َُُشسِِّخ   349 ِفٞ اِي
 

 

 

 

عت طبد اهلل بـ داود يؼقل: كـا طـد قال: سؿ ،محؿد بـ الـعؿان الباهظ

إطؿش، فؼالقا: قدم سػقان بـ طققـة صاحب الزهري وطؿرو بـ ديـار قال: 

إلقف، وتركـا إطؿش، فؼال إطؿش: سؾقه طـ طؿرو بـ ديـار، طـ  (1)كارْ ثُ فَ 

 (2).«قنؿُ ائِ الص  »فؼال:  ،﴾ٻ﴿طـ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل سئؾ الـبل  طبد

ِ ثَ دَّ َح  (292)  (4)قال: سؿعت طبد اهلل ،(3)ـا أبق طؿر بـ خالد الباهظل أبل، ثـ

 .يؼقل: قؿـا مـ مجؾس إطؿش فلتقـا ابـ طققـة، وسللـاه طـ الحديث بـ داودا

ـا أبل ثـا أبق طؿر بـ خالد قال: سؿعت سػقان بـ طققـة يؼقل: ثَ دَّ َح  (293)

شلء تحدث بف طـ الحجازيـ  يا سػقان أيُّ ": فؼال يل إطؿش قدمت الؽقفة

لؽ، قال: فجعؾت أحدثف بحديث  (5)كاقؾت: حديث وحديث قال: ذ

فؼؾت: يا أبا محؿد ما  ،ويحدثـل بحديث، فؼدمت بعد ذلؽ بسـتقـ الؽقفة

 (6)."فؼال: كػؼت السقق بعدك، تؼقل فقؿا كـا فقف
                                                        

 ( أما ]د[، ففذا الؿقضع ساقط مـفا.ْرَكاثُ فَ و]ب[: ) كذا يف إصؾ، و]أ[، (1)

 ( مـ سقرة التحريؿ.5( مـ سقرة التقبة وأية رقؿ )112يـظر تػسقر ابـ كثقر تػسقر أية رقؿ ) (2)

(، قال: إكف جاء يف 1438لؾطبراين برقؿ ) الدطاءمل أقػ طىل ترمجة لف، ويـظر تعؾقؼ محؼؼ كتاب  (3)
 ه)أبق طؿر بـ خالد هق محؿد بـ خالد أبق بؽر الباهظ(. ا الدطاءكتاب هامش إصؾ لؿخطقط 

هتذيب لؽـل مل أجد يف ترمجة طبد اهلل بـ داود أكف روى طـف: لؽـ ذكروا يف ترمجة ابـ طققـة كؿا يف 
مـ الرواة طـف محؿد بـ خالد الباهظ، ويف اإلسـاد أيت سقليت أبق طؿر بـ خالد يروي طـ  الؽؿال

 قان بـ طققـة، ففؾ يؼال: إن لف كـقتقـ؟ اهلل أطؾؿ.سػ
 (.3317ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الخريبل ثؼة.  (4)

 (.َذلَِؽ وقع يف الؿطبقع: ) (5)

 ( مختصًرا.848سقليت برقؿ ) (6)
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 (2).«قنؿُ ائِ الص  »فؼال:  ،﴾ٻ﴿طـ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل سئؾ الـبل  طبد

ِ ثَ دَّ َح  (292)  (4)قال: سؿعت طبد اهلل ،(3)ـا أبق طؿر بـ خالد الباهظل أبل، ثـ

 .يؼقل: قؿـا مـ مجؾس إطؿش فلتقـا ابـ طققـة، وسللـاه طـ الحديث بـ داودا
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لؽ، قال: فجعؾت أحدثف بحديث  (5)كاقؾت: حديث وحديث قال: ذ

فؼؾت: يا أبا محؿد ما  ،ويحدثـل بحديث، فؼدمت بعد ذلؽ بسـتقـ الؽقفة

 (6)."فؼال: كػؼت السقق بعدك، تؼقل فقؿا كـا فقف
                                                        

 ( أما ]د[، ففذا الؿقضع ساقط مـفا.ْرَكاثُ فَ و]ب[: ) كذا يف إصؾ، و]أ[، (1)

 ( مـ سقرة التحريؿ.5( مـ سقرة التقبة وأية رقؿ )112يـظر تػسقر ابـ كثقر تػسقر أية رقؿ ) (2)

(، قال: إكف جاء يف 1438لؾطبراين برقؿ ) الدطاءمل أقػ طىل ترمجة لف، ويـظر تعؾقؼ محؼؼ كتاب  (3)
 ه)أبق طؿر بـ خالد هق محؿد بـ خالد أبق بؽر الباهظ(. ا الدطاءكتاب هامش إصؾ لؿخطقط 

هتذيب لؽـل مل أجد يف ترمجة طبد اهلل بـ داود أكف روى طـف: لؽـ ذكروا يف ترمجة ابـ طققـة كؿا يف 
مـ الرواة طـف محؿد بـ خالد الباهظ، ويف اإلسـاد أيت سقليت أبق طؿر بـ خالد يروي طـ  الؽؿال

 قان بـ طققـة، ففؾ يؼال: إن لف كـقتقـ؟ اهلل أطؾؿ.سػ
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دون  (1)ؾفقال الؼاضل: فؼد حدث ابـ طققـة يف حقاة إطؿش، ولع

 ،ثالثقـ سـة ومات شعبة ولف مخس وسبعقن سـًة وحدث كحًقا مـ ،الستقـ

ومات طبد اهلل بـ طقن وهق ابـ مخس وسبعقـ، وقد حدث طـف شعبة 

 .وإطؿش والثقري

ومات إوزاطل ولف سبعقن سـًة، سقى مـ مات مـفؿ وهق يف الخؿسقـ 

ومات قتادة وهق ابـ  ،ـأو دوهنا، مات إبراهقؿ الـخعل وهق ابـ ست وأربعق

ِ  كقػ ومخسقـ، وقال طبد الرمحـ بـ  دَ حـبؾ بـ إسحاق: قال يل طؿل: ول

 .(3)، وتقيف سـة إحدى وثؿاكقـ(2)مفدي سـة مخس وثالثقـ

، ثـا ابـ (5)صلقْ صِّ الؿِ بـ أمحد الغزاء، ثـا أبق محقد  (4)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (294)

، طـ طبد اهلل بـ سعقد بـ جبقر بـ سؾقؿان (8)، طـ واصؾ(7)، ثـا جرير(6)قدامة
                                                        

 يف إصؾ: )ولعؾ لف(. (1)

 .تاريخ بغدادأي سـة مخس وثالثقـ ومائة كؿا يف  (2)
( ترمجة 11/522) تاريخ بغدادقط والصقاب: أكف سـة ثؿان وتسعقـ ومائة. يـظر كذا يف الؿخط (3)

 (.3969( ترمجة برقؿ )17/442) هتذيب الؽؿال(، و5319برقؿ )

 (.3تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (4)

قِصلُّ أبق محقد  هق طبد اهلل بـ محؿد بـ تؿقؿ (5)  (.3635ترمجة برقؿ ) ريب التفذيبتؼثؼة.  اْلِؿصِّ
قِصلُّ  هق محؿد بـ قدامة بـ أطقـ (6)  (.6273ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  اْلِؿصِّ

تؼريب ػظف. ثؼة صحقح الؽتاب ققؾ: كان يف آخر طؿره يفؿ مـ ح هق جرير بـ طبد الحؿقد الضبل (7)
 (.924ترمجة برقؿ ) التفذيب

–(، فؼال: واصؾ بـ سؾقؿ 136( ترمجة برقؿ )9/33) الجرح والتعديؾذكره ابـ أبل حاتؿ يف  (8)
وطبد اهلل بـ سعقد بـ جبقر روى طـف الثقري وجرير سؿعت أبل يؼقل  سروى طـ صاوو -كذا

 ذلؽ. وكذا طـد مـ روى إثر كؿا سقليت.

ُ٘ ًََػ َٚاِيَشسِّ ايَِّصٟ ِإَشا َب َُُشسِِّخ  ٍُ ِفٞ اِي ِٛ  351 اِيَك
 

 

 

 

 (1).ل وهق ابـ تسع وأربعقـؾ أبِ تِ قال: قُ 

 

                                                        
العؾؾ (، وطبد اهلل بـ أمحد يف 3144( مـ الترمجة رقؿ )8/384) الطبؼاتسعد يف رواه ابـ  (1)

( مـ صريؼ: جرير، بف، وهق طـدمها بؾػظ: )ُقتَِؾ سعقد( 2951( برقؿ )2/441) ومعرفة الرجال
 بدل: )ُقتَِؾ أبل(.
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 (1).ل وهق ابـ تسع وأربعقـؾ أبِ تِ قال: قُ 

 

                                                        
العؾؾ (، وطبد اهلل بـ أمحد يف 3144( مـ الترمجة رقؿ )8/384) الطبؼاتسعد يف رواه ابـ  (1)

( مـ صريؼ: جرير، بف، وهق طـدمها بؾػظ: )ُقتَِؾ سعقد( 2951( برقؿ )2/441) ومعرفة الرجال
 بدل: )ُقتَِؾ أبل(.
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ُِْل ِفٕ الػَُّؤاِل  اِلَك

ِ ثَ دَّ َح   (295) طىل محؿد بـ  َئ رِ قال: قُ ، بـ إسحاق الشقرازي (1)ل طؿرـ

، ثـا رواد بـ الجراح، طـ إوزاطل، طـ بنكطاكقةإبراهقؿ الصقري، وأكا شاهد 

َماُل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ،ططاء، طـ ابـ طباس  (2).«ِشَػاُء اْلِعل  الس 

ثـا  ،ـا طؿر، ثـا إسؿاطقؾ بـ محؿد الثؼػل، ثـا كعقؿ بـ محادثَ دَّ َح  (296)

ِشَػاُء »: ملسو هيلع هللا ىلصطل، طـ ططاء، طـ ابـ طباس قال: قال رسقل اهلل القلقد، ثـا إوزا

َماُل   (3).«اْلِعل  الس 
                                                        

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (1)

 يـظر الذي بعده. (2)

( بطرق 1/178(، والحاكؿ )572(، وابـ ماجف برقؿ )337د برقؿ )، وأبق داو(1/333رواه أمحد ) (3)
طـ إوزاطل بف أصقل مؿا هق هـا، وإوزاطل مل يسؿعف مـ ططاء، فؼد جاء طـد أمحد وأبل داود، 

طـد الحاكؿ: ثـا ططاء،  -أطـل إوزاطل–قال إوزاطل: بؾغـل إن ططاء بـ أبل رباح...، وأما ققلف 
ف بشر بـ بؽر مـ بقـ أصحاب إوزاطل الذيـ رووه طـف لذا قال طؼبف الحاكؿ: ففذا التصريح تػرد ب

 وقد رواه الفؼؾ بـ زياد، وهق مـ أثبت أصحاب إوزاطل، ومل يذكر سؿاع إوزاطل مـ ططاء.

( طـ جابر وطـد الؼضاطل يف 1/193(، والدارقطـل )336بقد أن لف شاهًدا طـد أبل داود برقؿ )
مسـد الشفاب (2/193( برقؿ )طـ طظ، وفقفؿا ضعػ يحسـ هبؿا، واهلل أطؾؿ. 1162 ) 
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بـ تؿقؿ أبق بؽر  (1)سقِّ خَ ـا طبدان، ثـا هشام بـ طؿار، ثـا مُ ثَ دَّ َح  (297)

إشجعل، ثـا حػص بـ طؿر، ثـا إبراهقؿ بـ طبد اهلل بـ الزبقر، طـ كافع، طـ 

ُد إَِلك الـ اِس كِْصُػ اْلَعْؼؾِ الت  »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ،ابـ طؿر ـُ َقد  ، َوَحْس

َماِل كِْصُػ اْلِعْؾؿِ   (2).«الس 

بـ  (5)، ثـا يحقكبـ زياد السقسل (4)، ثـا صالح(3)ـا الحضرملثَ دَّ َح  (298)

طـ شبقب بـ بشر، طـ أكس بـ  ،ؿ الؿدينقْ ؽَ بـ ُح  (6)، ثـا طبد اهللسعقد العطار

َماُل كِْصُػ اْلِعْؾؿِ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ،مالؽ  .«الس 

ِ ثَ دَّ َح  (299) ثـا طبد اهلل بـ أبل ل سفؾ بـ طظ بـ زياد البابسقري، ثـا أبل، ـ

قال: قال رسقل  ،كريؿ، ثـا طؿر بـ طبد الرمحـ، طـ مؽحقل، طـ أبل الدرداء

ًفا»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ْسَللُ  إَِذا َجَؾَس َأَحُدُكْؿ إَِلك اْلَعالِِؿ، َفْؾَقْسَلْلُف َتَػؼ  ََ  َٓ ـ ًتاَو ـْ  :ُف َتَع َفنِن  َم

ْؿَؼُتفُ  ََ ُف َطز  َوَجؾ    (7).«َفَعَؾ َذلَِؽ َفالؾ 

                                                        
 (، وهق تصحقػ.قُِّس خَ مُ ( بدل )ُمَحقُِّس وقع يف الؿطبقع: ) (1)

(، وقال طؼبف: قال أبل: هذا حديث باصؾ ومخقس وحػص 2/283) العؾؾذكره ابـ أبل حاتؿ يف  (2)
 (.157( برقؿ )1/293) سؾسؾة إحاديث الضعقػةويـظر ، همجفقٓن.ا

 (.4ثؼة تؼدم تحت الحديث رقؿ) (3)

 .التؼريبثؼة مـ رجال  (4)
 .التؼريبمـ رجال  ضعقػ (5)
ـُ ُح هق  (6) ِف ْب أبق بؽر الداهري ترك أبق زرطة حديثف، وقال: ضعقػ. وقال أبق حاتؿ:  ـِلُّ يٍؿ اْلَؿدقْ ؽَ َطْبُد الؾَّ

 (.185( ترمجة برقؿ )5/41) ح والتعديؾالجرضعقػ الحديث. وقال مرًة: ذاهب الحديث. 

 يف سـده مـ مل أقػ طىل ترامجفؿ. (7)

ء
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ِ ثَ دَّ َح  (311) ، ثـا أمحد بـ إبراهقؿ الدورقل، (2)ـقبـ محؿد بـ الحس (1)ل طظـ

ثـا طبد اهلل بـ محؿد بـ أسؿاء، ثـا مفدي بـ مقؿقن، ثـا يقكس بـ طبقد، طـ 

اس كصػ العؼؾ، وحسـ الؿسللة كصػ مقؿقن بـ مفران قال: التقدد إىل الـ

 (3). العؾؿ، واقتصادك يف معقشتؽ يؾؼل طـؽ كصػ الؿموكة

ِ ثَ دَّ َح  (311) ، ثـا حسان بـ (5)ؿاينُج رْ ، ثـا أبق إبراهقؿ التُّ (4)ل الحضرملـ

 (6).لةيزيد إيظ طـ الزهري قال: لؾعؾؿ خزائـ تػتحفا الؿسل إبراهقؿ طـ يقكس بـ

، (8)، ثـا الػضؾ بـ الصباح، ثـا أبق طبقدة الحداد(7)ـا الحضرملثَ دَّ َح  (312)

، أن أبا خالد مقىل ثؼقػ قال: كان (1)بـ زيد، ثـا الؿفاجر (9)طـ سعقد
                                                        

 (.14إثر رقؿ ) تؼدم تحت (1)

 وقع يف الؿطبقع: )الحسـ(، وهق تصحقػ. (2)

الؿدخؾ إىل رجال السـد ثؼات سقى شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة، وقد رواه البقفؼل يف  (3)
 ( مـ صريؼ: زيد بـ الحباب، طـ مفدي بـ مقؿقن، بف.331( برقؿ )1/267-269) الســ

 (.4ثؼة تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (4)

 (.416ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبأبق إبراهقؿ، ٓ بلس بف.  هق إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ الترمجاين (5)

 ( مـ صريؼ: ابـ وهب، طـ يقكس، بف.1/634) اريخالؿعرفة والتسـده حسـ، ورواه الػسقي يف  (6)

 ثؼة تؼدم قريًبا. (7)

 .هق طبد القاحد بـ واصؾ ( 8)
ترمجة  تؼريب التفذيبأخق محاد، صدوق لف أوهام.  الجفضؿلهق سعقد بـ زيد بـ درهؿ إزدي  (9)

 (.2325برقؿ )

 ه، ويؼال: خالد. أبق مخؾد، قال الحافظ: مؼبقل. اهق مفاجر بـ مخؾد (1)

 وهذا طـد الؿتابعة وإٓ فؾقِّـ. قلت:
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بقتل فؽان يؼقل: سؾـل واكتب حديثل قبؾ أن تؾتؿسف  ارَ العالقة الرياحل َج  أبق

 (1). طـد غقري فال تجده

، (2)ـا العباس بـ الحسـ، ثـا أمحد بـ طبد اهلل بـ بؽر الـقسابقريثَ دَّ َح  (313)

، طـ طؿر بـ الؿغقرة، طـ هشام، طـ ابـ بـ حاتؿ (4)، ثـا أبان(3)ثـا أبق التؼل

 (5).لةومػاتقحفا الؿسل قال: إن لؾعؾؿ أقػؾةً  ،سقريـ

بـ طثؿان، ثـا حػص بـ غقاث  (2)ان، ثـا سفؾفَ بـ بِ  (1)ـا الحسقـثَ دَّ َح  (314)

                                                        
تاريخ (، وابـ طساكر يف 2124( برقؿ )2/251) الحؾقةضعقػ سـده، ورواه أبق كعقؿ يف  (1)

 ( مـ صريؼ: أبل طبقدة الحداد، بف.18/178)

( التل يف كسخ الؿخطقط ٓ  وقـع طـدمها: )قال مفاجر أبق تنبيه: خالد...(: وطؾقـف فـنن )أنَّ
 معـك لفا.

كذا يف الؿخطقط إصؾ و]أ[، و]ب[: حدثـا العباس بـ الحسـ، ثـا أمحد بـ طبد اهلل بـ بؽر  (2)
الـقسابقري. والعباس بـ الحسـ مل أطرفف، وكذا شقخف أمحد بـ طبد اهلل بقد أكف تؼدم يف إثر رقؿ 

حدثـل العباس بـ الحسقـ البغدادي، ثـا أمحد بـ محؿد بـ بؽر الـقسابقري،  ( ما يظ:161)
 تاريخ بغدادوالعباس مل أقػ طىل ترمجتف، وأمحد بـ طبد اهلل هق الؿعروف بـ )الَؼِصْقر( لف ترمجة يف 

( حدثـل العباس بـ الحسـ، ثـا أمحد بـ طبد اهلل بـ 539(، وسقليت برقؿ )2564( برقؿ )6/71)
 الـقسابقري، فػل أحد الؿقضعقـ تصحقػ، واهلل أطؾؿ. بؽقر

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيب، صدوق ربؿا وهؿ. أبق التؼل هق هشام بـ طبد الؿؾؽ القزين (3)
(7353.) 

 (2/333 )الجرح والتعديؾهق أبان بـ حاتؿ إمؾقكل، قال طـف أبق حاتؿ الرازي: مجفقل.  (4)
 (.1134ترمجة برقؿ )

 سـده ضعقػ. (5)

 (، قال ابـ ماكقٓ: شقخ طسؽري مشفقر.32تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.32ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

)10(

المهاجر)10(، ثنا  زيد،  بن 
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ِ ثَ دَّ َح  (311) ، ثـا حسان بـ (5)ؿاينُج رْ ، ثـا أبق إبراهقؿ التُّ (4)ل الحضرملـ

 (6).لةيزيد إيظ طـ الزهري قال: لؾعؾؿ خزائـ تػتحفا الؿسل إبراهقؿ طـ يقكس بـ

، (8)، ثـا الػضؾ بـ الصباح، ثـا أبق طبقدة الحداد(7)ـا الحضرملثَ دَّ َح  (312)

، أن أبا خالد مقىل ثؼقػ قال: كان (1)بـ زيد، ثـا الؿفاجر (9)طـ سعقد
                                                        

 (.14إثر رقؿ ) تؼدم تحت (1)

 وقع يف الؿطبقع: )الحسـ(، وهق تصحقػ. (2)

الؿدخؾ إىل رجال السـد ثؼات سقى شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة، وقد رواه البقفؼل يف  (3)
 ( مـ صريؼ: زيد بـ الحباب، طـ مفدي بـ مقؿقن، بف.331( برقؿ )1/267-269) الســ

 (.4ثؼة تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (4)

 (.416ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبأبق إبراهقؿ، ٓ بلس بف.  هق إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ الترمجاين (5)

 ( مـ صريؼ: ابـ وهب، طـ يقكس، بف.1/634) اريخالؿعرفة والتسـده حسـ، ورواه الػسقي يف  (6)

 ثؼة تؼدم قريًبا. (7)

 .هق طبد القاحد بـ واصؾ ( 8)
ترمجة  تؼريب التفذيبأخق محاد، صدوق لف أوهام.  الجفضؿلهق سعقد بـ زيد بـ درهؿ إزدي  (9)

 (.2325برقؿ )

 ه، ويؼال: خالد. أبق مخؾد، قال الحافظ: مؼبقل. اهق مفاجر بـ مخؾد (1)

 وهذا طـد الؿتابعة وإٓ فؾقِّـ. قلت:
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بقتل فؽان يؼقل: سؾـل واكتب حديثل قبؾ أن تؾتؿسف  ارَ العالقة الرياحل َج  أبق

 (1). طـد غقري فال تجده

، (2)ـا العباس بـ الحسـ، ثـا أمحد بـ طبد اهلل بـ بؽر الـقسابقريثَ دَّ َح  (313)

، طـ طؿر بـ الؿغقرة، طـ هشام، طـ ابـ بـ حاتؿ (4)، ثـا أبان(3)ثـا أبق التؼل

 (5).لةومػاتقحفا الؿسل قال: إن لؾعؾؿ أقػؾةً  ،سقريـ

بـ طثؿان، ثـا حػص بـ غقاث  (2)ان، ثـا سفؾفَ بـ بِ  (1)ـا الحسقـثَ دَّ َح  (314)

                                                        
تاريخ (، وابـ طساكر يف 2124( برقؿ )2/251) الحؾقةضعقػ سـده، ورواه أبق كعقؿ يف  (1)

 ( مـ صريؼ: أبل طبقدة الحداد، بف.18/178)

( التل يف كسخ الؿخطقط ٓ  وقـع طـدمها: )قال مفاجر أبق تنبيه: خالد...(: وطؾقـف فـنن )أنَّ
 معـك لفا.

كذا يف الؿخطقط إصؾ و]أ[، و]ب[: حدثـا العباس بـ الحسـ، ثـا أمحد بـ طبد اهلل بـ بؽر  (2)
الـقسابقري. والعباس بـ الحسـ مل أطرفف، وكذا شقخف أمحد بـ طبد اهلل بقد أكف تؼدم يف إثر رقؿ 

حدثـل العباس بـ الحسقـ البغدادي، ثـا أمحد بـ محؿد بـ بؽر الـقسابقري،  ( ما يظ:161)
 تاريخ بغدادوالعباس مل أقػ طىل ترمجتف، وأمحد بـ طبد اهلل هق الؿعروف بـ )الَؼِصْقر( لف ترمجة يف 

( حدثـل العباس بـ الحسـ، ثـا أمحد بـ طبد اهلل بـ 539(، وسقليت برقؿ )2564( برقؿ )6/71)
 الـقسابقري، فػل أحد الؿقضعقـ تصحقػ، واهلل أطؾؿ. بؽقر

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيب، صدوق ربؿا وهؿ. أبق التؼل هق هشام بـ طبد الؿؾؽ القزين (3)
(7353.) 

 (2/333 )الجرح والتعديؾهق أبان بـ حاتؿ إمؾقكل، قال طـف أبق حاتؿ الرازي: مجفقل.  (4)
 (.1134ترمجة برقؿ )

 سـده ضعقػ. (5)

 (، قال ابـ ماكقٓ: شقخ طسؽري مشفقر.32تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.32ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)
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 (1).قال: ما زال الحسـ يبتغل الحؽؿة حتك كطؼ هبا ،طـ إطؿش

ِ ثَ دَّ َح  (315) ل أبق الحسـ الؿازين، ثـا هارون الػروي، ثـا طبد الؿؾؽ بـ ـ

بـ إبراهقؿ:  قال: قؾت ٕبل سعد ،شقن، طـ إبراهقؿ بـ سعدالعزيز الؿاجِ  طبد

قال: كان يليت الؿجالس مـ صدورها، وٓ يلتقفا مـ  .الزهري (2)اقؽؿربؿ "

يف الؿجؾس شابا إٓ ساءلف، وٓ كفاًل إٓ ساءلف، وٓ فًتك إٓ  لبؼخؾػفا، وٓ يُ 

ساءلف، ثؿ يليت الدار مـ دور إكصار، فال يبؼك فقفا شابا إٓ ساءلف، وٓ كفاًل 

ٓ ساءلف، وٓ طجقًزا إٓ ساءلفا، وٓ كفؾًة إٓ ساءلفا، إٓ ساءلف، وٓ فًتك إ

 (3)."جالحتك يحاول ربات الحِ 

، ثـا أبق داود، طـ سػقان، رّي السَّ بـ  (1)، ثـا طقسك(4)ـا الحضرملثَ دَّ َح  (316)

 (2).قال: لقس أحد يسللـل ،بـ جبقر طـ ططاء بـ السائب، طـ سعقد

                                                        
(، وأبق 13/536) الؿصـػسـده قابؾ لؾتحسقـ، وهق أثر صحقح، فؼد رواه ابـ أبل شقبة يف  (1)

(، مـ صريؼ حػص بـ غقاث بف، ورواه طبد اهلل بـ أمحد 1839( برقؿ )2/169) الحؾقةكعقؿ يف 
( مـ 2/45) الؿعرفة والتاريخ(، والػسقي يف 128( برقؿ )1/177) العؾؾ ومعرفة الرجاليف 

 صريؼ سػقان بـ طققـة، طـ إطؿش بف، وهق طـدهؿ بؾػظ: مازال الحسـ َيعل... بدل )يبتغل(.

 (1/254 ،)هتذيب إسؿاء والؾغاتي أورده الـقوي يف كذا يف كسخ الؿخطقط: )راقؽؿ(، والذ (2)
(: )فاقؽؿ( بالػاء، 9/449) هتذيب التفذيب(، والحافظ يف 26/438) هتذيب الؽؿالوالؿزي يف 

 (: راق فالن طىل فالن إذا زاد طؾقف فضاًل.3/153) لسان العربوالؿعـك واحد، قال ابـ مـظقر يف 

 مادة )َحَجَؾ(. مختار الصحاحالحجال( أي البققت. ويـظر سـده ٓ بلس بف. و)ربات  (3)

 (.4ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (1)

 =( مـ صريؼ 1/712) الؿعرفة والتاريخيف سـده مـ مل أطرفف بقد أكف حسـ، فؼد رواه الػسقي يف  (2)
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حاتؿ الرازي، ثـا محؿد بـ ـا أمحد بـ هارون البرديجل، ثـا أبق ثَ دَّ َح  (317)

قال: جؾست يقًما إىل طبد اهلل بـ  ،ؾة يحقك بـ واضحقْ ؿَ امل، ثـا أبق تُ سطؿرو ال

 ؟شلء فؼال: ما لؽ ٓ تسلل طـ الؿبارك، فرآين ساكتًا ٓ أسلل طـ شلء،

ـْ ُسَمالَِؽ َطْبَد اللِ                    ل  ُح ـْع إَِذْن بِ ـــَتْرجِ         إِْن َتَعؾ ْقَت َط ـِ ــُخػ  ْق  ـَ

َماِل َتِجْدُه َفاْغتُ                    ْقَل بِالس  ْؾَتِؼقَؽ بِالــِسؾًِس            ِت الش  ََ اَح ـا  ـِ ــر   َتْق

ـُْف َوَأْكَت            ْؿ َتِصْح ِصَقاَح الث َؽاَلك ـلَ  َوإَِذا        ـِ  ِصْػُر ُرْحَت َط َْ اْلَقَد
(1) 

 الؿتػؼفة:وقال بعض  (318)

بْ ـ مَ َتالل             ََ ٓ  سَ ـا   اــا َرائِؼَ ــِزًَزا َوَبَقاكً ـا طَ ـًِطْؾؿ        ا ــــابِؼَ ـُرُز إِ

َقائَِؼا  ى اْلَجؾِقَؾ َذ إَِذا اْحتَ               اــَكاَن اْلُؿِصقُب َسائًَِل َوَكاصِؼَ        َوالد 

قال الؼاضل: أكشدكا ابـ طرفة إزدي، أكشدكا ثعؾب، طـ ابـ  (319)

 :إطرابل

ُؽقِت َوإِك ََم  ْدِري   َتََمُم اْلَعَؿك ُصقُل الس  ََ ـْ  ْقًما ُسَماُلَؽ َم ََ  ِشَػاُء اْلَعَؿك 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ أبل 1/318) ـ بلصبفانصبؼات الؿحدثققبقصة بـ طؼبة، وأبق الشقخ إصبفاين يف  =
 بف. -وهق الثقري–طاصؿ الـبقؾ كالمها طـ سػقان 

رجالف ثؼات سقى السامل مل أجد لف ترمجة: لؽـل مل أجد مـ يؼال لف محؿد بـ طؿرو روى طـف أبق  (1)
حاتؿ، وهق روى طـ أبل تؿقؾة سقى محؿد بـ طؿرو الرازي الؿعروف بـ )زكقج(، وغالب الظـ أكف 

 نن كان هق فالسـد صحقح.هق ف

( مـ صريؼ: أمحد بـ 1315( برقؿ )2/54) الؿخؾصقاتوإثر رواه أبق صاهر الُؿَخؾِّص يف 
 إزهر طـ أبل تؿقؾة، بف.
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حاتؿ الرازي، ثـا محؿد بـ ـا أمحد بـ هارون البرديجل، ثـا أبق ثَ دَّ َح  (317)

قال: جؾست يقًما إىل طبد اهلل بـ  ،ؾة يحقك بـ واضحقْ ؿَ امل، ثـا أبق تُ سطؿرو ال

 ؟شلء فؼال: ما لؽ ٓ تسلل طـ الؿبارك، فرآين ساكتًا ٓ أسلل طـ شلء،

ـْ ُسَمالَِؽ َطْبَد اللِ                    ل  ُح ـْع إَِذْن بِ ـــَتْرجِ         إِْن َتَعؾ ْقَت َط ـِ ــُخػ  ْق  ـَ

َماِل َتِجْدُه َفاْغتُ                    ْقَل بِالس  ْؾَتِؼقَؽ بِالــِسؾًِس            ِت الش  ََ اَح ـا  ـِ ــر   َتْق

ـُْف َوَأْكَت            ْؿ َتِصْح ِصَقاَح الث َؽاَلك ـلَ  َوإَِذا        ـِ  ِصْػُر ُرْحَت َط َْ اْلَقَد
(1) 

 الؿتػؼفة:وقال بعض  (318)

بْ ـ مَ َتالل             ََ ٓ  سَ ـا   اــا َرائِؼَ ــِزًَزا َوَبَقاكً ـا طَ ـًِطْؾؿ        ا ــــابِؼَ ـُرُز إِ

َقائَِؼا  ى اْلَجؾِقَؾ َذ إَِذا اْحتَ               اــَكاَن اْلُؿِصقُب َسائًَِل َوَكاصِؼَ        َوالد 

قال الؼاضل: أكشدكا ابـ طرفة إزدي، أكشدكا ثعؾب، طـ ابـ  (319)

 :إطرابل

ُؽقِت َوإِك ََم  ْدِري   َتََمُم اْلَعَؿك ُصقُل الس  ََ ـْ  ْقًما ُسَماُلَؽ َم ََ  ِشَػاُء اْلَعَؿك 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ أبل 1/318) ـ بلصبفانصبؼات الؿحدثققبقصة بـ طؼبة، وأبق الشقخ إصبفاين يف  =
 بف. -وهق الثقري–طاصؿ الـبقؾ كالمها طـ سػقان 

رجالف ثؼات سقى السامل مل أجد لف ترمجة: لؽـل مل أجد مـ يؼال لف محؿد بـ طؿرو روى طـف أبق  (1)
حاتؿ، وهق روى طـ أبل تؿقؾة سقى محؿد بـ طؿرو الرازي الؿعروف بـ )زكقج(، وغالب الظـ أكف 

 نن كان هق فالسـد صحقح.هق ف

( مـ صريؼ: أمحد بـ 1315( برقؿ )2/54) الؿخؾصقاتوإثر رواه أبق صاهر الُؿَخؾِّص يف 
 إزهر طـ أبل تؿقؾة، بف.
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، ثـا محاد بـ زيد، طـ بـ الحسـ العالف (2)، ثـا إبراهقؿ(1)ـا مهامثَ دَّ َح  (311)

سـة مائة، قال فحشد  قدم الحسـ مؽةقال:  ،جرير بـ حازم، طـ محقد إطرج

قال: اجؾس لقس  طؾقف الـاس فؼام رجؾ، فؼال: يا أبا سعقد، ما تؼقل يف الؼدر؟

 (3).تحسـ أن تسلل

ٕبل زيد: طؾؼؿة قال: قال كقسان  ،(5)يزِ قَّ التَّ ، طـ (4)ـا أبق خؾقػةثَ دَّ َح  (311)

؟ فؼال: صحح الؿسللة لقصح (6)ضرمةخالؿ ـَ مِ  مْ أَ  قَ بـ طبدة مـ بـل تؿقؿ هُ ا

 (7).لؽ الجقاب

                                                        
 (.26هق العبدي تؼدم تحت إثر رقؿ )  (1)

 (.167ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب(، 242( ترمجة برقؿ )2/92) الجرح والتعديؾثؼة.  (2)

 شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة والبؼقة ثؼات. (3)

 هق الػضؾ بـ الحباب. (4)

 (.6339ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبأبق يعىل التَّقزيِّ صدوق يفؿ.  هق محؿد بـ الصؾت البصري (5)

 وقع يف الؿطبقع: )الؿَحضرمة(. ( 6)
 مـ الؿخطقط.هـا هناية الجزء الثالث  (7)

 359 َباُب اِيِهَتاِب
 

 

 

 

 َباُب اِلِكَتاِب
 

ِ ثَ دَّ َح  (312) ل أبل، ثـا طبد اهلل بـ الزهري، ثـا القلقد بـ مسؾؿ، طـ ـ

ِ ثَ دَّ إوزاطل، ثـا يحقك بـ أبل كثقر، َح  ِ ثَ دَّ ل أبق سؾؿة بـ طبد الرمحـ َح ـ ل أبق ـ

قام يف الـاس، فحؿد اهلل وأثـك طؾقف ثؿ  مؽة ملسو هيلع هللا ىلصهريرة قال: لؿا فتح رسقل اهلل 

َة اْلِػقَؾ »قال:  ـْ َمؽ  َف َتَعاَلك َحَبَس َط ِ  ،إِن  الؾ  َفا َوَسؾ َط َطَؾْقَفا َرُسقَلُف َواْلُؿْمِمـ ، َوإِك  ـَ ق

ََحٍد  ِٕ َٓ َتِحؾ   َفا  ـْ َكَفاٍر، َوإِك  ََم ُأِحؾ ْت لِل َساَطًة ِم ََحٍد َكاَن َقْبؾِل، َوإِك  ِٕ َلْؿ َتِحؾ  

ـِْشٍد،  ٓ  لُِؿ ِ َٓ َتِحؾ  َساقَِطُتَفا إ ْخَتَؾك َشْقُكَفا، َو َُ  َٓ ُر َصْقُدَها، َو ـَػ  َُ  َٓ َكاَن َبْعِدي، 

ـْ ُقتِ  ـِ بَِخْقرِ الـ ظ َؾ َلُف َقتِقٌؾ َفُفَق َوَم َْ ا َأْن  :(1)َر ْػَتديإِم  ْؼُتَؾ ََ ََ ا َأْن  فؼال  ،«، َوإِم 

ٓ  »فؼال:  .ا كجعؾف يف قبقركا وبققتـافنكَّ  :يا رسقل اهلل رَ ِخ ذْ العباس: إٓ اإل إِ

بف يل يا رسقل فؼال: اكت (2)-رجؾ مـ أهؾ القؿـ- فؼام أبق شاهٍ  ،«َر ْذخاْلِ 

َبِل َشاهٍ »: ملسو هيلع هللا ىلص، فؼال رسقل اهلل (3)اهلل ِٕ قال القلقد: قؾت لألوزاطل: ما  «اْكُتُبقا 

                                                        
ـِ ) وقع يف الؿطبقع: (1)  .(الـَّظِقَرْي

 وقع يف ]أ[: )البصرة( بدل )القؿـ(. (2)

 لػظ الجاللة ساقط مـ الؿطبقع. (3)
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 َباُب اِلِكَتاِب
 

ِ ثَ دَّ َح  (312) ل أبل، ثـا طبد اهلل بـ الزهري، ثـا القلقد بـ مسؾؿ، طـ ـ

ِ ثَ دَّ إوزاطل، ثـا يحقك بـ أبل كثقر، َح  ِ ثَ دَّ ل أبق سؾؿة بـ طبد الرمحـ َح ـ ل أبق ـ

قام يف الـاس، فحؿد اهلل وأثـك طؾقف ثؿ  مؽة ملسو هيلع هللا ىلصهريرة قال: لؿا فتح رسقل اهلل 

َة اْلِػقَؾ »قال:  ـْ َمؽ  َف َتَعاَلك َحَبَس َط ِ  ،إِن  الؾ  َفا َوَسؾ َط َطَؾْقَفا َرُسقَلُف َواْلُؿْمِمـ ، َوإِك  ـَ ق

ََحٍد  ِٕ َٓ َتِحؾ   َفا  ـْ َكَفاٍر، َوإِك  ََم ُأِحؾ ْت لِل َساَطًة ِم ََحٍد َكاَن َقْبؾِل، َوإِك  ِٕ َلْؿ َتِحؾ  

ـِْشٍد،  ٓ  لُِؿ ِ َٓ َتِحؾ  َساقَِطُتَفا إ ْخَتَؾك َشْقُكَفا، َو َُ  َٓ ُر َصْقُدَها، َو ـَػ  َُ  َٓ َكاَن َبْعِدي، 

ـْ ُقتِ  ـِ بَِخْقرِ الـ ظ َؾ َلُف َقتِقٌؾ َفُفَق َوَم َْ ا َأْن  :(1)َر ْػَتديإِم  ْؼُتَؾ ََ ََ ا َأْن  فؼال  ،«، َوإِم 

ٓ  »فؼال:  .ا كجعؾف يف قبقركا وبققتـافنكَّ  :يا رسقل اهلل رَ ِخ ذْ العباس: إٓ اإل إِ

بف يل يا رسقل فؼال: اكت (2)-رجؾ مـ أهؾ القؿـ- فؼام أبق شاهٍ  ،«َر ْذخاْلِ 

َبِل َشاهٍ »: ملسو هيلع هللا ىلص، فؼال رسقل اهلل (3)اهلل ِٕ قال القلقد: قؾت لألوزاطل: ما  «اْكُتُبقا 

                                                        
ـِ ) وقع يف الؿطبقع: (1)  .(الـَّظِقَرْي

 وقع يف ]أ[: )البصرة( بدل )القؿـ(. (2)

 لػظ الجاللة ساقط مـ الؿطبقع. (3)
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َبِل َشاهٍ »ققلف:  ِٕ  (1).ملسو هيلع هللا ىلص؟ قال: هذه الخطبة التل سؿعفا مـ رسقل اهلل  «اْكُتُبقا 

، طـ بـ سؾقؿان (3)بـ يحقك الحؾقاين، ثـا سعقد (2)ـا أمحدثَ دَّ َح  (313)

طـ طبد اهلل بـ طؿرو  (6)، طـ ططاء(5)، طـ ابـ جريجؾمَّ بـ الؿمَ  (4)اهلل طبد

 (7).«اْلؽَِتاُب »، قؾت: وما تؼققده؟ قال: «َكَعؿْ »قؾت: يا رسقل اهلل أققد العؾؿ؟ قال: 

بـ أبل رجاء، ثـا  (2)بـ محؿد العبدي ثـا محؿد (1)ـا مهامثَ دَّ َح  (314)
                                                        

( 1355(، ومسؾؿ برقؿ )2434شقخ الؿصـػ مل أقػ طىل ترمجتف والحديث طـد البخاري برقؿ ) (1)
 التحديث.مـ صريؼ القلقد بـ مسؾؿ، بف، وقد صرح القلقد طـدمها ب

 (.257ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.2342ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق سعقد بـ سؾقؿان القاسطل لؼبف سعدْويف ثؼة حافظ.  (3)

 (.3673ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طبد اهلل بـ الؿممؾ الؿخزومل الؿؽل ضعقػ.  (4)

 تؼريب التفذيبثؼة فؼقف فاضؾ، وكان يدلس ويرسؾ.  هق طبد الؿؾؽ بـ طبد العزيز بـ جريج (5)
 (.4221ترمجة برقؿ )

 (.4623ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة فؼقف فاضؾ: لؽـف كثقر اإلرسال.  هق ططاء بـ أبل رباح (6)

 تؼققد العؾؿ(، والخطقب يف 852( برقؿ )1/469) ٕوسطاسـده ضعقػ. ورواه الطبراين يف  (7)
( مـ صريؼ أمحد بـ يحقك الحؾقاين بف. وقال الطبراين: مل يرو هذا الحديث طـ ططاء إٓ 68)ص

تؼققد (، والخطقب يف 763( برقؿ )2/237) الؿدخؾ إىل الســطبداهلل بـ الؿممؾ. ورواه البقفؼل يف 
( مـ صريؼ سعقد بـ سؾقؿان بف، قال البقفؼل: تػرد 1/136) الؿستدرك(، والحاكؿ يف 69)ص العؾؿ

 هاهلل بـ طؿرو.ا بف طبد اهلل بـ الؿممؾ، وهق ضعقػ، وقد ققؾ طـف طـ ابـ أبل مؾقؽة طـ طبد

تؼققد وما ذكره مـ رواية ابـ الؿممؾ طـ ابـ أبل مؾقؽة طـ ابـ طؿرو هل طـد الخطقب يف  قلت:
طـد الخطقب كذلؽ مـ صريؼ ابـ الؿممؾ طـ طؿرو بـ شعقب طـ أبقف  (، وكذا هق68)ص العؾؿ

 بف بـحقه. -طبداهلل بـ طؿرو–طـ جده 
 (.62تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 مل أطرفف. (2)
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، طـ محؿد بـ إسحاق، طـ طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف، طـ بـ يزيد (1)محؿد

 «َكَعؿْ »جده طبد اهلل بـ طؿرو قؾت: يا رسقل اهلل أكتب ما أسؿعف مـؽ؟ قال: 

َٓ َأقُ  :َكَعؿْ »قؾت: يف الغضب والرضا؟ قال:  اَفنِك ل  ٓ  َحؼًّ  (2).«قُل إِ

ِ ثَ دَّ َح  (315) قال:  ،بـ طاصؿ (5)، ثـا طظبـ أبل صالب (4)ثـا يحقك ،(3)ل أبلـ

فلتاه دويد بـ  -يومرًة مل يذكر الرَّ  يقال: مرًة بالرَّ -قعدت إىل الزبقر بـ طدي 

قال: قؾـا: يا رسقل اهلل،  ،قب، طـ أبقف، طـ جدهقال: ثـا طؿرو بـ شع ،صارق

 (6).«َبَؾك، َفاْكُتُبقَها»، أفال كؽتبفا؟ قال: إكا كسؿع مـؽ أشقاء ٓ كحػظفا

، كلبـ أبل أمقة إكطا (2)بـ أمحد الغزاء، ثـا الحسـ (1)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (316)
                                                        

 (.6443ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الؽالطل القاسطل ثؼة ثبت طابد.  (1)

تؼققد شعقب كؿا سقليت. ورواه الخطقب يف سـده ضعقػ بقد أكف ثابت فؾف صرق طـ طؿرو بـ  (2)
( مـ صرق طـ محؿد بـ 31/257-259) تاريخ دمشؼ(، وابـ طساكر يف 83-77)ص العؾؿ

 إسحاق بف، وٓبـ إسحاق تصريح بالتحديث طـدمها.

 مل أقػ طىل ترمجتف. (3)

 يخ بغدادتارحسـ الحديث. وقال الدارقطـل: ٓ بلس بف طـدي، ومل يطعـ فقف أحد بحجة  (4)
 (.7464( ترمجة برقؿ )16/323)

وقد  تحرير التؼريب، وهتذيب التفذيبهق طظ بـ طاصؿ القاسطل ضعقػ. تـظر ترمجتف مـ  (5)
 كـت حسـت لف يف بعض كتبل، ثؿ ضفر يل ضعػف.

( مـ صريؼ أمحد بـ 74)ص تؼققد العؾؿسـده ضعقػ، وهق حسـ بشقاهده، ورواه الخطقب يف  (6)
تاريخ وابـ طساكر يف  -وهق يحقك بـ أبل صالب إكؿا ُكِسَب هـا إىل جده–يحقك بـ جعػر حـبؾ، و

 ( مـ صريؼ الػضؾ بـ سفؾ كؾُّفؿ طـ طظ بـ طاصؿ، بف.31/259) دمشؼ

 (.3تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (1)

قب يف (، والخط8/181) الثؼاتهق الحسـ بـ محبقب بـ أبل أمقة أبق طظ، ذكره ابـ حبان يف  (2)
تاريخ بغداد (8/466( ترمجة برقؿ )ومل يذكرا فقف جرًحا وٓ تعدياًل.3959 ،) 

)9( )8(

)9(

)8(
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، طـ محؿد بـ إسحاق، طـ طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف، طـ بـ يزيد (1)محؿد

 «َكَعؿْ »جده طبد اهلل بـ طؿرو قؾت: يا رسقل اهلل أكتب ما أسؿعف مـؽ؟ قال: 

َٓ َأقُ  :َكَعؿْ »قؾت: يف الغضب والرضا؟ قال:  اَفنِك ل  ٓ  َحؼًّ  (2).«قُل إِ

ِ ثَ دَّ َح  (315) قال:  ،بـ طاصؿ (5)، ثـا طظبـ أبل صالب (4)ثـا يحقك ،(3)ل أبلـ

فلتاه دويد بـ  -يومرًة مل يذكر الرَّ  يقال: مرًة بالرَّ -قعدت إىل الزبقر بـ طدي 

قال: قؾـا: يا رسقل اهلل،  ،قب، طـ أبقف، طـ جدهقال: ثـا طؿرو بـ شع ،صارق

 (6).«َبَؾك، َفاْكُتُبقَها»، أفال كؽتبفا؟ قال: إكا كسؿع مـؽ أشقاء ٓ كحػظفا

، كلبـ أبل أمقة إكطا (2)بـ أمحد الغزاء، ثـا الحسـ (1)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (316)
                                                        

 (.6443ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الؽالطل القاسطل ثؼة ثبت طابد.  (1)

تؼققد شعقب كؿا سقليت. ورواه الخطقب يف سـده ضعقػ بقد أكف ثابت فؾف صرق طـ طؿرو بـ  (2)
( مـ صرق طـ محؿد بـ 31/257-259) تاريخ دمشؼ(، وابـ طساكر يف 83-77)ص العؾؿ

 إسحاق بف، وٓبـ إسحاق تصريح بالتحديث طـدمها.

 مل أقػ طىل ترمجتف. (3)

 يخ بغدادتارحسـ الحديث. وقال الدارقطـل: ٓ بلس بف طـدي، ومل يطعـ فقف أحد بحجة  (4)
 (.7464( ترمجة برقؿ )16/323)

وقد  تحرير التؼريب، وهتذيب التفذيبهق طظ بـ طاصؿ القاسطل ضعقػ. تـظر ترمجتف مـ  (5)
 كـت حسـت لف يف بعض كتبل، ثؿ ضفر يل ضعػف.

( مـ صريؼ أمحد بـ 74)ص تؼققد العؾؿسـده ضعقػ، وهق حسـ بشقاهده، ورواه الخطقب يف  (6)
تاريخ وابـ طساكر يف  -وهق يحقك بـ أبل صالب إكؿا ُكِسَب هـا إىل جده–يحقك بـ جعػر حـبؾ، و

 ( مـ صريؼ الػضؾ بـ سفؾ كؾُّفؿ طـ طظ بـ طاصؿ، بف.31/259) دمشؼ

 (.3تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (1)

قب يف (، والخط8/181) الثؼاتهق الحسـ بـ محبقب بـ أبل أمقة أبق طظ، ذكره ابـ حبان يف  (2)
تاريخ بغداد (8/466( ترمجة برقؿ )ومل يذكرا فقف جرًحا وٓ تعدياًل.3959 ،) 
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، طـ طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف، (1)ثـا إسؿاطقؾ بـ يحقك، طـ ابـ أبل ذويد

ُدوا اْلِعْؾَؿ بِاْلؽَِتاِب »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ جده طـ الـبل   (2).«َقق 

بـ طبد الحؿقد  (4)ثـا شعقبظ، قْ بـ يحقك بـ حبقب الـِّ (3)ا أمحدكَ رَ بَ ْخ أَ  (317)

، (6)قال: إن إسؿاطقؾ الؿؽل بـ هارون الغساين (5)، ثـا طبد الرحقؿالقاسطل

عقب، طـ أبقف، طـ جده قال: قؾت: ، طـ طؿرو بـ شبـ شابقر (7)ثـا طـ داود

قؾت: إكؽ  «َكَعْؿ، َفاْكُتبفُ »يا رسقل اهلل، إين أسؿع مـؽ الشلء أفلكتبف؟ قال: 

ا»تغضب وترضك؟ قال:  ٓ  َحؼًّ َضا َواْلَغَضِب إِ َٓ َأُققُل فِل الر   (1).«إِك ل 
                                                        

 : )ابـ أبل ذئب(، وهق الصقاب، واهلل أطؾؿ.العؾؾ الؿتـاهقة، وتؼققد العؾؿكذا يف الؿخطقط، ويف  (1)

( 97( برقؿ )1/87) العؾؾ الؿتـاهقة(، وابـ الجقزي يف 69)ص تؼققد العؾؿرواه الخطقب يف  (2)
 مـ صريؼ: إسؿاطقؾ بـ يحقك، بف. )أي: طـ ابـ أبل ذئب(.

: تػرد بف إسؿاطقؾ بـ يحقك طـ ابـ أبل -هق الدارقطـل–وقال الخطقب َطِؼَبف: قال طظ بـ طؿر 
 هذئب.ا

ـُ الجقزي، وزاد: ... فػقف إسؿاطقؾ بـ يحقك، قال ابـ طدي: يحدث  وذكر هذا طـ الدارقطـل اب
بقاصقؾ. وقال ابـ حبان: يروي الؿقضقطات طـ الثؼات وما ٓ أصؾ لف طـ إثبات طـ الثؼات بال

 هٓ يحؾ الراوية طـف بحال. وقال الدارقطـل: كذاب متروك.ا
 (، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل.2954( برقؿ )6/458) تاريخ بغدادترَجَؿف الخطقب يف  (3)

(، وقال: سؿعت مـف مع أبل 1533( برقؿ )4/353) عديؾالجرح والتترجؿ لف ابـ أبل حاتؿ يف  (4)
 وهق صدوق.

 (.5719( ترمجة برقؿ )12/373) تاريخ بغدادقال طـف الدارقطـل: متروك يؽذب.  (5)

 (.489ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق إسؿاطقؾ بـ مسؾؿ الؿؽل، ضعقػ.  (6)

 (.1798ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (7)

ـٌ ثابت كؿا تؼدم، ورواه البقفؼل يف سـ (1)  الؿدخؾ إىل الســ الؽبرىده تالػ، وهق حديث َحَس
 الرحقؿ بـ هارون، بف. (، مـ صريؼ: طبد78)ص تؼققد العؾؿ(، والخطقب يف 615( برقؿ )2/133)
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سؿعتف مـ داود بـ شابقر،  ال:ق ،وحدثتف بف :قال طبد الرحقؿ: وقال شعبة

كؿا سؿعف إسؿاطقؾ، ولؽـ سؿعت طؾًؿا طـ الحؽؿ ومحاد، فؿا كتبتف كسقتف، 

 .وما مل أكتبف مل أكسف

، (3)بـ طثؿان، ثـا أبق معاوية (2)ان، ثـا سفؾفَ بـ بِ  (1)ـا الحسقـثَ دَّ َح  (318)

ـ شعقب، طـ أبقف، طـ جده قال: قؾت: ، طـ طؿرو بةَس قْ كَ بـ أبل أُ  (4)طـ يحقك

قؾت: يف حال الرضا  «َكَعؿْ »قال:  يا رسقل اهلل، إكا كسؿع مـؽ أشقاًء أفـؽتبفا؟

ْخطِ »والسخط؟ قال:  َضا َوالس   (5).«فِل َحاِل الر 

بـ  (3)، ثـا يحقكبـ محؿد (2)، ثـا أبل الحباب(1)قػةأبق خؾ (6)ـاثَ دَّ َح  (319)

، طـ طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف، طـ جده بـ إخـس (4)، طـ طبقد اهللؿقْ ؾَ ُس 
                                                        

 هقال فقف ابـ ماكقٓ: شقخ طسؽري مشفقر.ا (1)

 (.32)تؼدم تحت إثر رقؿ  (2)

 (.5878ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب، ثؼة. خازم الضريرهق محؿد بـ  (3)

 (.7558ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبضعقػ.  (4)

 سـده ضعقػ، وهق حديث حسـ كؿا تؼدم. (5)

 يف الؿطبقع: )وحدثـا( بزيادة واو. (6)

 هق الػضؾ بـ الحباب، ثؼة. (1)

(، ومل يزد طىل ققلف: ... يروي طـ يزيد بـ هارون والبصريقـ 8/217) اتالثؼذكره ابـ حبان يف  (2)
 ها.حدثـا طـف ابـف الػضؾ بـ الُحَباب

 (.7613ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الطائػل، صدوق سلء الحػظ.  (3)

قال، وتـظر  ثؼة، وأما ققل الحافظ: صدوق. َوَكْؼُؾُف طـ ابـ حبان ققلف: كان يخطئ كثقًرا. فؾقس كؿا (4)
 .تحرير التؼريب، وهتذيب التفذيبترمجتف مـ 

)8(

)8(
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سؿعتف مـ داود بـ شابقر،  ال:ق ،وحدثتف بف :قال طبد الرحقؿ: وقال شعبة

كؿا سؿعف إسؿاطقؾ، ولؽـ سؿعت طؾًؿا طـ الحؽؿ ومحاد، فؿا كتبتف كسقتف، 

 .وما مل أكتبف مل أكسف

، (3)بـ طثؿان، ثـا أبق معاوية (2)ان، ثـا سفؾفَ بـ بِ  (1)ـا الحسقـثَ دَّ َح  (318)

ـ شعقب، طـ أبقف، طـ جده قال: قؾت: ، طـ طؿرو بةَس قْ كَ بـ أبل أُ  (4)طـ يحقك

قؾت: يف حال الرضا  «َكَعؿْ »قال:  يا رسقل اهلل، إكا كسؿع مـؽ أشقاًء أفـؽتبفا؟

ْخطِ »والسخط؟ قال:  َضا َوالس   (5).«فِل َحاِل الر 

بـ  (3)، ثـا يحقكبـ محؿد (2)، ثـا أبل الحباب(1)قػةأبق خؾ (6)ـاثَ دَّ َح  (319)

، طـ طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف، طـ جده بـ إخـس (4)، طـ طبقد اهللؿقْ ؾَ ُس 
                                                        

 هقال فقف ابـ ماكقٓ: شقخ طسؽري مشفقر.ا (1)

 (.32)تؼدم تحت إثر رقؿ  (2)

 (.5878ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب، ثؼة. خازم الضريرهق محؿد بـ  (3)

 (.7558ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبضعقػ.  (4)

 سـده ضعقػ، وهق حديث حسـ كؿا تؼدم. (5)

 يف الؿطبقع: )وحدثـا( بزيادة واو. (6)

 هق الػضؾ بـ الحباب، ثؼة. (1)

(، ومل يزد طىل ققلف: ... يروي طـ يزيد بـ هارون والبصريقـ 8/217) اتالثؼذكره ابـ حبان يف  (2)
 ها.حدثـا طـف ابـف الػضؾ بـ الُحَباب

 (.7613ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الطائػل، صدوق سلء الحػظ.  (3)

قال، وتـظر  ثؼة، وأما ققل الحافظ: صدوق. َوَكْؼُؾُف طـ ابـ حبان ققلف: كان يخطئ كثقًرا. فؾقس كؿا (4)
 .تحرير التؼريب، وهتذيب التفذيبترمجتف مـ 
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سؿعتف مـ داود بـ شابقر،  ال:ق ،وحدثتف بف :قال طبد الرحقؿ: وقال شعبة

كؿا سؿعف إسؿاطقؾ، ولؽـ سؿعت طؾًؿا طـ الحؽؿ ومحاد، فؿا كتبتف كسقتف، 

 .وما مل أكتبف مل أكسف

، (3)بـ طثؿان، ثـا أبق معاوية (2)ان، ثـا سفؾفَ بـ بِ  (1)ـا الحسقـثَ دَّ َح  (318)

ـ شعقب، طـ أبقف، طـ جده قال: قؾت: ، طـ طؿرو بةَس قْ كَ بـ أبل أُ  (4)طـ يحقك

قؾت: يف حال الرضا  «َكَعؿْ »قال:  يا رسقل اهلل، إكا كسؿع مـؽ أشقاًء أفـؽتبفا؟

ْخطِ »والسخط؟ قال:  َضا َوالس   (5).«فِل َحاِل الر 

بـ  (3)، ثـا يحقكبـ محؿد (2)، ثـا أبل الحباب(1)قػةأبق خؾ (6)ـاثَ دَّ َح  (319)

، طـ طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف، طـ جده بـ إخـس (4)، طـ طبقد اهللؿقْ ؾَ ُس 
                                                        

 هقال فقف ابـ ماكقٓ: شقخ طسؽري مشفقر.ا (1)

 (.32)تؼدم تحت إثر رقؿ  (2)

 (.5878ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب، ثؼة. خازم الضريرهق محؿد بـ  (3)

 (.7558ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبضعقػ.  (4)

 سـده ضعقػ، وهق حديث حسـ كؿا تؼدم. (5)

 يف الؿطبقع: )وحدثـا( بزيادة واو. (6)

 هق الػضؾ بـ الحباب، ثؼة. (1)

(، ومل يزد طىل ققلف: ... يروي طـ يزيد بـ هارون والبصريقـ 8/217) اتالثؼذكره ابـ حبان يف  (2)
 ها.حدثـا طـف ابـف الػضؾ بـ الُحَباب

 (.7613ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الطائػل، صدوق سلء الحػظ.  (3)

قال، وتـظر  ثؼة، وأما ققل الحافظ: صدوق. َوَكْؼُؾُف طـ ابـ حبان ققلف: كان يخطئ كثقًرا. فؾقس كؿا (4)
 .تحرير التؼريب، وهتذيب التفذيبترمجتف مـ 

)10(

)9( )8( )7(

)10(

)9(

)8(

)7(



 364 َباُب اِيِهَتاِب
 

 

 

 

تب، يتؽؾؿ يف الغضب والرضا فال تؽ ملسو هيلع هللا ىلصقال: قالت يل قريش: إن رسقل اهلل 

ٓ   ،اْكُتْب َفَقال ِذي َكْػِسل بَِقِدهِ »فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصفسللت رسقل اهلل  ـ ل إِ ْخُرُج ِم ََ َما 

 (1).«َحؼٌّ 

، ثـا ابـ إدريس، طـ لقث، طـ اينؿَّ الحِ ، ثـا (2)ـا الحضرملثَ دَّ َح  (321)

قال: ما آسك طىل شلء إٓ طىل الصادقة،  ،ـ طبد اهلل بـ طؿرومجاهد، ط

أن أكتب فقفا ما أسؿع مـف فلذن  ملسو هيلع هللا ىلصوالصادقة صحقػة استلذكت فقفا الـبل 

 (3).يل
، طـ (4)ثـا شريؽ ،(3)،ثـا طظ بـ حؽقؿ(2)ـامغبـ  (1)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (321)

ِ بُ غِّ رَ قال: ما يُ  ،طـ طبد اهلل بـ طؿرو لقث، طـ مجاهد  :ل يف الحقاة إٓ خصؾتانـ
                                                        

تؼققد (، ومـ صريؼف: الخطقب يف 2/162سـده ضعقػ، وهق حديث صحقح، فؼد رواه أمحد ) (1)
(، ومـ صريؼف: أبق داود برقؿ 9/49-53) الؿصـػ(، ورواه ابـ أبل شقبة يف 83)ص العؾؿ

طـ القلقد بـ طبد اهلل، طـ يقسػ بـ ماهؽ، طـ  (، مـ صريؼ: طبقد اهلل بـ إخـس،3646)
طبداهلل بـ طؿرو، بف، ورجالف كؾفؿ ثؼات، والقلقد هق القلقد بـ طبد اهلل بـ أبل مغقث، جاء ذلؽ 

 طـد أبل داود.

 (.4ثؼة تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (2)

ا، ومل يتؿقز حديثف، فترك.  (3) ترمجة  تؼريب التفذيبسـده ضعقػ: ٕن لقث بـ أبل ُسَؾْقؿ اختؾط جدا
 ( مـ صريؼ لقث بف.85)ص تؼققد العؾؿ(، ويـظر ما سقليت. ورواه الخطقب يف 5721برقؿ )

 (7/37 ،)اإلكؿالهق طبد اهلل بـ غـام بـ حػص بـ غقاث، وهق طبقد بـ غـام ثؼة لف ترمجة يف  (1)
سقر أطالم الـبالء (13/558( برقؿ )282.) 

 ـَّام(، وهق كذلؽ يف الؿطبقع ويف ]أ[: )غـام(، وهق الصقاب لذا أثبتُّف.يف إصؾ و]ب[: )طَ  (2)

 (.4757ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طظ بـ حؽقؿ بـ ذبقان إْودي ثؼة.  (3)

ًٓ فاضاًل شديًدا طىل  (4) هق الـخعل صدوق يخطئ كثقًرا تغقر حػظف مـذ ويَل الؼضاء بالؽقفة، وكان طاد
 (.2832ترمجة برقؿ ) يب التفذيبتؼرأهؾ البدع. 
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أن أكتبفا طـف  ملسو هيلع هللا ىلص، والصادقة صحقػة كـت استلذكت رسقل اهلل (1)طهْ القَ 

 (2).فؽتبتفا وهل الصادقة

ِ ثَ دَّ َح  (322) بـ الحسـ بـ جبقر القاسطل، ثـا محؿد بـ طقسك  (3)ل طؿرـ

، طـ مجاهد قال: بـ يحقك بـ صؾحة (4)طظ، ثـا إسحاقالعطار، ثـا طاصؿ بـ 

م بـل اَل يا غُ  فْ مَ "رأيت طـد طبد اهلل بـ طؿرو صحقػًة، فذهبت أتـاولفا فؼال: 

قال: هذه الصادقة، فقفا ما سؿعتف مـ  !؟قؾت: ما كـت تؿـعـل شقًئا ،محزوم

 (1)."أحد، لقس بقـل وبقـف فقفا ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

ا ـ، ثـلـان الحؿصـبـ حـ (3)دـا محؿـ، ثـ(2)رملـا الحضــثَ دَّ َح  (323)
                                                        

 هاَكتب يف حاشقة مخطقط ]ب[: الَقْهط قرية بالطائػ والقهط هذا ماٌل لعؿرو بـ العاص.  (1)
لف وسؽقن ثاكقف، وصاٌء مفؿؾة، والقهط  (5/386معجؿ البؾدانوقال ياققت يف  (: َوْهط بػتح أوَّ

الطائػ... وقال ابـ مقسك: القهط قرية الؿؽان الؿطؿئـ الؿستقي... وهق مال لعْؿرو بـ العاص ب
 هبالطائػ طىل ثالثة أمقال مـ َوجٍّ كاكت لعؿرو بـ العاص. ا

تؼققد (، والخطقب يف 513( برقؿ )1/436) مؼدمة الســسـده ضعقػ، ورواه الدارمل يف  (2)
يؼ شريؽ ( مـ صر394( برقؿ )1/335) جامع بقان العؾؿ وفضؾف(، وابـ طبد البر يف 84)ص العؾؿ

ا الَقْهط: فلرض تصدق هبا طؿرو بـ العاص   هكان يؼقم طؾقفا.ا بف، وطـدهؿ زياده وهل )وأمَّ
 مل أقػ لف طىل ترمجة. (3)
 (.394ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبضعقػ.  (4)

( مـ 84)ص تؼققد العؾؿسـده ضعقػ: ولؽـ بالطريؼ الؿتؼدمة يؽقن حسـًا، ورواه الخطقب يف  (1)
  (2/158-226.)الؿسـدإسحاق بـ يحقك بف والصحقػة الصادقة رواها أمحد يفصريؼ 

 (.4ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

( ترمجة برقؿ 4/217) تاريخ بغدادهق محؿد بـ طؿرو بـ حـان الحؿصل وثؼف الخطقب يف  (3)
 (، وقال: ربؿا أغرب.9/123) الثؼات(، وذكره ابـ حبان يف 1413)

 =: صدوق. وهذا بعقد: فالرجؾ ثؼة، أما ابـ حبان فنكؿا قال: )ربؿا أغرب(، ومل يؼؾ: وقال الحافظ
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أن أكتبفا طـف  ملسو هيلع هللا ىلص، والصادقة صحقػة كـت استلذكت رسقل اهلل (1)طهْ القَ 

 (2).فؽتبتفا وهل الصادقة

ِ ثَ دَّ َح  (322) بـ الحسـ بـ جبقر القاسطل، ثـا محؿد بـ طقسك  (3)ل طؿرـ

، طـ مجاهد قال: بـ يحقك بـ صؾحة (4)طظ، ثـا إسحاقالعطار، ثـا طاصؿ بـ 

م بـل اَل يا غُ  فْ مَ "رأيت طـد طبد اهلل بـ طؿرو صحقػًة، فذهبت أتـاولفا فؼال: 

قال: هذه الصادقة، فقفا ما سؿعتف مـ  !؟قؾت: ما كـت تؿـعـل شقًئا ،محزوم

 (1)."أحد، لقس بقـل وبقـف فقفا ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

ا ـ، ثـلـان الحؿصـبـ حـ (3)دـا محؿـ، ثـ(2)رملـا الحضــثَ دَّ َح  (323)
                                                        

 هاَكتب يف حاشقة مخطقط ]ب[: الَقْهط قرية بالطائػ والقهط هذا ماٌل لعؿرو بـ العاص.  (1)
لف وسؽقن ثاكقف، وصاٌء مفؿؾة، والقهط  (5/386معجؿ البؾدانوقال ياققت يف  (: َوْهط بػتح أوَّ

الطائػ... وقال ابـ مقسك: القهط قرية الؿؽان الؿطؿئـ الؿستقي... وهق مال لعْؿرو بـ العاص ب
 هبالطائػ طىل ثالثة أمقال مـ َوجٍّ كاكت لعؿرو بـ العاص. ا

تؼققد (، والخطقب يف 513( برقؿ )1/436) مؼدمة الســسـده ضعقػ، ورواه الدارمل يف  (2)
يؼ شريؽ ( مـ صر394( برقؿ )1/335) جامع بقان العؾؿ وفضؾف(، وابـ طبد البر يف 84)ص العؾؿ

ا الَقْهط: فلرض تصدق هبا طؿرو بـ العاص   هكان يؼقم طؾقفا.ا بف، وطـدهؿ زياده وهل )وأمَّ
 مل أقػ لف طىل ترمجة. (3)
 (.394ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبضعقػ.  (4)

( مـ 84)ص تؼققد العؾؿسـده ضعقػ: ولؽـ بالطريؼ الؿتؼدمة يؽقن حسـًا، ورواه الخطقب يف  (1)
  (2/158-226.)الؿسـدإسحاق بـ يحقك بف والصحقػة الصادقة رواها أمحد يفصريؼ 

 (.4ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

( ترمجة برقؿ 4/217) تاريخ بغدادهق محؿد بـ طؿرو بـ حـان الحؿصل وثؼف الخطقب يف  (3)
 (، وقال: ربؿا أغرب.9/123) الثؼات(، وذكره ابـ حبان يف 1413)

 =: صدوق. وهذا بعقد: فالرجؾ ثؼة، أما ابـ حبان فنكؿا قال: )ربؿا أغرب(، ومل يؼؾ: وقال الحافظ
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 ،بـ طبد الرمحـ (3)ةرَ قْ بَ ، طـ هُ بـ أبل حؽقؿ (2)، طـ طتبةبـ القلقد (1)ةـبؼق

فؼال: هذه أحاديث  ،ةً اَل خْ : كـا إذا أكثركا طىل أكس بـ مالؽ ألؼك إلقـا مِ قال

 (4).ملسو هيلع هللا ىلصكتبتفا طـ رسقل اهلل 

، ثـا بـ غقاث (2)، ثـا طبد القاحدبـ خالد الراسبل (1)ـا محؿدثَ دَّ َح  (324)

ِ ثَ دَّ ، َح بـ الؿثـك (3)اهلل طبد أكف كان يلمر ، طـ أكس بـ مالؽ: (4)ل طؿل ثؿامةـ

ِ بَ   (5).أن يؼقدوا العؾؿ بالؽتاب فِ قْ ـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف ذلؽ. تحرير التؼريبيغرب وقد أصاب أصحاب  =
 (.741ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق بؼقة بـ القلقد، صدوق كثقر التدلقس طـ الضعػاء.  (1)

 (.4459) ترمجة برقؿ تؼريب التفذيبصدوق يخطئ كثقًرا.  (2)

الجرح (، وابـ أبل حاتؿ يف 2858( ترمجة برقؿ )8/243) التاريخ الؽبقرذكره البخاري يف  (3)
 (، ومل يذكرا فقف جرًحا وٓ تعدياًل.463( ترمجة برقؿ )9/113) والتعديؾ

( مـ صريؼ محؿد بـ حـان، بف. ورواه الطبراين يف 7/66) الؽامؾضعقػ. ورواه ابـ طدي يف  (4)
ـد الشامققـمس (1/427( برقؿ )ومـ صريؼف: الخطقب يف 751 )تؼققد العؾؿ (، وابـ 96)ص

( بتحؼقؼل مـ صريؼ صدقف بـ خالد ورواه أيًضا الخطقب يف 56برقؿ ) مؼدمة الؽامؾطدي يف 
تؼققد العؾؿ ( مـ صريؼ بؼقة، ومحؿد بـ شعقب بـ شابقر كؾفؿ طـ طتبة بـ أبل حؽقؿ 95)ص

(، ثؿ قال َطِؼبف: قؾت: هذا 5459مـ ترمجة طتبة برقؿ ) مقزان آطتدالثر الذهبل يف بف. وأورد إ
 هَبِعْقٌد مـ الصحة. ا

 ه( وذكر مؿـ روى طـف الطبراين، ومحؿد بـ خالد بـ يزيد الـقظ.ا1/433) اإلكؿالذكره ابـ ماكقٓ يف  (1)
 وكذا الؿصـػ. قلت:

 (.4275قؿ )ترمجة بر تؼريب التفذيبصدوق.  (2)

هق طبد اهلل بـ الؿثـك بـ طبد اهلل بـ أكس بـ مالؽ إكصاري، حسـ الحديث لؿـ تلمؾ كالم  (3)
 .تحرير التؼريب، ويـظر هتذيب التفذيبإئؿة فقف يف 

 (.861ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (4)

( مـ صريؼ محؿد بـ 123برقؿ ) لعؾؿاسـده ضعقػ. وهق أثر حسـ، فؼد رواه أبق خقثؿة يف  (5)
 =( مـ صريؼ 733( برقؿ )1/246) الؿعجؿ الؽبقروالطبراين يف  -ولد طبد اهلل بـ الؿثـك–طبداهلل 
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، ثـا (2)ـيْ قَ بـ الجـقد بـ هبرام إرجاين، ثـا لُ  (1)ـا محؿدثَ دَّ َح  (325)

 ،ك، طـ طؿف ثؿامة، طـ أكسالحؿقد بـ سؾقؿان، طـ طبد اهلل بـ الؿثـ طبد

ُدوا اْلِعْؾَؿ بِاْلؽَِتاِب »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ـ: هذا الحديث مل يْ قَ قال لُ  ،(3)«َقق 

 (4).يروه غقر هذا الشقخ

طققـة،  (3)[بـ]ان ، ثـا سػقبـ طؿر  (2)، ثـا طبد اهلل(1)ـا الحضرملثَ دَّ َح  (326)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ مسؾؿ بـ إبراهقؿ، 538( برقؿ )1/432) الســخالد بـ خداش، والدارمل يف  =
( مـ صريؼ محؿد بـ 1/136) الؿستدرك(، والحاكؿ يف 96)ص تؼققد العؾؿوالخطقب يف 

( مـ صريؼ: سؾؿ بـ قتقبة، 97)ص تؼققد العؾؿورواه أيًضا الخطقب يف  -الؿتؼدم َقْقُؾ –طبداهلل 
 ومسؾؿ بـ إبراهقؿ، وسعقد بـ طبد الجبار كؾفؿ طـ طبد اهلل بـ الؿثـك، بف.

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (1)

 (.5962ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبلؼبف ُلَقيـ ثؼة.  هق محؿد بـ سؾقؿان بـ حبقب ( 2)
 ( مـ هذه الطريؼ التل طـد الؿصـػ.51الحديث رواه لقيـ يف جزئف برقؿ ) ( 3)
 هوكص كالمف الذي يف جزئف هق: مل يؽـ يرفعف أحد غقر هذا الرجؾ. ا (4)

ذكرهؿ يف تخريج الؿقققف، وقد أن غقر طبد الحؿقد يرويف مقققًفا وهؿ مجاطة تؼدم  يعـل 
(: اتػؼ محؿد بـ طبد اهلل إكصاري، وسعقد بـ 97)ص تؼققد العؾؿقال مقسك بـ هارون كؿا يف 

طبد الجبار، ومسؾؿ بـ إبراهقؿ، فرووا هذا الحديث، طـ طبد اهلل بـ الؿثـك، طـ ثؿامة، طـ أكس 
لؿثـك، طـ ثؿامة، طـ أكس، حدثـاه أبق مـ ققلف، ورفعف طبد الحؿقد بـ سؾقؿان، طـ طبد اهلل بـ ا

بؽر الصغاين، طـ سعقد بـ سؾقؿان، طـ طبد اهلل بـ الؿثـك، طـ ثؿامة، طـ أكس مرفقًطا كؿا حدثـاه 
ُلَقيـ مرفقًطا، وهذا حديث مقققف ٓ يصح رفعف، والذي طـدكا، واهلل أطؾؿ أن طبد الحؿقد بـ 

ح بـ سؾقؿان، وأرى أن طبد الحؿقد كان أحقاًكا سؾقؿان وهؿ يف رفعف، وكان طبد الحؿقد أخا فؾق
اهلل بـ  يحدث بف مقققًفا: ٕن قتقبة ابـ سعقد حدثـا، قال: حدثـا طبد الحؿقد بـ سؾقؿان، طـ طبد

 العلل، وانظر هالؿثـك، طـ ثؿامة بـ طبد اهلل، طـ أكس بـ مالؽ، قال: ققدوا العؾؿ بالؽتاب.ا
 ( للدارقطني.7334( برقم )57/63)

 (.4ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

ا لؿـ تلمؾ ترمجتف مـ  (2) هق طبد اهلل بـ طؿر بـ أبان الؽقيف ثؼة، وققل الحافظ فقف: صدوق بعقد جدا
هتذيب التفذيب وتـظر ترمجتف مـ ،تحرير التؼريب. 

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع. (3)
)9(

)8(

)7(
)6(
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، ثـا (2)ـيْ قَ بـ الجـقد بـ هبرام إرجاين، ثـا لُ  (1)ـا محؿدثَ دَّ َح  (325)

 ،ك، طـ طؿف ثؿامة، طـ أكسالحؿقد بـ سؾقؿان، طـ طبد اهلل بـ الؿثـ طبد

ُدوا اْلِعْؾَؿ بِاْلؽَِتاِب »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ـ: هذا الحديث مل يْ قَ قال لُ  ،(3)«َقق 

 (4).يروه غقر هذا الشقخ

طققـة،  (3)[بـ]ان ، ثـا سػقبـ طؿر  (2)، ثـا طبد اهلل(1)ـا الحضرملثَ دَّ َح  (326)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ مسؾؿ بـ إبراهقؿ، 538( برقؿ )1/432) الســخالد بـ خداش، والدارمل يف  =
( مـ صريؼ محؿد بـ 1/136) الؿستدرك(، والحاكؿ يف 96)ص تؼققد العؾؿوالخطقب يف 

( مـ صريؼ: سؾؿ بـ قتقبة، 97)ص تؼققد العؾؿورواه أيًضا الخطقب يف  -الؿتؼدم َقْقُؾ –طبداهلل 
 ومسؾؿ بـ إبراهقؿ، وسعقد بـ طبد الجبار كؾفؿ طـ طبد اهلل بـ الؿثـك، بف.

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (1)

 (.5962ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبلؼبف ُلَقيـ ثؼة.  هق محؿد بـ سؾقؿان بـ حبقب ( 2)
 ( مـ هذه الطريؼ التل طـد الؿصـػ.51الحديث رواه لقيـ يف جزئف برقؿ ) ( 3)
 هوكص كالمف الذي يف جزئف هق: مل يؽـ يرفعف أحد غقر هذا الرجؾ. ا (4)

ذكرهؿ يف تخريج الؿقققف، وقد أن غقر طبد الحؿقد يرويف مقققًفا وهؿ مجاطة تؼدم  يعـل 
(: اتػؼ محؿد بـ طبد اهلل إكصاري، وسعقد بـ 97)ص تؼققد العؾؿقال مقسك بـ هارون كؿا يف 

طبد الجبار، ومسؾؿ بـ إبراهقؿ، فرووا هذا الحديث، طـ طبد اهلل بـ الؿثـك، طـ ثؿامة، طـ أكس 
لؿثـك، طـ ثؿامة، طـ أكس، حدثـاه أبق مـ ققلف، ورفعف طبد الحؿقد بـ سؾقؿان، طـ طبد اهلل بـ ا

بؽر الصغاين، طـ سعقد بـ سؾقؿان، طـ طبد اهلل بـ الؿثـك، طـ ثؿامة، طـ أكس مرفقًطا كؿا حدثـاه 
ُلَقيـ مرفقًطا، وهذا حديث مقققف ٓ يصح رفعف، والذي طـدكا، واهلل أطؾؿ أن طبد الحؿقد بـ 

ح بـ سؾقؿان، وأرى أن طبد الحؿقد كان أحقاًكا سؾقؿان وهؿ يف رفعف، وكان طبد الحؿقد أخا فؾق
اهلل بـ  يحدث بف مقققًفا: ٕن قتقبة ابـ سعقد حدثـا، قال: حدثـا طبد الحؿقد بـ سؾقؿان، طـ طبد

 العلل، وانظر هالؿثـك، طـ ثؿامة بـ طبد اهلل، طـ أكس بـ مالؽ، قال: ققدوا العؾؿ بالؽتاب.ا
 ( للدارقطني.7334( برقم )57/63)

 (.4ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

ا لؿـ تلمؾ ترمجتف مـ  (2) هق طبد اهلل بـ طؿر بـ أبان الؽقيف ثؼة، وققل الحافظ فقف: صدوق بعقد جدا
هتذيب التفذيب وتـظر ترمجتف مـ ،تحرير التؼريب. 

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع. (3)
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َما »، طـ وهب بـ مـبف، طـ أخقف قال: سؿعت أبا هريرة يؼقل: (1)طـ طؿرو

ـْ  ٍد  َأَحٌد مِ ـْ َرُسقِل الؾَّفِ  َحِديًثا مِـِّل َأْكَثرَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأْصَحاِب ُمَحؿَّ ـُ  ملسو هيلع هللا ىلص َط ِف ْب َّٓ َطْبُد الؾَّ إِ

َٓ َأْكُتُب  :َطْؿٍرو ُف َكاَن َيْؽُتُب َوَأَكا   (2).«َفنِكَّ

ـا محؿد بـ يعؼقب، ثـا أبق الخطاب، ثـا طبد إطىل، ثـا محؿد ثَ دَّ َح  (327)

قال:  ،بـ إسحاق، طـ طؿرو بـ شعقب، طـ الؿغقرة بـ حؽقؿ، طـ أبل هريرةا

 (3).طبداهلل بـ طؿرو :يعـل «ُهَق َيِعل بَِؼْؾبِِف َوَيْؽُتُب بَِقِدهِ  ، َوَكانَ ُكـُْت َأِطل بَِؼْؾبِل»

م، ثـا مـصقر بـ أبل مزاحؿ، ثـا يحقك َر ؽْ بـ الحسقـ بـ مُ  (1)ـا محؿدثَ دَّ َح  (328)

بـ محزة، طـ رجؾ ذكره سؼط مـ كتابل اسؿف، طـ طباية بـ رافع بـ خديج، ايحقك 

 (2).«َكَعؿْ »ؾت: يا رسقل اهلل، إكا كسؿع مـؽ أشقاًء أفـؽتبفا؟ قال: قال: ق ،رافعطـ 

                                                        
 (.5359ترمجة برقؿ ) ب التفذيبتؼريهق طؿرو بـ ديـار الؿؽل ثؼة ثبت.  (1)
( مـ صريؼ طظ بـ الؿديـل طـ 113صحقح. ورجالف كؾفؿ ثؼات وإثر رواه البخاري برقؿ ) (2)

 سػقان، بف.

 (1/556 )تاريخف(، وأبق زرطة يف 2/433يف سـده مـ مل أطرفف بقد أكف أثر حسـ، فؼد رواه أمحد ) (3)
(، 751( برقؿ )2/228) الؿدخؾ إىل الســ الؽبرى(، ومـ صريؼفؿا البقفؼل يف 1515برقؿ )

( مـ صريؼ أبل زرطة وحده، ومـ صريؼ غقره بطرق 84-83)ص تؼققد العؾؿورواه الخطقب يف 
طـ محؿد بـ إسحاق بف، وهق طـد أمحد وأبل زرطة وبعض الطرق طـد الخطقب طـ الؿغقرة بـ 

 حؽقؿ ومجاهد كالمها طـ أبل هريرة، بف.
 إن كان مدلًسا بقد أكف قد صرح بالتحديث يف بعض الطرق طـد الخطقب.وابـ إسحاق: و

 (.79ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

( برقؿ 4/276) الؿعجؿ الؽبقررجالف ثؼات كؾفؿ بقد أن فقف اهباًما، وقد رواه الطبراين يف  (2)
( 53برقؿ ) مؼدمة الؽامؾ(، وابـ طدي يف 73-72)ص تؼققد العؾؿ(، والخطقب يف 4413)

 =( مـ صريؼ أبل مدرك، طـ طباية 623برقؿ ) كاسخ الحديث ومـسقخفبتحؼقؼل، وابـ شاهقـ يف 
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امل، ثـا ابـ الؿصػك، ثـا بؼقة، شـا العباس بـ أمحد بـ حسان الثَ دَّ َح  (329)

ِ ثَ دَّ َح  ِ ثَ دَّ ل ابـ ثقبان، َح ـ ِ ثَ دَّ ل أبق مدرك، َح ـ ل طباية بـ رافع بـ خديج، طـ رافع ـ

َما »فؼال:  ،ًما، وكحـ كتحدثيق ملسو هيلع هللا ىلصقال: مر طؾقـا رسقل اهلل  ،بـ خديجا

ُثقَن؟ ـْ »قال:  .فؼؾـا: ما سؿعـا مـؽ يا رسقل اهلل «َتَحد  ْأ َمْؼَعَدُه َم ُثقا َوْلَقَتَبق  َتَحد 

ـْ َجَفـ ؿَ  َٓ »ومضك لحاجتف، وسؽت الؼقم، فؼال:  ،«َكَذَب َطَؾل  ِم َما َشْلُكُفْؿ 

ُثقَن؟ َتَحد  ََم »قال:  .لقا: لؾذي سؿعـاه مـؽ يا رسقل اهللقا ،«ََ إِك ل َلْؿ ُأِرْد َذلَِؽ، إِك 

َد َذلَِؽ  ـْ َتَعؿ  فتحدثـا، قال: قؾت: يا رسقل اهلل إكا كسؿع مـؽ أشقاًء  ،«َأَرْدُت َم

َٓ َحَرَج »أفـؽتبفا؟ قال:   (1).«اْكُتُبقا َذلَِؽ َو

، طـ أبل (4)، ثـا شريؽ(3)اينؿَّ الحِ ، ثـا يحقك (2)ـا الحضرملثَ دَّ َح  (331)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بف. وهق طـد ابـ طدي، والخطقب يف رواية كؿا هق هـا )طـ طباية بـ رافع بـ خديج، طـ رافع(  =
بـ خديج طـ  بقـؿا هق طـد الطبراين، وابـ شاهقـ ورواية طـد الخطقب )طـ طباية بـ رفاطة بـ رافع

ٓبـ طدي فتقسرها  مؼدمة الؽامؾرافع بـ خديج(، وقد فاتـل التـبقف طىل هذا يف تخريجل لف يف 
هـا وطىل كؾٍّ هق ضعقػ. وقد يؽقن الرجؾ الذي سؼط مـ كتاب الؿصـػ هق أبق مدرك وهق 

(، وقد رواه 8815( برقؿ )67/333(، و)3563(برقؿ )33/33) تاريخ دمشؼمجفقل. يـظر 
 ( مـ صريؼ ابـ ثقبان طـ أبل مدرك طـ طباية بف. 331الؿصـػ كؿا سقليت برقؿ )

-72)ص تؼققد العؾؿ(، والخطقب يف 4413( برقؿ )4/276سـده ضعقػ. وقد رواه الطبراين ) (1)
 بف. مصػك( مـ صريؼ محؿد ابـ 623برقؿ ) كاسخ الحديث ومـسقخف(، وابـ شاهقـ يف 73

( بتحؼقؼل مـ صريؼ بؼقة بف. وبؼقة هق ابـ القلقد 53برقؿ ) ة الؽامؾمؼدمورواه ابـ طدي يف 
مدلس وكثقر التدلقس طـ الضعػاء وأبق مدرك مجفقل كؿا تؼدم، ويـظر تخريج الحديث السابؼ. 

 .ملسو هيلع هللا ىلص، ففل متقاترة طـف ملسو هيلع هللا ىلصأما أحاديث القطقد لؿـ تعؿد الؽذب طؾقف 

 (.4ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.7641ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبؿ اهتؿقه بسرقة الحديث. حافظ إٓ أهن (3)
 هق الؼاضل. (4)

ثنا مزاحم،  أبي  بن  منصور  ثنا 

)5(
)4(

)5(

)4(
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امل، ثـا ابـ الؿصػك، ثـا بؼقة، شـا العباس بـ أمحد بـ حسان الثَ دَّ َح  (329)

ِ ثَ دَّ َح  ِ ثَ دَّ ل ابـ ثقبان، َح ـ ِ ثَ دَّ ل أبق مدرك، َح ـ ل طباية بـ رافع بـ خديج، طـ رافع ـ

َما »فؼال:  ،ًما، وكحـ كتحدثيق ملسو هيلع هللا ىلصقال: مر طؾقـا رسقل اهلل  ،بـ خديجا

ُثقَن؟ ـْ »قال:  .فؼؾـا: ما سؿعـا مـؽ يا رسقل اهلل «َتَحد  ْأ َمْؼَعَدُه َم ُثقا َوْلَقَتَبق  َتَحد 

ـْ َجَفـ ؿَ  َٓ »ومضك لحاجتف، وسؽت الؼقم، فؼال:  ،«َكَذَب َطَؾل  ِم َما َشْلُكُفْؿ 

ُثقَن؟ َتَحد  ََم »قال:  .لقا: لؾذي سؿعـاه مـؽ يا رسقل اهللقا ،«ََ إِك ل َلْؿ ُأِرْد َذلَِؽ، إِك 

َد َذلَِؽ  ـْ َتَعؿ  فتحدثـا، قال: قؾت: يا رسقل اهلل إكا كسؿع مـؽ أشقاًء  ،«َأَرْدُت َم

َٓ َحَرَج »أفـؽتبفا؟ قال:   (1).«اْكُتُبقا َذلَِؽ َو

، طـ أبل (4)، ثـا شريؽ(3)اينؿَّ الحِ ، ثـا يحقك (2)ـا الحضرملثَ دَّ َح  (331)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بف. وهق طـد ابـ طدي، والخطقب يف رواية كؿا هق هـا )طـ طباية بـ رافع بـ خديج، طـ رافع(  =
بـ خديج طـ  بقـؿا هق طـد الطبراين، وابـ شاهقـ ورواية طـد الخطقب )طـ طباية بـ رفاطة بـ رافع

ٓبـ طدي فتقسرها  مؼدمة الؽامؾرافع بـ خديج(، وقد فاتـل التـبقف طىل هذا يف تخريجل لف يف 
هـا وطىل كؾٍّ هق ضعقػ. وقد يؽقن الرجؾ الذي سؼط مـ كتاب الؿصـػ هق أبق مدرك وهق 

(، وقد رواه 8815( برقؿ )67/333(، و)3563(برقؿ )33/33) تاريخ دمشؼمجفقل. يـظر 
 ( مـ صريؼ ابـ ثقبان طـ أبل مدرك طـ طباية بف. 331الؿصـػ كؿا سقليت برقؿ )

-72)ص تؼققد العؾؿ(، والخطقب يف 4413( برقؿ )4/276سـده ضعقػ. وقد رواه الطبراين ) (1)
 بف. مصػك( مـ صريؼ محؿد ابـ 623برقؿ ) كاسخ الحديث ومـسقخف(، وابـ شاهقـ يف 73

( بتحؼقؼل مـ صريؼ بؼقة بف. وبؼقة هق ابـ القلقد 53برقؿ ) ة الؽامؾمؼدمورواه ابـ طدي يف 
مدلس وكثقر التدلقس طـ الضعػاء وأبق مدرك مجفقل كؿا تؼدم، ويـظر تخريج الحديث السابؼ. 

 .ملسو هيلع هللا ىلص، ففل متقاترة طـف ملسو هيلع هللا ىلصأما أحاديث القطقد لؿـ تعؿد الؽذب طؾقف 

 (.4ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.7641ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبؿ اهتؿقه بسرقة الحديث. حافظ إٓ أهن (3)
 هق الؼاضل. (4)
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ا يؼقل: قال: سؿعت طؾقا  ،ثيْ رَ ابـ ُح  -يعـل–، طـ أبل زيد مقىل طؿرو (1)روق

 .فذهب الحارث إطقر فاشترى صحًػا فجاء هبا ،(2)ًؿا بدرهؿؾْ مـ يشتري طِ 

ثـا أبق إسحاق،  ـا الحضرمل، ثـا يحقك، ثـا داود بـ طبد الجبار،ثَ دَّ َح  (331)

فذهبت فاشتريت  ؟طـ الحارث، طـ طظ أكف قال: مـ يشتري طؾًؿا بدرهؿ

 (3).صحًػا بدرهؿ

ـا الحضرمل، ثـا شقبان، ثـا سؾقؿان بـ الؿغقرة، ثـا ثابت، طـ ثَ دَّ َح  (332)

قال  ،بان بـ مالؽتْ قال: لؿا حدث طِ  ،أكس بـ مالؽ، طـ محؿقد بـ الربقع

 (1).، َوُقْؾُت َلُف: َأْكُتُبُف؟ َقاَل: اْكُتبْفُ َفَلْطَجَبـِل اْلَحِديُث أكس: 

، طـ بـ طظ (4)لدَّ ـْ، ثـا مَ (3)م، ثـا طقن بـ سالَّ (2)ـا الحضرملثَ دَّ َح  (333)

                                                        
 (.4648ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب، صدوق. هق ططقة بـ الحارث الفؿداين (1)
ا، ويـظر ما بعده. (2)  سـده ضعقػ جدا
ا. ورواه الخطقب يف  (3) ( مـ صريؼ الحضرمل بف، وهق أثر 93)ص د العؾؿتؼققسـده ضعقػ جدا

( مـ صريؼ مسؾؿ بـ إبراهقؿ، وأبق خقثؿة 8/288) الطبؼاتصحقح، فؼد رواه ابـ سعد يف 
( برقؿ 1/213) العؾؾ ومعرفة الرجال(، وأمحد بـ حـبؾ كؿا يف 149برقؿ ) العؾؿالـسائل يف 

 طـ طؾباء بـ أمحر القشؽري طـ طظ بف.( مـ صريؼ وكقع كالمها طـ الؿـذر بـ ثعؾبة، 234)
وطـد ابـ سعد )فاشترى الحارث صحًػا بدرهؿ ثؿ جاء هبا طؾًقا، فؽتب لف طؾًؿا كثقًرا ثؿ إن طؾًقا 
خطب الـاس َبْعُد، فؼال: يا أهؾ الؽقفة غؾبؽؿ كصػ رجؾ(. وأما أبق خقثؿة، فؼال طؼبة: يؼقل: 

 يشتري صحقػًة بدرهؿ يؽتب فقفا العؾؿ.
( مـ صريؼ 425( مـ صريؼ شبان بف. وكذا رواه البخاري برقؿ )33قح. وهق طـد مسؾؿ برقؿ )صح (1)

 .«أكتبف؟ قال: اكتبف»محؿقد بـ الربقع بف: لؽـف طـده بدون لػظ الشاهد مـف، وهق ققلف: 
 ثؼة تؼدم قريًبا. (2)
 (.5255ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (3)
 (.6931ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبضعقػ.  هق مـدل بـ طظٍّ العـزي، (4)
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أذهب أكا قال: كـت  ،، طـ طبد اهلل بـ محؿد بـ طؼقؾبـ طظ السؾؿل (1)محؿد

 (2).ومعـا ألقاح صغار كؽتب فقفا الحديث وأبق جعػر إىل جابر بـ طبد اهلل

ـا أبق خؾقػة، ثـا أبق القلقد، ثـا مـدل، طـ جعػر بـ أبل الؿغقرة، ثَ دَّ َح  (334)

ت الصحقػة فنذا امتأل قال: كـت أكتب طـد ابـ طباس، ،طـ سعقد بـ جبقر

 (1).أخذت كعظ فؽتبت فقفا حتك تؿتؾئ

ـا مهام بـ محؿد العبدي، ثـا محؿد بـ طؼبة، ثـا جرير، طـ ثَ دَّ َح  (335)

 (2).إطؿش قال: قال الحسـ: إن لـا كتبًا كتعاهدها

                                                        
ؾؿل، قال ابـ معقـ: ثؼة. وقال أبق حاتؿ: مـ الشقعة صدوق ٓ بلس  (1) هق محؿد بـ طظ بـ ربقعة السُّ

 (.26( ترمجة برقؿ )8/26) الجرح والتعديؾبف صالح الحديث. 

 الؿدخؾ إىل الســ الؽبرىفؼل يف سـده ضعقػ: ٕجؾ مـدل بـ طظ َبْقَد أكف متابع، فؼد رواه البق (2)
( مـ صريؼ طظ بـ هاشؿ بـ البريد 134)ص تؼققد العؾؿ(، والخطقب يف 776( برقؿ )2/246)

 طـ محؿد بـ طظ السؾؿل، بف.

( مـ صريؼقـ طـ طبد اهلل بـ محؿد بـ طؼقؾ بف، وطبد اهلل 134)ص التؼققدورواه الخطقب يف 
 ابـ محؿد بـ طؼقؾ ضعقػ.

ده ضعقػ: ٕجؾ مـدل تؼدم قريًبا بقد أكف متابع، فؼد تابعف يعؼقب بـ طبد اهلل طـد ابـ سعد يف سـ (1)
الطبؼات (8/375 ل طـد الخطقب يف ؿِّ  تؼققد العؾؿ(، وحبان بـ طظ العـزي، ويعؼقب العُّ

 العؾؾ ومعرفة الرجال(، طـ جعػر بف، ففق أثر حسـ ورواه طبد اهلل بـ أمحد يف 132)ص
 ( مـ صريؼ مـدل، بف.289( برقؿ )1/231)

(، ومـ 66برقؿ ) العؾؿشقخ الؿصـػ مل أطرفف بقد أن إثر ثابت، فؼد رواه أبق خقثؿة الـسائل يف  (2)
( طـ جرير، بف. 133)ص تؼققد العؾؿ(، ويف 1343( برقؿ )2/14) الجامعصريؼف الخطقب يف 

( مـ صريؼ طظ بـ الؿديـل 423( برقؿ )1/325) ؾفجامع بقان العؾؿ وفضورواه ابـ طبد البر يف 
 طـ جرير، بف.

من طريق شيبان به.

)7( )6( )5(

)4(

)7(
)6(
)5(
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أذهب أكا قال: كـت  ،، طـ طبد اهلل بـ محؿد بـ طؼقؾبـ طظ السؾؿل (1)محؿد

 (2).ومعـا ألقاح صغار كؽتب فقفا الحديث وأبق جعػر إىل جابر بـ طبد اهلل

ـا أبق خؾقػة، ثـا أبق القلقد، ثـا مـدل، طـ جعػر بـ أبل الؿغقرة، ثَ دَّ َح  (334)

ت الصحقػة فنذا امتأل قال: كـت أكتب طـد ابـ طباس، ،طـ سعقد بـ جبقر

 (1).أخذت كعظ فؽتبت فقفا حتك تؿتؾئ

ـا مهام بـ محؿد العبدي، ثـا محؿد بـ طؼبة، ثـا جرير، طـ ثَ دَّ َح  (335)

 (2).إطؿش قال: قال الحسـ: إن لـا كتبًا كتعاهدها

                                                        
ؾؿل، قال ابـ معقـ: ثؼة. وقال أبق حاتؿ: مـ الشقعة صدوق ٓ بلس  (1) هق محؿد بـ طظ بـ ربقعة السُّ

 (.26( ترمجة برقؿ )8/26) الجرح والتعديؾبف صالح الحديث. 

 الؿدخؾ إىل الســ الؽبرىفؼل يف سـده ضعقػ: ٕجؾ مـدل بـ طظ َبْقَد أكف متابع، فؼد رواه البق (2)
( مـ صريؼ طظ بـ هاشؿ بـ البريد 134)ص تؼققد العؾؿ(، والخطقب يف 776( برقؿ )2/246)

 طـ محؿد بـ طظ السؾؿل، بف.

( مـ صريؼقـ طـ طبد اهلل بـ محؿد بـ طؼقؾ بف، وطبد اهلل 134)ص التؼققدورواه الخطقب يف 
 ابـ محؿد بـ طؼقؾ ضعقػ.

ده ضعقػ: ٕجؾ مـدل تؼدم قريًبا بقد أكف متابع، فؼد تابعف يعؼقب بـ طبد اهلل طـد ابـ سعد يف سـ (1)
الطبؼات (8/375 ل طـد الخطقب يف ؿِّ  تؼققد العؾؿ(، وحبان بـ طظ العـزي، ويعؼقب العُّ

 العؾؾ ومعرفة الرجال(، طـ جعػر بف، ففق أثر حسـ ورواه طبد اهلل بـ أمحد يف 132)ص
 ( مـ صريؼ مـدل، بف.289( برقؿ )1/231)

(، ومـ 66برقؿ ) العؾؿشقخ الؿصـػ مل أطرفف بقد أن إثر ثابت، فؼد رواه أبق خقثؿة الـسائل يف  (2)
( طـ جرير، بف. 133)ص تؼققد العؾؿ(، ويف 1343( برقؿ )2/14) الجامعصريؼف الخطقب يف 

( مـ صريؼ طظ بـ الؿديـل 423( برقؿ )1/325) ؾفجامع بقان العؾؿ وفضورواه ابـ طبد البر يف 
 طـ جرير، بف.

)3(

)4(
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بـ يعؼقب، ثـا محؿد بـ طبقد، ثـا محاد بـ زيد، طـ  (1)ـا يقسػثَ دَّ َح  (336)

 (2).: أن أبا قالبة، وأبا الؿؾقح، كاكا يؽتبان العؾؿأيقب

، اينؿَّ الحِ ، ثـا طبد الحؿقد بـ بـ أسد (4)، ثـا أمحد(3)ـا الحضرملثَ دَّ َح  (337)

 كـت جالًسا طـد ططاء، فحدثف رجؾ"طـ إسؿاطقؾ بـ طبد الؿؾؽ قال: 

 ."بحديث فؼال ططاء ٓبـف: اكتبف

قال: قالقا  ،، ثـا أبق سؾؿة، ثـا أبق هالل(1)ـا ابـ مـقع، ثـا ابـ زهقرثَ دَّ َح  (338)

وقد أخبرك الؾطقػ  ؟ قال: وما يؿـعؽ أن تؽتبلؼتادة: كؽتب ما كسؿع مـؽ

 (2).﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴿قر أكف يؽتب، فؼال: الخب

، ثـا بـ سعقد (4)بـ أمحد الثغري، ثـا محؿد (3)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (339)

                                                        
 (.131هق الؼاضل ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.6155برقؿ ) تؼريب التفذيبصحقح. ومحؿد بـ طبقد هق محؿد بـ طبقد بـ ِحَساب، لف ترمجة يف  (2)

 (.4ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

( ترمجة 2/41) الجرح والتعديؾلؽ بـ مغقل ذكره ابـ أبل حاتؿ يف هق أمحد بـ أسد ابـ بـت ما (4)
 (، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل.12برقؿ )

تاريخ ثؼة لف ترمجة يف  التاريخالؿعروف بـ )ابـ أبل خقثؿة( صاحب  هق أمحد بـ زهقر بـ حرب (1)
 (.2113( برقؿ )5/265) بغداد

(، ومـ صريؼف الخطقب يف 1378( برقؿ )1/525) الجعديات(، وإثر رواه البغقي يف 52صف آية: ) (2)
تؼققد العؾؿ ( مثؾؿا هق هـا طـ ابـ زهقر، بف. وأبق هالل هق محؿد بـ سؾقؿ أبق هالل133)ص 

 إن شاء اهلل. (، ففق أثر حسـ5963ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبالراسبل، قال الحافظ: صدوق فقف لقـ. 

 مل أقػ طىل ترمجة لف. (3)

 (.5949ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق محؿد بـ سعقد بـ غالب العطار، صدوق.  (4)
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مـ مل يؽتب العؾؿ مل  قال: ،طـ معاوية بـ قرة بـ حقان (2)، ثـا سقادة(1)زيد أبق

 (3).طؾؿف طؾًؿا دَّ عَ يُ 

ـا طبد اهلل، ثـا طؿران الؿجاشعل، ثـا طبد السالم بـ هاشؿ، ثـا ثَ دَّ َح  (341)

 (1).قال ذلؽ ،سقادة بـ حقان، طـ معاوية بـ قرة أكف

، ثـا القلقد بـ (3)ـيْ قَ ، ثـا لُ ريُّ تَ ْس التُّ بـ محدان  (2)ـا طبد القهابثَ دَّ َح  (341)

، فحدثتف العزيز مع طؿر بـ طبد ُت جْ جَ قال: َح  ،رقاشلديـار، طـ يزيد ال

ؽ، ولؽـ قَ طِ طْ لُ بلحاديث طـ أكس بـ مالؽ، فؽتبفا، وقال: لقس طـدي مال فَ 

 (4).أفرض لؽ يف الديقان، فػرض يل أربعؿائة درهؿ

احد، ثـا بحر بـ بـ طظ السراج، ثـا طبقد بـ طبد الق (5)ـا الحسـثَ دَّ َح  (342)

                                                        
كذا يف الؿخطقط: )أبق زيد(، والؿراد زيد بـ الحباب، واهلل أطؾؿ: فنكف قد رواه طـ سقادة كؿا يليت  (1)

 اهلل أطؾؿ.بقد أن كـقة زيد )أبق الحسـ(، و التخريجيف 
 (.1276( ترمجة برقؿ )4/294) الجرح والتعديؾهق سقادة بـ حقان السعدي وثؼف يحقك بـ معقـ.  (2)

( برقؿ 1/432شقخ الؿصـػ مل أطرفف بقد أن إثر ثابت طـ معاوية بـ قرة، فؼد رواه الدارمل ) (3)
جامع وابـ طبد البر يف (، 2493(، وبرقؿ )2489( برقؿ )2/341) الحؾقة(، وأبق كعقؿ يف 537)

(، والؿصـػ 139)ص تؼققد العؾؿ(، والخطقب يف 417( برقؿ )1/321) بقان العؾؿ وفضؾف
 تؼققد العؾؿ( بطرق طـ سقادة بـ حقان بف، ورواه الخطقب أيًضا يف 342برقؿ ) ليتقسفقؿا 
 ( مـ صريؼ جقيرية بـ بشقر طـ معاوية بـ قره بف.139)ص

 الذي قبؾف.يـظر تخريجف يف  (1)

 مل أقػ طىل ترمجتف. (2)

 (.5962ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق محؿد بـ سؾقؿان الؿصقصل لؼبف ُلَقْيـ، ثؼة.  (3)
 سـده ضعقػ. (4)

 (.37تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)
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مـ مل يؽتب العؾؿ مل  قال: ،طـ معاوية بـ قرة بـ حقان (2)، ثـا سقادة(1)زيد أبق

 (3).طؾؿف طؾًؿا دَّ عَ يُ 

ـا طبد اهلل، ثـا طؿران الؿجاشعل، ثـا طبد السالم بـ هاشؿ، ثـا ثَ دَّ َح  (341)

 (1).قال ذلؽ ،سقادة بـ حقان، طـ معاوية بـ قرة أكف

، ثـا القلقد بـ (3)ـيْ قَ ، ثـا لُ ريُّ تَ ْس التُّ بـ محدان  (2)ـا طبد القهابثَ دَّ َح  (341)

، فحدثتف العزيز مع طؿر بـ طبد ُت جْ جَ قال: َح  ،رقاشلديـار، طـ يزيد ال

ؽ، ولؽـ قَ طِ طْ لُ بلحاديث طـ أكس بـ مالؽ، فؽتبفا، وقال: لقس طـدي مال فَ 

 (4).أفرض لؽ يف الديقان، فػرض يل أربعؿائة درهؿ

احد، ثـا بحر بـ بـ طظ السراج، ثـا طبقد بـ طبد الق (5)ـا الحسـثَ دَّ َح  (342)

                                                        
كذا يف الؿخطقط: )أبق زيد(، والؿراد زيد بـ الحباب، واهلل أطؾؿ: فنكف قد رواه طـ سقادة كؿا يليت  (1)

 اهلل أطؾؿ.بقد أن كـقة زيد )أبق الحسـ(، و التخريجيف 
 (.1276( ترمجة برقؿ )4/294) الجرح والتعديؾهق سقادة بـ حقان السعدي وثؼف يحقك بـ معقـ.  (2)

( برقؿ 1/432شقخ الؿصـػ مل أطرفف بقد أن إثر ثابت طـ معاوية بـ قرة، فؼد رواه الدارمل ) (3)
جامع وابـ طبد البر يف (، 2493(، وبرقؿ )2489( برقؿ )2/341) الحؾقة(، وأبق كعقؿ يف 537)

(، والؿصـػ 139)ص تؼققد العؾؿ(، والخطقب يف 417( برقؿ )1/321) بقان العؾؿ وفضؾف
 تؼققد العؾؿ( بطرق طـ سقادة بـ حقان بف، ورواه الخطقب أيًضا يف 342برقؿ ) ليتقسفقؿا 
 ( مـ صريؼ جقيرية بـ بشقر طـ معاوية بـ قره بف.139)ص

 الذي قبؾف.يـظر تخريجف يف  (1)

 مل أقػ طىل ترمجتف. (2)

 (.5962ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق محؿد بـ سؾقؿان الؿصقصل لؼبف ُلَقْيـ، ثؼة.  (3)
 سـده ضعقػ. (4)

36 (.37تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)
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قال: كـت طـد ططاء بـ أبل  ،وهب، ثـا بؼقة، ثـا طتبة بـ أبل حؽقؿ الفؿداين

اكتبقا، فؿـ كان مـؽؿ ٓ يحسـ  قافؼال: يا غؾؿان، تعالَ  ،رباح وكحـ غؾؿان

 (1).كتبـا لف، ومـ مل يؽـ معف قرصاس أططقـاه مـ طـدكا

ثـا  ، ثـا سؾؿة بـ شبقبيدِ ـَبـ محؿد الجَ  (2)ـا الؿػضؾثَ دَّ َح  (343)

فحدثتف بحديث  (3)قال: قدمت طىل يحقك بـ القؿان ،الرزاق، أكا معؿر طبد

اكتب يل حديث كذا وكذا "قال:  ،فؾؿا قؿت مـ طـده ،ٕستخرج مـف حديًثا

فؼال: اكتبف يل، فنكؽ إن مل  قؾت لف: يا أبا كصر، ألستؿ تؽرهقن كتابة الحديث؟

 (1)."تؽتبف يل فؼد ضقعت أو أخطلت

بـ  (4)، ثـا طبد العزيز(3)، ثـا أبق طؿر الضرير(2)ـا أبق خؾقػةثَ دَّ َح وَ  (344)
                                                        

 يف سـده مـ مل أطرفف. (1)

 (.163( برقؿ )14/257) سقر أطالم الـبالءثؼة لف ترمجة يف  (2)

الرزاق يف  يف الؿخطقط: )يحقك بـ القؿان(، وصقابف )يحقك بـ أبل كثقر(، كؿا جاء طـد طبدكذا  (3)
الؿصـػ.وكذا مـ أخرجف مـ صريؼف كؿا سقليت ، 

(، ومـ صريؼف: الػسقي 23488( برقؿ )11/259) الؿصـػصحقح. وهق طـد طبد الرزاق يف  (1)
( برقؿ 2/249) خؾ إىل الســ الؽبرىالؿد(، والبقفؼل يف 3/12) الؿعرفة والتاريخيف 

تؼققد (، والخطقب يف 443( برقؿ )1/332) جامع بقان العؾؿ وفضؾف(، وابـ طبد البر يف 783)
 (.113)ص العؾؿ

 هق الػضؾ بـ الحباب ثؼة. (2)

 تؼريب التفذيب. إكبر البصري، صدوق طامل ققؾ ولد أطؿك حػص بـ طؿر أبق طؿر الضرير (3)
 (.1433ترمجة برقؿ )

 (.4153ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة طابد ربؿا وهؿ.  (4)
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ح، وثـا الحضرمل، ثـا طبد اهلل بـ معاوية، ثـا طبد العزيز  ظؿَ ْس الؼَ مسؾؿ 

: طؿر بـ طبد العزيز إىل أهؾ الؿديـة قال: كتب ،، ثـا طبد اهلل بـ ديـارظؿَ ْس الؼَ 

دروس العؾؿ، فنين خػت  :فاكتبقه ملسو هيلع هللا ىلصاكظروا ما كان مـ حديث رسقل اهلل 

 (1).وذهاب العؾؿاء

ـا أبق خؾقػة، ثـا أبق القلقد، ثـا مـدل، طـ جعػر بـ أبل الؿغقرة، ثَ دَّ َح  (345)

قال: كـت أكتب طـد ابـ طباس، فنذا امتألت الصحقػة  ،طـ سعقد بـ جبقر

 (1).أخذت كعظ فؽـت أكتب يف ضفقرمها حتك تؿتؾئا

القهاب الخػاف، ثـا ، ثـا يحقك بـ جعػر، ثـا طبد (2)ـا أبلثَ دَّ َح  (346)

سؾقؿان التقؿل، طـ صاوس قال: كـت أكا وسعقد بـ جبقر طـد ابـ طباس 

 (4)«يحدثـا ويؽتب سعقد بـ جبقر(3)]فؽان[

                                                        
صبؼات (، وأبق الشقخ يف 535( برقؿ )1/431(، والدارمل )99صحقح. ورواه البخاري برقؿ ) (1)

( بطرق طـ 136)ص تؼققد العؾؿ(، والخطقب يف 2/189-193) الؿحدثقـ بلصبفان
 لعزيز بـ مسؾؿ، بف.ا طبد

(، 136-135)ص تؼققد العؾؿ(، والخطقب يف 2/387) الطبؼاتورواه ابـ سعد يف 
وهق –( مـ صريؼ يحقك بـ سعقد 782( برقؿ )2/253) الؿدخؾ إىل الســ الؽبرىوالبقفؼل يف 

 طـ طبد اهلل بـ ديـار، بف. -إكصاري
 (.336ضعقػ. وتؼدم قريًبا برقؿ ) (1)

 طىل ترمجة لف. مل أقػ (2)

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع. (3)

العؾؾ شقخ الؿصـػ مل أقػ طىل ترمجة بقد أن إثر ثابت صحقح، فؼد رواه طبد اهلل بـ أمحد يف  (4)
 = ( مـ صريؼ إسؿاطقؾ بـ طؾقة طـ سؾقؿان التقؿل، بف.2727( برقؿ )2/387) ومعرفة الرجال
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ح، وثـا الحضرمل، ثـا طبد اهلل بـ معاوية، ثـا طبد العزيز  ظؿَ ْس الؼَ مسؾؿ 

: طؿر بـ طبد العزيز إىل أهؾ الؿديـة قال: كتب ،، ثـا طبد اهلل بـ ديـارظؿَ ْس الؼَ 

دروس العؾؿ، فنين خػت  :فاكتبقه ملسو هيلع هللا ىلصاكظروا ما كان مـ حديث رسقل اهلل 

 (1).وذهاب العؾؿاء

ـا أبق خؾقػة، ثـا أبق القلقد، ثـا مـدل، طـ جعػر بـ أبل الؿغقرة، ثَ دَّ َح  (345)

قال: كـت أكتب طـد ابـ طباس، فنذا امتألت الصحقػة  ،طـ سعقد بـ جبقر

 (1).أخذت كعظ فؽـت أكتب يف ضفقرمها حتك تؿتؾئا

القهاب الخػاف، ثـا ، ثـا يحقك بـ جعػر، ثـا طبد (2)ـا أبلثَ دَّ َح  (346)

سؾقؿان التقؿل، طـ صاوس قال: كـت أكا وسعقد بـ جبقر طـد ابـ طباس 

 (4)«يحدثـا ويؽتب سعقد بـ جبقر(3)]فؽان[

                                                        
صبؼات (، وأبق الشقخ يف 535( برقؿ )1/431(، والدارمل )99صحقح. ورواه البخاري برقؿ ) (1)

( بطرق طـ 136)ص تؼققد العؾؿ(، والخطقب يف 2/189-193) الؿحدثقـ بلصبفان
 لعزيز بـ مسؾؿ، بف.ا طبد

(، 136-135)ص تؼققد العؾؿ(، والخطقب يف 2/387) الطبؼاتورواه ابـ سعد يف 
وهق –( مـ صريؼ يحقك بـ سعقد 782( برقؿ )2/253) الؿدخؾ إىل الســ الؽبرىوالبقفؼل يف 

 طـ طبد اهلل بـ ديـار، بف. -إكصاري
 (.336ضعقػ. وتؼدم قريًبا برقؿ ) (1)

 طىل ترمجة لف. مل أقػ (2)

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع. (3)

العؾؾ شقخ الؿصـػ مل أقػ طىل ترمجة بقد أن إثر ثابت صحقح، فؼد رواه طبد اهلل بـ أمحد يف  (4)
 = ( مـ صريؼ إسؿاطقؾ بـ طؾقة طـ سؾقؿان التقؿل، بف.2727( برقؿ )2/387) ومعرفة الرجال
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ـا أبل، ثـا ابـ أبل خقثؿة، ثـا أبل، ثـا يحقك بـ سعقد، طـ سػقان، ثَ دَّ َح  (347)

قال: إن  .ؽحديًثا مـ ؿُّ تَ قال: قؾت إلبراهقؿ: سامل بـ أبل الجعد أَ  ،طـ مـصقر

 (1).سالًؿا كان يؽتب

ـا الحضرمل، ثـا أمحد بـ يقكس، ثـا شريؽ، طـ أبل روق، طـ ثَ دَّ َح  (348)

 (1).الشعبل قال: الؽتاب ققد العؾؿ

يؼقل:  قال: سؿعت الؿعتؿر ،(3)، ثـا ابـ طبد إطىل(2)يترْ ـا البِ ثَ دَّ َح  (349)

يذهب  فنن الؿاَل  :كتب العؾؿاالصحػ، و رِ تَ ْش ا : أنِ كتب إيل أبل وأكا بالؽقفة"
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ (، ومـ صريؼف البقفؼل يف 1/527) اريخالؿعرفة والتورواه الػسقي يف  = الؿدخؾ إىل السـ
( مـ صريؼ الؿعتؿر بـ 43)ص تؼققد العؾؿ(، والخطقب يف 235( برقؿ )2/223) الؽبرى

 سؾقؿان التقؿل طـ أبقف سؾقؿان بف بلصقل مؿا هق هـا.

ابـ معقـ يف رجالف ثؼات كؾفؿ سقى والد الؿصـػ مل أجد لف ترمجة وإثر صحقح، فؼد رواه  (1)
تاريخف (3/458( برقؿ )برواية الدوري، والخطقب يف 2253 )تؼققد العؾؿ ( 139-138)ص

 مؼدمة الؽامؾ(، ومـ صريؼف ابـ طدي يف 5/732الؿؾحؼ بآخر الســ ) العؾؾوالترمذي يف 
 ( بتحؼقؼل طـ يحقك بـ سعقد وهق الؼطان، بف.59برقؿ )

 الجعدياتلؼاضل وهق أثر حسـ، وقد رواه البغقي يف سـده ضعقػ: ٕجؾ شريؽ، وهق ا (1)
(، ورواه ابـ طبد البر يف 99)ص تؼققد العؾؿ(، ومـ صريؼف الخطقب يف 2365( برقؿ )2/852)
جامع بقان العؾؿ وفضؾف (1/327( برقؿ )مـ صريؼ شريؽ، بف.428 ) 

، وأبق روق هق ططقة ( مـ صريؼ شعبة طـ أبل روق بف99)ص تؼققد العؾؿورواه الخطقب يف 
 ابـ الحارث الفؿداين حسـ الحديث.

 (6/219 )تاريخ بغدادبـ إزهر أبق العباس البريت ثؼة لف ترمجة يف  هق أمحد بـ محؿد بـ طقسك (2)
 (.2731برقؿ )

 (.6133ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق محؿد بـ طبد إطىل الصـعاين ثؼة.  (3)
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 (1)."يبؼك والعؾؿَ 

، ثـا أبق سعقد إشج، ثـا ابـ يؿان، طـ بـ طظ (2)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (351)

قال:  ،ري، طـ الحسـؼَ ػة، طـ سؾؿة بـ تؿام أبل طبد اهلل الشَّ الؿـفال بـ خؾق

 (1).د العؾؿ بؿثؾ الؽتابقِّ ما قُ 

، طـ (3)ياشلـا الرِّ ثَ دَّ امل، َح سبـ ططقة ال (2)ـا محؿدثَ دَّ َح  (351)

ٕن تؽقن "قال:  ،قال: سؿعت ابـ أبل الزكاد يحدث طـ طروة (4)إصؿعل

 طـدي أحب إيل مـ كذا وكذا، كـا كسؿع وكؼقل: ٓ كتخذ مع كتاب اهلل كتب يل

ِ  كتاًبا، قد واهلل استؿر  (5)."شلء أبًدابخؾطف كه ٓ رِ يْ رِ ؿَ كتاب اهلل ل
                                                        

البر يف  (، وابـ طبد1631( برقؿ )3/242) الجامع لشعب اإليؿانصحقح. ورواه البقفؼل يف  (1)
جامع بقان العؾؿ وفضؾف (1/249( برقؿ )مـ صريؼ محؿد بـ طبد إطىل بف.292 ) 

 ( مـ صريؼ سؾقؿان بـ أيقب طـ معتؿر بف.112)ص تؼققد العؾؿورواه الخطقب يف 

 .الؿـتؼكبـ طظ بـ الجارود الـقسابقري صاحب كتاب هق طبد اهلل  (2)

تؼريب ضعقػ: ٕجؾ ابـ يؿان واسؿف يحقك وكذا الؿـفال بـ خؾقػة ففؿا ضعقػان مترجؿ لفؿا يف  (1)
( مـ صريؼ ابـ 131)ص تؼققد العؾؿ(. ورواه الخطقب يف 6965(، و)7729برقؿ ) التفذيب
 يؿان بف.

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (2)

ياشل (3)  (. 3198ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  هق العباس بـ الػرج الرِّ

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبطبد الؿؾؽ بـ قريب أبق سعقد الباهظ إصؿعل، صدوق ُسـِّل.  (4)
(4233.) 

كاد مل يسؿع مـ طروة، وإكؿا يروي طـ ولده شقخ الؿصـػ مل أجد لف ترمجة، وطبد الرمحـ بـ أبل الز (5)
 هشام، وهق مـ أثبت الـاس فقف، كؿا قال ابـ معقـ.
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 (1)."يبؼك والعؾؿَ 

، ثـا أبق سعقد إشج، ثـا ابـ يؿان، طـ بـ طظ (2)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (351)

قال:  ،ري، طـ الحسـؼَ ػة، طـ سؾؿة بـ تؿام أبل طبد اهلل الشَّ الؿـفال بـ خؾق

 (1).د العؾؿ بؿثؾ الؽتابقِّ ما قُ 

، طـ (3)ياشلـا الرِّ ثَ دَّ امل، َح سبـ ططقة ال (2)ـا محؿدثَ دَّ َح  (351)

ٕن تؽقن "قال:  ،قال: سؿعت ابـ أبل الزكاد يحدث طـ طروة (4)إصؿعل

 طـدي أحب إيل مـ كذا وكذا، كـا كسؿع وكؼقل: ٓ كتخذ مع كتاب اهلل كتب يل

ِ  كتاًبا، قد واهلل استؿر  (5)."شلء أبًدابخؾطف كه ٓ رِ يْ رِ ؿَ كتاب اهلل ل
                                                        

البر يف  (، وابـ طبد1631( برقؿ )3/242) الجامع لشعب اإليؿانصحقح. ورواه البقفؼل يف  (1)
جامع بقان العؾؿ وفضؾف (1/249( برقؿ )مـ صريؼ محؿد بـ طبد إطىل بف.292 ) 

 ( مـ صريؼ سؾقؿان بـ أيقب طـ معتؿر بف.112)ص تؼققد العؾؿورواه الخطقب يف 

 .الؿـتؼكبـ طظ بـ الجارود الـقسابقري صاحب كتاب هق طبد اهلل  (2)

تؼريب ضعقػ: ٕجؾ ابـ يؿان واسؿف يحقك وكذا الؿـفال بـ خؾقػة ففؿا ضعقػان مترجؿ لفؿا يف  (1)
( مـ صريؼ ابـ 131)ص تؼققد العؾؿ(. ورواه الخطقب يف 6965(، و)7729برقؿ ) التفذيب
 يؿان بف.

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (2)

ياشل (3)  (. 3198ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  هق العباس بـ الػرج الرِّ

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبطبد الؿؾؽ بـ قريب أبق سعقد الباهظ إصؿعل، صدوق ُسـِّل.  (4)
(4233.) 

كاد مل يسؿع مـ طروة، وإكؿا يروي طـ ولده شقخ الؿصـػ مل أجد لف ترمجة، وطبد الرمحـ بـ أبل الز (5)
 هشام، وهق مـ أثبت الـاس فقف، كؿا قال ابـ معقـ.
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ان قال: سؿعت رَ قْ ل، طـ أبل كِ دَ ـْ، ثـا مَ اينؿَّ الحِ ـا الحضرمل، ثـا ثَ دَّ َح  (352)

 (1).، ولق طىل جدارالشعبل يؼقل: اكتبقا ما سؿعتؿ مـل

ـا طبقد اهلل بـ هارون بـ طقسك، ثـا إسحاق بـ إبراهقؿ، ثـا وكقع، ثَ دَّ َح  (353)

ثـا الحسـ بـ طؼبة الؿرادي، طـ طامر، قال: إذا سؿعت شقًئا، فاكتبف ولق طىل 

 (1).الحائط

بـ طؿر بـ طظ  (3)شقران، ثـا محؿدبـ مقسك  (2)ـا سفؾثَ دَّ َح  (354)

قال: كـت سلء الحػظ،  ،(4)، ثـا يحقك بـ سعقد، طـ ابـ حرمؾةملدَّ ؼَ الؿُ 

                                                        
(، وطبد اهلل بـ أمحد يف 146برقؿ ) العؾؿسـده ضعقػ، وهق أثر صحقح، فؼد رواه أبق خقثؿة يف  (1)
العؾؾ ومعرفة الرجال (1/216( برقؿ )طـ وكقع بـ الجراح.243 ،) 

(، ورواه 133)ص تؼققد العؾؿؿة، وطبد اهلل بـ أمحد رواه الخطقب يف ومـ صريؼ أبل خقث
( 133 - 99ص) تؼققد العؾؿ(، ومـ صريؼف الخطقب يف 3/83) الؿعرفة والتاريخالػسقي يف 

( مـ صريؼ 2355( برقؿ )2/176) الؽـك وإسؿاءاهلل بـ مقسك، والدوٓبل يف  مـ صريؼ طبقد
وطبقد اهلل وأبق أمحد الزبقري، طـ أبل كقران، بف، وأبق كقران اسؿف  كقع،كؾفؿ وأبل أمحد الزبقري 

(، 717( ترمجة برقؿ )3/23) الجرح والتعديؾالحسـ بـ طؼبة الؿرادي وثؼف ابـ معقـ، كؿا يف 
  (3/83.)الؿعرفة والتاريخوالػسقي يف 

 وقع طـد بعضفؿ: )كبران( بالباء بدل: )كقران(. تنبيه:

 يج الذي قبؾف.يـظر تخر (1)

 (.28تؼدم برقؿ ) (2)

 (.6211ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب صدوق. (3)

تؼريب  بـ طؿرو إسؾؿل أبق حرمؾة الؿدين، صدوق ربؿا أخطل. هق طبد الرمحـ بـ حرمؾة (4)
 (.3864ترمجة برقؿ ) التفذيب
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 (1).فرخص يل سعقد بـ جبقر يف الؽتاب

 قال: سؿعت إبراهقؿ بـ حبقب ،بـ طؿر (2)، ثـا محؿد(1)ـا سفؾثَ دَّ َح  (355)

 .يؼقل: سؿعت ابـ جريج يؼقل: ققدوا العؾؿ بالؽتاب

، ثـا أبق بـ حػص (4)بـ الحسقـ بـ شاهان، ثـا طؿر (3)ـا محؿدثَ دَّ َح  (356)

ِ ثَ دَّ َح  ،(6)، ثـا ابـ جريج(5)طاصؿ بـ أبل سػقان،  بـ طبد اهلل (7)ل طبد الؿؾؽـ

طـ طؿف طؿرو بـ أبل سػقان أكف سؿع طؿر بـ الخطاب يؼقل: ققدوا العؾؿ 

 (8).بالؽتاب

                                                        
جرًحا وٓ تعدياًل بقد أن إثر ثابت، فؼد رواه ابـ معقـ يف شقخ الؿصـػ مل أجد ٕهؾ العؾؿ فقف  (1)
التاريخ (3/236( برقؿ )وابـ أبل شقبف يف 949 ،)الؿصـػ (9/49 ومـ صريؼفؿا رواه ابـ ،)

 تؼققد العؾؿ(، والخطقب يف 414( برقؿ )1/323) جامع بقان العؾؿ وفضؾفطبد البر يف 
هق طـدمها بؾػظ: )فرخص يل سعقد بـ الؿسقب( بدل ( مـ صريؼ يحقك بـ سعقد بف، و99)ص

)سعقد بـ جبقر(، وهق الصقاب ٓسقؿا، وقد اتػؼ طؾقف ابـ معقـ، وأبق بؽر بـ أبل شقبف، وخالػفؿا 
 محؿد بـ طؿر يف روايتف طـ يحقك وٓ يؼقى طىل ذلؽ.

 تؼدم قريبًا. (1)

 هق الؿؼدمل تؼدم قريًبا. (2)

 (.213ؼدم تحت إثر رقؿ )مل أقػ طىل ترمجتف، وقد ت (3)

 (.4911ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طؿر بـ حػص بـ صبقح الشقباين البصري، صدوق.  (4)

 (.2994ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب ثؼة ثبت. هق الضحاك بـ مخؾد (5)

 تؼريب التفذيب بـ جريج ثؼة فؼقف فاضؾ، وكان يدلس ويرسؾ. هق طبد الؿؾؽ بـ طبد العزيز (6)
 (.4221ترمجة برقؿ )

 الثؼات(، وابـ حبان يف 1678( ترمجة برقؿ )5/354) الجرح والتعديؾذكره ابـ أبل حاتؿ يف  (7)
 (، ومل يذكرا فقف جرًحا وٓ تعدياًل.5/116)

جامع بقان (، ومـ صريؼف ابـ طبد البر يف 9/49) الؿصـػسـده ضعقػ ورواه ابـ أبل شقبة يف  (8)
 = (.396( برقؿ )1/339) العؾؿ وَفْضؾِفِ 
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 (1).فرخص يل سعقد بـ جبقر يف الؽتاب

 قال: سؿعت إبراهقؿ بـ حبقب ،بـ طؿر (2)، ثـا محؿد(1)ـا سفؾثَ دَّ َح  (355)

 .يؼقل: سؿعت ابـ جريج يؼقل: ققدوا العؾؿ بالؽتاب

، ثـا أبق بـ حػص (4)بـ الحسقـ بـ شاهان، ثـا طؿر (3)ـا محؿدثَ دَّ َح  (356)

ِ ثَ دَّ َح  ،(6)، ثـا ابـ جريج(5)طاصؿ بـ أبل سػقان،  بـ طبد اهلل (7)ل طبد الؿؾؽـ

طـ طؿف طؿرو بـ أبل سػقان أكف سؿع طؿر بـ الخطاب يؼقل: ققدوا العؾؿ 

 (8).بالؽتاب

                                                        
جرًحا وٓ تعدياًل بقد أن إثر ثابت، فؼد رواه ابـ معقـ يف شقخ الؿصـػ مل أجد ٕهؾ العؾؿ فقف  (1)
التاريخ (3/236( برقؿ )وابـ أبل شقبف يف 949 ،)الؿصـػ (9/49 ومـ صريؼفؿا رواه ابـ ،)

 تؼققد العؾؿ(، والخطقب يف 414( برقؿ )1/323) جامع بقان العؾؿ وفضؾفطبد البر يف 
هق طـدمها بؾػظ: )فرخص يل سعقد بـ الؿسقب( بدل ( مـ صريؼ يحقك بـ سعقد بف، و99)ص

)سعقد بـ جبقر(، وهق الصقاب ٓسقؿا، وقد اتػؼ طؾقف ابـ معقـ، وأبق بؽر بـ أبل شقبف، وخالػفؿا 
 محؿد بـ طؿر يف روايتف طـ يحقك وٓ يؼقى طىل ذلؽ.

 تؼدم قريبًا. (1)

 هق الؿؼدمل تؼدم قريًبا. (2)

 (.213ؼدم تحت إثر رقؿ )مل أقػ طىل ترمجتف، وقد ت (3)

 (.4911ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طؿر بـ حػص بـ صبقح الشقباين البصري، صدوق.  (4)

 (.2994ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب ثؼة ثبت. هق الضحاك بـ مخؾد (5)

 تؼريب التفذيب بـ جريج ثؼة فؼقف فاضؾ، وكان يدلس ويرسؾ. هق طبد الؿؾؽ بـ طبد العزيز (6)
 (.4221ترمجة برقؿ )

 الثؼات(، وابـ حبان يف 1678( ترمجة برقؿ )5/354) الجرح والتعديؾذكره ابـ أبل حاتؿ يف  (7)
 (، ومل يذكرا فقف جرًحا وٓ تعدياًل.5/116)

جامع بقان (، ومـ صريؼف ابـ طبد البر يف 9/49) الؿصـػسـده ضعقػ ورواه ابـ أبل شقبة يف  (8)
 = (.396( برقؿ )1/339) العؾؿ وَفْضؾِفِ 
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، ثـا أبق زرطة الرازي، قال: ريُّ تَ ْس التُّ بـ طثؿان  (1)ـا الحسـثَ دَّ َح  (357)

سؿعت أبا بؽر بـ أبل شقبة، يؼقل: مـ مل يؽتب طشريـ ألػ حديث إمالًء مل 

 (1).صاحب حديث دَّ عَ يُ 

، ثـا محؿد بـ طبد اهلل بـ يزيد، ثـا أبق (2)اءزَّ ـا ابـ معدان الغَ ثَ دَّ َح  (358)

فؼال: لقٓ الؽتاب  ،قال: سللت ابـ الؿبارك طـ كتاب الحديث ،صالح الػراء

 (3).ما حػظـا

 (5)، ثـا طاصؿ بـ طظ، ثـا إسحاقبـ يحقك الؿروزي (4)ـا محؿدثَ دَّ َح  (359)

قال: كان  ،بـ طبقد اهلل، طـ مجاهد، طـ طبد اهلل بـ طؿرو ؾحةبـ يحقك بـ صا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1/136 )الؿستدرك(، والحاكؿ يف 514( برقؿ )1/437) مؼدمة الســورواه الدارمل يف  =
( مـ صريؼ 88)ص تؼققد العؾؿبف. ورواه الخطقب يف  -الضحاك بـ مخؾد–مـ صريؼ أبل طاصؿ 

 ص بف.طؿر بـ حػ

 (.27كذاب تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (1)

 الػفارس ففرس( لؾزركشل، و 1/53-54) الـؽت طىل مؼدمة ابـ الصالحسـده تالػ. ويـظر  (1)
 بـ الحل طبد لشقخ مشايخـا: (1/76 )والؿسؾسالت والؿشقخات الؿعاجؿ ومعجؿ وإثبات

 .الؽتاين الؽبقر طبد

 (.3تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (2)

(، وأبق صالح الػراء هق محبقب بـ 114)ص تؼققد العؾؿورواه مـ صريؼ الُؿَصـِّػ الخطقب يف  (3)
 (.6537ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبمقسك إكطاكل الػراء، صدوق. 

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق محؿد بـ يحقك بـ سؾقؿان الؿروزي أبق بؽر القراق، صدوق.  (4)
(6425.) 

 (.394ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبضعقػ.  (5)
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كاس مـ أصحابف وأكا معفؿ وأكا أصغر الؼقم، فؼال الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصطـد رسقل اهلل 

ـَ الـ ارِ »: ملسو هيلع هللا ىلص ْأ َمْؼَعَدُه ِم ًدا َفْؾَقَتَبق  ـْ َكَذَب َطَؾل  ُمَتَعؿ  فؾؿا خرج الؼقم قؾت  .«َم

يف  وقد سؿعتؿ ما قال، وأكتؿ تـفؿؽقن ملسو هيلع هللا ىلصلفؿ: كقػ تحدثقن طـ رسقل اهلل 

ؽقا، وقالقا: يا ابـ أخقـا، إن كؾ ما حِ َض ؟ قال: فَ ملسو هيلع هللا ىلصالحديث طـ رسقل اهلل 

 (1).سؿعـا مـف ففق طـدكا يف كتاب

                                                        
( 52برقؿ ) مؼدمة الؽامؾسـده ضعقػ أما الؿرفقع مـف، ففق متقاتر كؿا تؼدم، ورواه ابـ طدي يف  (1)

( مـ صريؼ محؿد بـ يحقك بف. ورواه الخطقب أيًضا 98)ص تؼققد العؾؿبتحؼقؼل، والخطقب يف 
 مـ صريؼ سعقد بـ سؾقؿان طـ إسحاق بـ يحقك بف.
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كاس مـ أصحابف وأكا معفؿ وأكا أصغر الؼقم، فؼال الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصطـد رسقل اهلل 

ـَ الـ ارِ »: ملسو هيلع هللا ىلص ْأ َمْؼَعَدُه ِم ًدا َفْؾَقَتَبق  ـْ َكَذَب َطَؾل  ُمَتَعؿ  فؾؿا خرج الؼقم قؾت  .«َم

يف  وقد سؿعتؿ ما قال، وأكتؿ تـفؿؽقن ملسو هيلع هللا ىلصلفؿ: كقػ تحدثقن طـ رسقل اهلل 

ؽقا، وقالقا: يا ابـ أخقـا، إن كؾ ما حِ َض ؟ قال: فَ ملسو هيلع هللا ىلصالحديث طـ رسقل اهلل 

 (1).سؿعـا مـف ففق طـدكا يف كتاب

                                                        
( 52برقؿ ) مؼدمة الؽامؾسـده ضعقػ أما الؿرفقع مـف، ففق متقاتر كؿا تؼدم، ورواه ابـ طدي يف  (1)

( مـ صريؼ محؿد بـ يحقك بف. ورواه الخطقب أيًضا 98)ص تؼققد العؾؿبتحؼقؼل، والخطقب يف 
 مـ صريؼ سعقد بـ سؾقؿان طـ إسحاق بـ يحقك بف.
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ًِ َك ٌَ اَلَم َٓ ا  ٌِ  َبِكُتََٓطٚ َأ

، ثـا بـ الحسـ الؿروزي (2)بـ مقسك، ثـا الحسقـ (1)ـا سفؾثَ دَّ َح  (361)

، طـ أبقف، طـ ططاء بـ بـ زيد بـ أسؾؿ (3)بـ طققـة، طـ طبد الرمحـاسػقان 

 (4).فلبك أن يلذن لـا يف الؽتاب ملسو هيلع هللا ىلصل: جفدكا بالـبل قا ،يسار، طـ أبل سعقد الخدري

، طـ بـ مضر (7)، ثـا غسانبـ سـان (6)، ثـا طؼبة(5)ـا سفؾثَ دَّ َح  (361)

                                                        
 (.28لؼبف شقران مل أجد ٕهؾ العؾؿ فقف كالًما جرًحا وٓ تعدياًل، كؿا تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.1324ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (2)

 (.3893ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبضعقػ.  (3)

، ورواه ( مـ صريؼ الحسقـ الؿروزي بف33)ص تؼققد العؾؿسـده ضعقػ. رواه الخطقب يف  (4)
مؼدمة (، ورواه ابـ طدي يف 34)ص اإللؿاع(، ومـ صريؼف طقاض يف 2665الترمذي برقؿ )

( مـ صريؼ 33-32)ص تؼققد العؾؿ( مـ صريؼ محؿد بـ خالد، والخطقب يف 53برقؿ ) الؽامؾ
طـ (، 3334محؿد بـ سؾقؿان ُلَقْيـ كالمها، طـ سػقان بف بـحقه بقد أكف قد ثبت طـد مسؾؿ برقؿ )

 بؾػظ: ٓ تؽتبقا طـل ومـ كتب طـل غقر الؼرآن فؾقؿحف... الحديث. أبل سعقد 

 تؼدم قريبًا. (5)

( ترمجة 6/311) الجرح والتعديؾهق طؼبف بـ سـان بـ سعد الفدادي، قال أبق حاتؿ: صدوق.  (6)
 (، وهق مـ مشايخ أبل حاتؿ.1734برقؿ )

 (.5395برقؿ )ترمجة  تؼريب التفذيبهق إزدي ثؼة.  (7)
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ٕبل سعقد: أكؽتب حديثؽؿ هذا؟  قال: ققؾ ،، طـ أبل كضرةبـ يزيد (1)سعقد

 (2).قال: ٓ، مل تجعؾقكف قرآًكا ولؽـ احػظقا كؿا حػظـا

ـا طبد اهلل بـ أمحد الغزاء، ثـا إبراهقؿ بـ سعقد الجقهري، ثـا ثَ دَّ َح  (362)

يف أشقاء  سػقان، طـ أيقب، سؿع سعقد بـ جبقر يؼقل: كـا كختؾػ بالؽقفة

بـ طؿر، فجعؾت أقرأ وأسللف، ولق رآها لؽاكت كتبتفا يف صحقػة، فلتقت ا

 (3).الػقصؾ فقؿا بقـل وبقـف

، بـ محؿد (5)طبد اهلل بـ أمحد بـ معدان، ثـا أبق محقد (4)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (363)

قال:  ،، طـ ابـ شبرمة(7)ضقؾ، ثـا ابـ فبـ طقسك بـ الطباع (6)ثـا محؿد

                                                        
 (.2432ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبوهق إزدي أبق مسؾؿة ثؼة.  (1)

شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة وإثر ثابت صحقح طـ أبل سعقد، فؼد رواه أبق خقثؿة يف  (2)
العؾؿ ( والدارمل يف 95برقؿ ،)مؼدمة الســ (1/423( برقؿ )وطبد اهلل بـ أمحد يف 487 ،)
ؾ ومعرفة الرجالالعؾ (2/392( برقؿ )وابـ طدي يف 2749 ،)مؼدمة الؽامؾ ( 49برقؿ )

 ( بطرق طـ أبل كضرة بف بـحقه.38-36)ص تؼققد العؾؿبتحؼقؼل، والخطقب يف 
(، والخطقب يف 738( برقؿ )2/221-222) الؿدخؾ إىل الســ الؽبرىورواه البقفؼل يف 

تؼققد العؾؿ ل بردة طـ أبل مقسك بف بـحقه.( مـ صريؼ أب43-39)ص 
رجال السـد ثؼات سقى شقخ الؿصـػ، فؾؿ أقػ لف طىل ترمجة: لؽـ إثر صحقح، فؼد رواه ابـ  (3)

 (1/281 )جامع بقان العؾؿ وفضؾف(، ومـ صريؼة ابـ طبد البر يف 9/54) الؿصـػأبل شقبة يف 
 ( طـ سػقان بف.355برقؿ )

 ( مـ صريؼ محاد بـ زيد طـ أيقب بف.45-44)ص تؼققد العؾؿورواه الخطقب يف 
 تؼدم قريبًا. (4)

 (.3635ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طبد اهلل بـ محؿد بـ تؿقؿ أبق محقد الؿصقصل ثؼة.  (5)

 (.6253ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (6)

 (.6227ترمجة برقؿ ) تحرير التؼريبثؼة.  هق محؿد بـ فضقؾ بـ غزوان (7)
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ٕبل سعقد: أكؽتب حديثؽؿ هذا؟  قال: ققؾ ،، طـ أبل كضرةبـ يزيد (1)سعقد

 (2).قال: ٓ، مل تجعؾقكف قرآًكا ولؽـ احػظقا كؿا حػظـا

ـا طبد اهلل بـ أمحد الغزاء، ثـا إبراهقؿ بـ سعقد الجقهري، ثـا ثَ دَّ َح  (362)

يف أشقاء  سػقان، طـ أيقب، سؿع سعقد بـ جبقر يؼقل: كـا كختؾػ بالؽقفة

بـ طؿر، فجعؾت أقرأ وأسللف، ولق رآها لؽاكت كتبتفا يف صحقػة، فلتقت ا

 (3).الػقصؾ فقؿا بقـل وبقـف

، بـ محؿد (5)طبد اهلل بـ أمحد بـ معدان، ثـا أبق محقد (4)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (363)

قال:  ،، طـ ابـ شبرمة(7)ضقؾ، ثـا ابـ فبـ طقسك بـ الطباع (6)ثـا محؿد

                                                        
 (.2432ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبوهق إزدي أبق مسؾؿة ثؼة.  (1)

شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة وإثر ثابت صحقح طـ أبل سعقد، فؼد رواه أبق خقثؿة يف  (2)
العؾؿ ( والدارمل يف 95برقؿ ،)مؼدمة الســ (1/423( برقؿ )وطبد اهلل بـ أمحد يف 487 ،)
ؾ ومعرفة الرجالالعؾ (2/392( برقؿ )وابـ طدي يف 2749 ،)مؼدمة الؽامؾ ( 49برقؿ )

 ( بطرق طـ أبل كضرة بف بـحقه.38-36)ص تؼققد العؾؿبتحؼقؼل، والخطقب يف 
(، والخطقب يف 738( برقؿ )2/221-222) الؿدخؾ إىل الســ الؽبرىورواه البقفؼل يف 

تؼققد العؾؿ ل بردة طـ أبل مقسك بف بـحقه.( مـ صريؼ أب43-39)ص 
رجال السـد ثؼات سقى شقخ الؿصـػ، فؾؿ أقػ لف طىل ترمجة: لؽـ إثر صحقح، فؼد رواه ابـ  (3)

 (1/281 )جامع بقان العؾؿ وفضؾف(، ومـ صريؼة ابـ طبد البر يف 9/54) الؿصـػأبل شقبة يف 
 ( طـ سػقان بف.355برقؿ )

 ( مـ صريؼ محاد بـ زيد طـ أيقب بف.45-44)ص تؼققد العؾؿورواه الخطقب يف 
 تؼدم قريبًا. (4)

 (.3635ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طبد اهلل بـ محؿد بـ تؿقؿ أبق محقد الؿصقصل ثؼة.  (5)

 (.6253ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (6)

 (.6227ترمجة برقؿ ) تحرير التؼريبثؼة.  هق محؿد بـ فضقؾ بـ غزوان (7)
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ِ ثَ دَّ سقداء يف بقضاء قط، وٓ َح  سؿعت الشعبل، يؼقل: ما كتبت ل رجؾ ـ

 (1).بحديث فلحببت أن يعقده طظ

ِ ثَ دَّ َح  (364) ، ثـا بـ غالب (3)بـ الحسـ القاسطل، ثـا محؿد (2)ل طؿرـ

قال: كان ابـ طقن يف زماكف يسؿقكف  ،، طـ أبل إحقصبـ يقسػ (4)يحقك

يؽتبقن وأكا  (5)َأُتراُهؿ :قال .إهنؿ يؽتبقن طـؽ :فؼقؾ ٓبـ طقن ،سقد الؼراء

 .أكره ذلؽ

بـ الحسقـ بـ مؽرم، ثـا أمحد بـ إبراهقؿ الدورقل،  (6)ـا محؿدثَ دَّ َح  (365)

ما  (8)ال: سؿعت شعبة، يحدث طـ مـصقر قال: قال إبراهقؿ:ق ،(7)ثـا حجاج

                                                        
شقخ الؿصـػ مل أطرفف والبؼقة ثؼات وإثر ثابت صحقح طـ الشعبل، فؼد رواه أبق خقثؿة يف  (1)
العؾؿ ( والدارمل يف 28برقؿ ،)مؼدمة الســ (1/428( برقؿ )وابـ أبل حاتؿ يف 499 ،)
الجرح والتعديؾ (6/323 وابـ طدي يف ،)مؼدمة الؽامؾ ( بتحؼقؼل، والخطقب يف 734برقؿ )
الجامع (2/253( برقؿ )وابـ طدي البر يف 1769(، و)1768 ،)جامع بقان العؾؿ وفضؾف 
 ( مـ صرق طـ ابـ فضقؾ، بف.5846( برقؿ )4/355) الحؾقة(، وأبق كعقؿ يف 368( برقؿ )1/288)

 مل أجد لف ترمجة. (2)

 تاريخ بغدادلضبل الؿعروف بالتؿتام ثؼة لف ترمجة يف هق محؿد بـ غالب بـ حرب أبق جعػر ا (3)
 (.1443( برقؿ )4/244)

مل، ويؼال لف ابـ أبل كريؿة ثؼة.  (4) ( ترمجة برقؿ 32/63) هتذيب الؽؿالهق يحقك بـ يقسػ الزِّ
 (.7733ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب(، و6954)

 (، واهلل أطؾؿ.أتراهؿإهنؿ(، فؽتبفا الـاسخ )وقع يف الؿطبقع: )قال إبراهقؿ(، ولعؾ الؿراد ) (5)

 (.79ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (6)

 هق الؿصقصل. (7)

 هق الـخعل. (8)
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 .(1)كتبت شقًئا قط

كذا وكذا،  لَّ ؾَ كتبت وأن طَ  قال شعبة: وقال مـصقر: وددت أين كـت )*(

قال شعبة: وقال يقكس بـ طبقد، ما كتبت شقًئا  .(2)وقد ذهب طـل مثؾ طؾؿل

ال خالد الحذاء ما كتبت شقًئا قط إٓ حديًثا واحًدا، فؾؿا قال شعبة: وق (3).قط

 (4).حػظتف محقتف

، ثـا ةبَّ بـ َش  (6)القاسطل، ثـا طؿر اءَس بـ أمحد بـ كُ  (5)ـا محؿدثَ دَّ َح  (366)
                                                        

( برقؿ 3/458) التاريخ(، وابـ معقـ يف 8/388) الطبؼاتصحقح. ورواه ابـ سعد يف  (1)
 بف.( مـ صريؼ حجاج 63)ص تؼققد العؾؿ(، برواية الدوري، والخطقب يف 2249)

 -وهق الطقالسل–( مـ صريؼ أبل داود 476( برقؿ )1/146) مؼدمة الســورواه الدارمل يف 
 طـ شعبة بف. 

 تؼققد العؾؿ( برواية الدوري، والخطقب يف 2249( برقؿ )3/458) التاريخرواه ابـ معقـ  (2)
 ( مـ صريؼ حجاج بف.63)ص

الؿعرفة ( برواية الدوري، والػسقي يف 4712( برقؿ )4/346) التاريخرواه ابـ معقـ يف  (3)
 ( مـ صريؼ حجاج، بف.2/237) والتاريخ

الؿعرفة ( برواية الدوري، والػسقي يف 4712( برقؿ )4/346) التاريخرواه ابـ معقـ يف  (4)
( مـ صريؼ 95)ص تؼققد العؾؿ(، والخطقب يف 372(، والؿصـػ برقؿ )2/237) والتاريخ

 حجاج، بف.

التاريخ محؿد بـ أمحد بـ سعقد أبق طبد اهلل القاسطل يعرف بابـ ُكَساء ترجؿ لف ابـ طساكر يف  هق (5)
 تبصقر الؿـتبف(، وذكر مجاطة رووا طـف وُكساء بضؿ الؽاف كؿا يف 5898( برقؿ )51/41) دمشؼ

 ( ٓبـ حجر.3/1195)

يظفر مـ خاللفا ُبْعُد ققل الحافظ ( 767( برقؿ )7/463) هتذيب التفذيبثؼة. وتـظر ترمجتف مـ  (6)
  يفالتؼريب.صدوق : 

البر عبد  وابن 
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 .(1)كتبت شقًئا قط

كذا وكذا،  لَّ ؾَ كتبت وأن طَ  قال شعبة: وقال مـصقر: وددت أين كـت )*(

قال شعبة: وقال يقكس بـ طبقد، ما كتبت شقًئا  .(2)وقد ذهب طـل مثؾ طؾؿل

ال خالد الحذاء ما كتبت شقًئا قط إٓ حديًثا واحًدا، فؾؿا قال شعبة: وق (3).قط

 (4).حػظتف محقتف

، ثـا ةبَّ بـ َش  (6)القاسطل، ثـا طؿر اءَس بـ أمحد بـ كُ  (5)ـا محؿدثَ دَّ َح  (366)
                                                        

( برقؿ 3/458) التاريخ(، وابـ معقـ يف 8/388) الطبؼاتصحقح. ورواه ابـ سعد يف  (1)
 بف.( مـ صريؼ حجاج 63)ص تؼققد العؾؿ(، برواية الدوري، والخطقب يف 2249)

 -وهق الطقالسل–( مـ صريؼ أبل داود 476( برقؿ )1/146) مؼدمة الســورواه الدارمل يف 
 طـ شعبة بف. 

 تؼققد العؾؿ( برواية الدوري، والخطقب يف 2249( برقؿ )3/458) التاريخرواه ابـ معقـ  (2)
 ( مـ صريؼ حجاج بف.63)ص

الؿعرفة ( برواية الدوري، والػسقي يف 4712( برقؿ )4/346) التاريخرواه ابـ معقـ يف  (3)
 ( مـ صريؼ حجاج، بف.2/237) والتاريخ

الؿعرفة ( برواية الدوري، والػسقي يف 4712( برقؿ )4/346) التاريخرواه ابـ معقـ يف  (4)
( مـ صريؼ 95)ص تؼققد العؾؿ(، والخطقب يف 372(، والؿصـػ برقؿ )2/237) والتاريخ

 حجاج، بف.

التاريخ محؿد بـ أمحد بـ سعقد أبق طبد اهلل القاسطل يعرف بابـ ُكَساء ترجؿ لف ابـ طساكر يف  هق (5)
 تبصقر الؿـتبف(، وذكر مجاطة رووا طـف وُكساء بضؿ الؽاف كؿا يف 5898( برقؿ )51/41) دمشؼ

 ( ٓبـ حجر.3/1195)

يظفر مـ خاللفا ُبْعُد ققل الحافظ ( 767( برقؿ )7/463) هتذيب التفذيبثؼة. وتـظر ترمجتف مـ  (6)
  يفالتؼريب.صدوق : 
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 (4).: ما كتبت شقًئا قط(3)قال: قال محؿد ،(2)، طـ ابـ طقنبـ أكس(1)قريش

 (6) .ابـ طقن: وأكا ما كتبت شقًئا قط : وقال(5)قال

بـ أمحد الغزاء، ثـا أمحد بـ الحؽؿ الؼزاز، ثـا سفؾ  (7)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (367)

قال: كـت  ،بـ أسؾؿ العدوي، طـ محقد بـ هالل، طـ أبل بردة بـ أبل مقسكا

بف،  ْئ قال: جِ  .ا بـل، تؽتب حديثل؟ قؾت: كعؿأكتب حديث أبل، فؼال: ي

 (8).فلتقتف، فـظر فقف فؿحاه، وقال: يا بـل احػظ كؿا حػظت

 

                                                        
ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق قريش بـ أكس إكصاري، صدوق تغقر بآخره َقْدَر ست سـقـ.  (1)

(5578.) 

ترمجة برقؿ  لتفذيبتؼريب اأبق طقن البصري، ثؼة ثبت فاضؾ.  هق طبد اهلل بـ طقن بـ أرصبان (2)
(3543.) 

 هق ابـ سقريـ. (3)

(، طـ ابـ طقن قال: فؽان 46-45)ص تؼققد العؾؿمل أجده إٓ طـد الؿصـػ وروى الخطقب يف  (4)
 والؼاسؿ وأصحابـا ٓ يؽتبقن. -يعـل ابـ سقريـ–محؿد 

 أي قريش بـ أكس. (5)

 (.364اكظر ما تؼدم طـف برقؿ ) ( 6)

 (.3رقؿ )تؼدم تحت الحديث  (7)

َـّ إثر ثابت، فؼد رواه ابـ سعد يف  (8)  (4/135 ،)الطبؼاتشقخ الؿصـػ مل أجد لف ترمجة: لؽ
 ( بطرق طـ محقد بـ هالل بف. 43-39)ص تؼققد العؾؿوالخطقب يف 

ـ  ورواه كذلؽ الخطقب مـ صريؼ طبقد اهلل الؼقاريري طـ سفؾ بـ أسؾؿ بف، وسفؾ بـ أسؾؿ حس
 .تؼريب التفذيبقد ثؼة وكالمها مـ رجال. الحديث، وشقخف مح
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ُِ ُُ َمَحا َِٓكُتُب َفِإَشا ِحِفَظ  ٌَ ًِ َكا  َم

بـ  (4)، ثـا سعقد(3)، ثـا القلقد(2)، ثـا هشام بـ طؿار(1)ـا طبدانثَ دَّ َح  (368)

: سؿعت طبد اهلل بـ لحِ ؿَ بـ سؾؿة الجُ  (5)، قال: قال طبد الرمحـطبد العزيز

قال: قد  ،حديًثا، فؽتبتف فؾؿا حػظتف محقتف ملسو هيلع هللا ىلصطؿرو، يحدث طـ رسقل اهلل 

 (6).طؾقف رَ ـبَ اًفا، وَص ػَ كان رزقف كَ أفؾح مـ أسؾؿ، و

                                                        
 (.132هق طبدان إهقازي ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 هق الدمشؼل حسـ الحديث. (2)

 هق القلقد بـ مسؾؿ ثؼة مدلس وقد صرح بالتحديث. (3)

 ؼريبت هق الدمشؼل ثؼة إمام سقاه أمحد بإوزاطل، وقدمف أبق مسفر: لؽـف اختؾط يف آخر أمره. (4)
 (.2371ترمجة برقؿ ) التفذيب

 الثؼات(، وابـ حبان يف 139( ترمجة برقؿ )5/243) الجرح والتعديؾذكره ابـ أبل حاتؿ يف  (5)
 (، ومل يذكرا فقف جرًحا وٓ تعدياًل.5/89)

الؿتػؼ (، ومـ صريؼف الخطقب يف 2/523) الؿعرفة والتاريخرواه يعؼقب بـ سػقان يف  (6)
 (12/547 )الجامع لشعب اإليؿان(، ورواه البقفؼل يف 839( برقؿ )3/1513) والؿػترق

( مـ صريؼ يحقك بـ صالح القحاضل طـ سعقد بـ طبد العزيز بف، وسـده ضعقػ: 9863برقؿ )
( مـ صريؼ أبل 1354لجفالة طبد الرمحـ بـ سؾؿف بقد أن الؿرفقع مـف ثابت، فؼد رواه مسؾؿ برقؿ )

 ل طـ طبد اهلل بـ طؿرو بف بؾػظ: قد أفؾح مـ أسؾؿ وُرزق كػاًفا وقـعف اهلل بؿا آتاه.طبد الرمحـ الُحُبؾِّ 
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ثـا محاد بـ زيد، طـ يحقك بـ طتقؼ  (2)اينؿَّ الحِ ثـا  (1)ـا الحضرملثَ دَّ َح  (369)

 (3).فنذا حػظف محاه ،طـ محؿد بـ سقريـ أكف كان ٓ يرى بؽتاب الحديث بلًسا

ـا أبل، طـ ـا يحقك بـ طبد الحؿقد، ثَ ـا أمحد بـ يحقك الحؾقاين، ثَ ثَ دَّ َح  (371)

أكف كان يسؿع الحديث : بـ أبل حػصة، طـ أخقف، طـ طاصؿ بـ ضؿرةطؼبة 

 (4).ويؽتبف، فنذا حػظف دطا بؿؼراض فؼرضف

ِ ثَ دَّ َح  (371) ل طبد اهلل بـ طظ بـ مفدي، ومحؿد بـ طبد اهلل بـ مفران ـ

قال: سؿعت  ،، قآ: ثـا محؿد بـ محؿد بـ مرزوق، ثـا أبلانِ يَّ زِ مُ رْ فُ امَ الرَّ 

ؽ بـت هشام بـ حسان تؼقل: سؿعت أبل هشام بـ حسان الؿؾ ةَ مَ يت أَ دَّ َج 

 (5).يؼقل: ما كتبت حديثًا قط إٓ حديث إطؿاق، فؾؿا حػظتف محقتف

ِ ثَ دَّ وَح  )*( بـ  (8)، ثـا سعقد(7)درْ ثـا ابـ أبل الزَّ  بـ طظ (6)قف طبد اهللـ
                                                        

 (.4ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.7641ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبحافظ إٓ أهنؿ اهتؿقه بسرقة الحديث  (2)
( مـ صريؼ 9/194) ؼاتالطبسـده ضعقػ: ٕجؾ الحؿاين بقد أكف متابع، فؼد رواه ابـ سعد يف  (3)

( مـ صريؼ خؾػ بـ هشام كالمها طـ محاد 63-59)ص تؼققد العؾؿطػان بـ مسؾؿ والخطقب يف 
 .التؼريببف، ويحقك بـ طتقؼ ثؼة مـ رجال 

تؼدم يف السـد الذي قبؾف ورواه مـ  -وهق الحؿاين–سـده ضعقػ: ٕجؾ يحقك بـ طبد الحؿقد  (4)
 (.59)ص قد العؾؿتؼقصريؼ الؿصـػ الخطقب يف 

 يف سـده مـ مل أطرفف بقد أكف ثابت طـ هشام كؿا سقايت يف السـد أيت. (5)

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (6)

 (.5955ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبإُُبؾِّل صدوق.  هق محؿد بـ سػقان بـ أبل الزرد (7)

 (.2351ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبضبعل ثؼة صالح ربؿا وهؿ. هق سعقد بـ طامر ال (8)

َِٜهُتُب َف  َٕ ِٔ َنا ََُٙ َََشا  ُ٘  389 ِإَشا ِسِفَع
 

 

 

 

حػظتف  فؾؿا ،ل: ما كتبت طـ محؿد إٓ حديث إطؿاققا ،، طـ هشامطامر

 (1).محقتف

بـ كصر، ثـا أمحد بـ حـبؾ،  (3)بـ هارون، ثـا الؼاسؿ (2)ـا طبقد اهللثَ دَّ َح  (372)

ثـا حجاج، قال: سؿعت شعبة يؼقل: قال خالد الحذاء: ما كتبت شقًئا قط إٓ 

 (4).حديًثا واحًدا، فؾؿا حػظتف محقتف

قال: سؿعت الػضؾ بـ طـبسة  ،ـا أمحد بـ سـانـا الحضرمل، ثثَ دَّ َح  (373)

مل يؽـ طـد محاد بـ سؾؿة كتاب، إكؿا كتب حديث ققس بـ "القاسطل يؼقل: 

 (5)."ثؿ محاه -يعـل-قال:  ،سعد طىل باب

                                                        
( برقؿ 1/416) مؼدمة الســشقخ الؿصـػ مل أطرفف وإثر صحقح، فؼد رواه الدارمل يف  (1)

 ( مـ صريؼ سعقد بـ طامر بف.474)

 (.137مل أقػ لف طىل ترمجة وتؼدم برقؿ ) (2)

 (.137ت إثر رقؿ )هق الؼاسؿ بـ كصر الؿخرمل ثؼة تؼدم تح (3)

 (.367شقخ الؿصـػ مل أطرفف وإثر صحقح، وقد تؼدم برقؿ ) (4)

 طبقد أبل سمآتصحقح. وقال أبق داود: مل يؽـ لحؿاد بـ سؾؿة كتاب إٓ كتاب ققس بـ سعد.  (5)
 مقزان آطتدال(، قال الذهبل: يعـل كان يحػظ طؾؿف. 973( برقؿ )2/11) داود أبا أجري

 (.2251( ترمجة برقؿ )1/592)
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مل يؽـ طـد محاد بـ سؾؿة كتاب، إكؿا كتب حديث ققس بـ "القاسطل يؼقل: 
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ٌََك ًَِم  َكِلَش َِِطَك ًَِمَّ َظِفا َحَم ُبُتِكَٓ هَُّث ُظَفِحَٓ ا

طبد اهلل بـ سعقد الؽـدي  بـ طظ بـ مفدي، ثـا (1)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (374)

مقىل أبل مقسك: طـ سعقد بـ أبل بردة قال:  بـ كافع (2)قال: قال خالد ،إشج

قال:  ،، فؾؿا كثر ققاملكـت إذا سؿعت مـ أبل مقسك الحديث، قؿت فؽتبتف"

قال:  .قال: فلت بف ،قؾت: إين أكتب هذا الذي أسؿعف مـؽ .يا بـل، كثر ققامؽ

، ولؽـ ملسو هيلع هللا ىلصفؼال: كعؿ، هؽذا سؿعت مـ رسقل اهلل  ،فجئت بف، فؼرأتف طؾقف

اكة فصب فقفا ماًء، ثؿ صرح تؾؽ الؽتب ، فدطا بنجَّ َص ؼُ ـْأخاف أن تزيد فقف وتَ 

 (3)."فقفا فؿحاها

ثـا شريؽ، طـ أبل  بـ حؽقؿ، (4)]طظ[ ـا طبد اهلل بـ غـام، ثـاثَ دَّ َح  (375)
                                                        

 تؼدم قريبًا. (1)

 تاريخ بغدادهق خالد بـ كافع إشعري الؽقيف، قال أبق داود: متروك. وقال الـسائل: ضعقػ.  (2)
 (.4353( ترمجة برقؿ )9/234)

  (.369سـده ضعقػ وقد صح بـحقه تؼدم برقؿ ) (3)

اكة اإلجاكة هل ـِ ققلف: فدطا بنجَّ  (1/45 ،)لسان العرب. الِؿْرَك ـَ اكة: ُيَؼال( مادة )أَج  إجَّ
اَكة وأفصُحفا َواِحد بَِؿْعـك وإْلجاَكة، وإكجاكف  (11/232.)هتذيب الؾغة .إجَّ ـَ  ( مادة )أَج

 ساقط مـ الؿطبقع. (4)

َٙ َشِيَو ِٔ َنِط ََ َٚ ََا َسِفَغ  َِٜهُتُب   َّ َِٜشَفُغ ُث  َٕ ِٔ َنا ََ 391 
 

 

 

 

قال: كان إطؿش يسؿع مـ أبل إسحاق، ثؿ يجلء فقؽتبف يف  ،جعػر الػراء

 (1).مـزلف

ِ ثَ دَّ َح  (376)  (4)قال: سؿعت ابـ إدريس ،(3)بـ طظ، ثـا إشج (2)ل طبد اهللـ

وٓ طـد  (6) ، وٓ طـد لقث(5)يؼقل: ما كتبت طـد إطؿش، وٓ طـد حصقـ

 (7).ا كـت أحػظ ثؿ أجلء فلكتب يف البقتأشعث، إكؿ

، ثـا محؿد بـ بـ غالب (9)، ثـا محؿد(8)ـا أبق حػص القاسطلثَ دَّ َح  (377)

، قال: سؿعت هشقًؿا يؼقل: ما كتبت الصباح الدوٓبل الثؼة الؿلمقن، واهللِ 
                                                        

 العؾؾ ومعرفة الرجالسـده ضعقػ: ٕجؾ شريؽ وهق الؼاضل ضعقػ ورواه طبد اهلل بـ أمحد يف  (1)
( مـ صريؼ شريؽ بف وطـده )ويجلء فقؽتبفا يف بقتل(. ورواه مـ صريؼ 2471( برقؿ )2/332)

 (.112)ص تؼققد العؾؿالؿصـػ الخطقب يف 

 تؼدم قريبًا وأكـل مل أقػ طىل ترمجة لف. (2)

 هق طبد اهلل بـ سعقد الؽـدي ثؼة تؼدم قريًبا. (3)

 (.3224ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  هق طبد اهلل بـ إدريس إودي (4)

ؾؿل (5) ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيب.  ثؼة تغقر حػظف يف أخر هق حصقـ بـ طبد الرمحـ السُّ
(1378.) 

ا، ومل يتؿقز حديثف فُترك.  (6) ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق لقث بـ أبل ُسؾقؿ، صدوق اختؾط جدا
(5721.) 

(، مـ صريؼ: أبقف، طـ ابـ 5921( برقؿ )3/452) العؾؾ ومعرفة الرجالرواه طبد اهلل بـ أمحد يف  (7)
 إدريس، بف، كحقه.

 مل يتؿقز يل مـ هق.  (8)

 هق أبق جعػر الضبل التؿار الؿعروف بالتؿتام. (9)
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قال: كان إطؿش يسؿع مـ أبل إسحاق، ثؿ يجلء فقؽتبف يف  ،جعػر الػراء
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 إدريس، بف، كحقه.
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 .حديًثا قط يف مجؾس، كـت أسؿعف ثؿ أجلء إىل البقت فلكتبف

، قال: ؿؾَّ َس بـ مُ  (2)بـ أمحد بـ معدان، ثـا يقسػ (1)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (378)

سؿعت مـ سػقان الثقري طشرة آٓف )يؼقل:  بـ تؿقؿ (3)ػؾَ سؿعت َخ 

حديث أو كحقها، فؽـت أستػفؿ جؾقسل، فؼؾت لزائدة: يا أبا الصؾت إين 

 ري طشرة آٓف حديث، أو كحًقا مـ طشرة آٓف فؼالكتبت طـ سػقان الثق

 (5).: ٓ تحدث مـفا إٓ بؿا حػظ قؾبؽ وسؿعت أذكؽ، فللؼقتفا(4)]يل[

، ملسو هيلع هللا ىلصقال الؼاضل: قد ذكركا يف وجقب الؽتاب ما ورد طـ رسقل اهلل  (379)

وأكس ومـ يؾقفؿ مـ كبراء التابعقـ كالحسـ،  (6)ثؿ طـ طظ وطؿر وجابر

جبقر، وطروة بـ الزبقر، ومـ بعدهؿ مـ أهؾ  وططاء، وصاوس، وسعقد بـ

ط إٓ بالؽتاب ثؿ بالؿؼابؾة والؿدارسة، والتعفد، بَ ْض والحديث ٓ يُ  .العؾؿ

 .والتحػظ، والؿذاكرة، والسمال، والػحص طـ الـاقؾقـ، والتػؼف بؿا كؼؾقه

مـ كره مـ الصدر إول، لؼرب العفد، وتؼارب  الؽتاب هَ رِ وإكؿا كَ 
                                                        

 (، ومل أقػ لف طىل ترمجة.3تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

(، 7922ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب.  هق يقسػ يـ سعقد بـ ُمَسؾَّؿ الؿصقصل ثؼة حافظ. (2)
  (8/278.)هتذيب الؽؿالوكسب هـا إىل جده يـظر 

 (.1737ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب.  هق خؾػ يـ تؿقؿ بـ أبل طتاب صدوق طابد. (3)

 زيادة مـ ]أ[، و]ب[. (4)

(، وطقاض يف 867(، وسقليت برقؿ )73)ص الؽػايةالخطقب يف رواه مـ صريؼ الؿصـػ  (5)
اإللؿاع (.126)ص 

 ( وكذا مـ ]ج[.199هـا هناية السؼط مـ ]د[ الذي بدايتف )ص (6)
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 طـ تحػظف والعؿؾ بف، فلما َب ف، أو يرغَ ؾَ ؿِ فْ قُ يعتؿده الؽاتب فَ اإلسـاد ولئال 

د، واإلسـاد غقر متؼارب، والطرق مختؾػة، والـؼؾة متشاهبقن، اطِ ـَبتَ والققت مُ 

فنن تؼققد العؾؿ بالؽتاب أوىل -وآفة الـسقان معترضة، والقهؿ غقر ملمقن 

ـا أن يلذن لـا ْص رِ وأشػك، والدلقؾ طىل وجقبف أققى، وحديث أبل سعقد: َح 

محػقًضا يف أول الفجرة  (2)كانإن  فبُ َس لْح ف -يف الؽتاب فلبك ملسو هيلع هللا ىلص (1)الـبل

 .وحقـ كان ٓ يممـ آشتغال بف طـ الؼرآن

فؼال:  -الحػظ رَ كِ ذُ وَ -قال الؼاضل: قال أبق زرطة الرازي أو غقره  (381)

، وأن الزهري، الدستقائل ما كتب شقًئا ، وأن هشاًمافُ بُ تُ كُ  ْت ؾَّ يزطؿقن أن محاًدا قَ 

، وما كان الزهري يصـع (3)ققمل َب َس قال: ما خططت سقداء يف بقضاء إٓ كَ 

بالؽتاب وبقـف وبقـ كبراء الصحابة كثقر مـ التابعقـ سقى مـ لؼل مؿـ 

َّٓ  ،فحػظ طـف ما حػظ ملسو هيلع هللا ىلصتلخرت وفاتف مـ صحابة الـبل  وطك كسب ققمف  فل

الحػاظ الؿتؼدمقـ، مثؾ  وهؽذا سبقؾ !!؟كؿا وطك غقره، واستغـك طـ كتبف

مـ ذكر أكف كان يحػظ وٓ يؽتب، بؾ الحافظ ابـ  ؿهِ دِ عْ بَ  ـْ مِ وَ أصحاب طبد اهلل 

، وابـ وارة، وكظراؤمها مؿـ هق يف حدود سـة أربعقـ وما بعدها، (4)راهقيف
                                                        

ِف كذا يف إصؾ و]أ[، ويف ]ب[: ) (1)  (.362طؾقف وسؾؿ(، وتؼدم برقؿ )َرُسقُل الؾَّ

 كذا يف مجقع كسخ الؿخطقط: )إن كان(. (2)

 (.953إثر رقؿ ) تاريخ أبل زرطةظر يـ (3)

هق اإلمام الحافظ الؽبقر إسحاق بـ إبراهقؿ أبق يعؼقب الحـظظ التؿقؿل الؿروزي يعرف بابـ  (4)
 (.443( ترمجة برقؿ )2/433) تذكرة الحػاظ(. ه238راهقيف، مات سـة )

رواه من طريق المصنف الخطيب يف  الكفاية  )ص 70(، وعياض يف  اإللماع  )ص 126( وسيأيت 
برقم )867(.
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، ملسو هيلع هللا ىلصقال الؼاضل: قد ذكركا يف وجقب الؽتاب ما ورد طـ رسقل اهلل  (379)

وأكس ومـ يؾقفؿ مـ كبراء التابعقـ كالحسـ،  (6)ثؿ طـ طظ وطؿر وجابر

جبقر، وطروة بـ الزبقر، ومـ بعدهؿ مـ أهؾ  وططاء، وصاوس، وسعقد بـ

ط إٓ بالؽتاب ثؿ بالؿؼابؾة والؿدارسة، والتعفد، بَ ْض والحديث ٓ يُ  .العؾؿ

 .والتحػظ، والؿذاكرة، والسمال، والػحص طـ الـاقؾقـ، والتػؼف بؿا كؼؾقه

مـ كره مـ الصدر إول، لؼرب العفد، وتؼارب  الؽتاب هَ رِ وإكؿا كَ 
                                                        

 (، ومل أقػ لف طىل ترمجة.3تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

(، 7922ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب.  هق يقسػ يـ سعقد بـ ُمَسؾَّؿ الؿصقصل ثؼة حافظ. (2)
  (8/278.)هتذيب الؽؿالوكسب هـا إىل جده يـظر 

 (.1737ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب.  هق خؾػ يـ تؿقؿ بـ أبل طتاب صدوق طابد. (3)

 زيادة مـ ]أ[، و]ب[. (4)

(، وطقاض يف 867(، وسقليت برقؿ )73)ص الؽػايةالخطقب يف رواه مـ صريؼ الؿصـػ  (5)
اإللؿاع (.126)ص 

 ( وكذا مـ ]ج[.199هـا هناية السؼط مـ ]د[ الذي بدايتف )ص (6)
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 طـ تحػظف والعؿؾ بف، فلما َب ف، أو يرغَ ؾَ ؿِ فْ قُ يعتؿده الؽاتب فَ اإلسـاد ولئال 

د، واإلسـاد غقر متؼارب، والطرق مختؾػة، والـؼؾة متشاهبقن، اطِ ـَبتَ والققت مُ 

فنن تؼققد العؾؿ بالؽتاب أوىل -وآفة الـسقان معترضة، والقهؿ غقر ملمقن 

ـا أن يلذن لـا ْص رِ وأشػك، والدلقؾ طىل وجقبف أققى، وحديث أبل سعقد: َح 

محػقًضا يف أول الفجرة  (2)كانإن  فبُ َس لْح ف -يف الؽتاب فلبك ملسو هيلع هللا ىلص (1)الـبل

 .وحقـ كان ٓ يممـ آشتغال بف طـ الؼرآن

فؼال:  -الحػظ رَ كِ ذُ وَ -قال الؼاضل: قال أبق زرطة الرازي أو غقره  (381)

، وأن الزهري، الدستقائل ما كتب شقًئا ، وأن هشاًمافُ بُ تُ كُ  ْت ؾَّ يزطؿقن أن محاًدا قَ 

، وما كان الزهري يصـع (3)ققمل َب َس قال: ما خططت سقداء يف بقضاء إٓ كَ 

بالؽتاب وبقـف وبقـ كبراء الصحابة كثقر مـ التابعقـ سقى مـ لؼل مؿـ 

َّٓ  ،فحػظ طـف ما حػظ ملسو هيلع هللا ىلصتلخرت وفاتف مـ صحابة الـبل  وطك كسب ققمف  فل

الحػاظ الؿتؼدمقـ، مثؾ  وهؽذا سبقؾ !!؟كؿا وطك غقره، واستغـك طـ كتبف

مـ ذكر أكف كان يحػظ وٓ يؽتب، بؾ الحافظ ابـ  ؿهِ دِ عْ بَ  ـْ مِ وَ أصحاب طبد اهلل 

، وابـ وارة، وكظراؤمها مؿـ هق يف حدود سـة أربعقـ وما بعدها، (4)راهقيف
                                                        

ِف كذا يف إصؾ و]أ[، ويف ]ب[: ) (1)  (.362طؾقف وسؾؿ(، وتؼدم برقؿ )َرُسقُل الؾَّ

 كذا يف مجقع كسخ الؿخطقط: )إن كان(. (2)

 (.953إثر رقؿ ) تاريخ أبل زرطةظر يـ (3)

هق اإلمام الحافظ الؽبقر إسحاق بـ إبراهقؿ أبق يعؼقب الحـظظ التؿقؿل الؿروزي يعرف بابـ  (4)
 (.443( ترمجة برقؿ )2/433) تذكرة الحػاظ(. ه238راهقيف، مات سـة )

360
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، وإكؿا الحػظ لؾؿشاهدة، ولصاحبف فُ ؿُ هْ كثر وَ  (1)فظَ ػْ وطىل أن مـ اطتؿد حِ 

كؿا قال  ،الؽتب ويفؿؾ عُ دَ قْ طـد الؿذاكرة، وٓ خقر يف طؾؿ يُ التؼدم والرياسة 

 ال:قَّ بعض الؼُ 

ــك اْلِؼؿَ  ــٍؿ َوَط ــل ِطْؾ ــَر فِ ــَٓ َخْق  ُر ْط

 

ــْدرُ   ٓ  َمــا َوَطــاُه الص  ــا اْلِعْؾــُؿ إِ  َم

 هبذا البقت أو قالف:وتؿثؾ إطؿش  (381) 

ُعفُ   َتْســَتقِدُع اْلِعْؾــَؿ قِْرَصاًســا ُتَضــق 

 

ــَراصِقُس   ــْئَس ُمْســَتْقَدُع اْلِعْؾــِؿ اْلَؼ  َوبِ

 :أكشدكا إبراهقؿ بـ محقد هق الـحقي (382) 

ــُة اْلِعْؾــِؿ َمــا َلَفــا َب  إَِذا َمــا َغــَدْت َصَل 

 

ُن فِـل اْلُؽُتـِب   ـَدو  َُ ٓ  َمـا  ـَ اْلِعْؾِؿ إِ  ِم

ــ   د  َطَؾــْقِفؿُ ـَدْوُت بَِتْشــِؿقرٍ َوَجـــَغ

 

 ْؾبِلـــا قَ ـــُرهكِـل َوَدْفتَ َفَؿْحَبَرتِل ُأذْ  

 ابـ بشقر إزدي:وقال  (383) 

ـــَفُد  ـــسٍ  (2)َأَأْش ْؾِ َِ ـــل  ـــِؾ فِ  بِاْلَجْف

 

ـــ  ـــل اْلُؽْت ـــَتْقَدعُ َوِطْؾِؿـــل فِ  ِب ُمْس

ـــ  ــــإَِذا َل ــــْؿ َتُؽ ـــــْ َطالًِؿ  اـًا َواِطق

 

ـــ  ـــَؽ لِْؾُؽْت ـْػَ َفَجْؿُع ََ  َٓ ــــِب   (3)ُع ـ

راو أن قال الؼاضل: وإكؿا كؼقل: إن إوىل بالؿحدث وإحقط لؽؾ  (384) 

 .يرجع طـد الرواية إىل كتابف، لقسؾؿ مـ القهؿ، واهلل الؿقفؼ والؿرشد لؾصقاب

                                                        
َؾت فقفا كؾؿة )ِحْػَظُف(  (1)  بػتح الظاء.كذا يف ُكَسِخ الؿخطقط ويف ]د[ وُشؽِّ

 يف إصؾ: )أشفد(. (2)

(، وأورده ابـ طبد البر يف 1762( برقؿ )2/251) الجامعرواه طـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (3)
جامع بقان العؾؿ وفضؾف (1/293( برقؿ )طـ بعض شققخف.376 ) 
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، ثـا يحقك بـ خالد الباهظ (2)بـ الؿثـك، ثـا محؿد (1)ـا الحسـثَ دَّ َح  (385)

بـ سعقد، طـ طبقد اهلل، طـ كافع، طـ ابـ طؿر: أكف كان يجؿع بقـ الؿغرب ا

 (3)]كان[ ملسو هيلع هللا ىلصا جد بف السقر بعد ما يغقب الشػؼ، ويزطؿ أن الـبل والعشاء إذ

  (4).يجؿع بقـفؿا

، فؽـت أققل: قبؾ قال يحقك: حدثت هبذا الحديث ست طشرة سـًة بؿؽة

 (5).بعدما يغقب الشػؼ :كظرت يف كتابل، فنذا هق ثؿ .أن يغقب الشػؼ

 .بـ الحسـ العالف (7)بـ محؿد العبدي، ثـا إبراهقؿ (6)ـا مهامثَ دَّ َح  (386)

ِ ثَ دَّ َح  بـ الحسقـ، ثـا سػقان بـ طققـة حديًثا يف الؼرآن فؼال لف  (8)ل العالءـ

 ،صقرؽ يا قؿُ ؾْ لقس هق كؿا حدثت يا أبا محؿد قال: وما طِ "اهلل بـ يزيد:  طبد

 ًة، ثؿ قام إىل سػقان، فؼال: يا أبا محؿد أكت معؾؿـاـقَّ ــَقال: فسؽت طـف هُ 

قال: فسؽت سػقان هـقًة، ثؿ قال: يا  ، فال تماخذينُت ؿْ هَ وْ أَ  ُت ـْوسقدكا، فنن كُ 
                                                        

 (.231هق العـبري ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.5932قؿ )ترمجة بر تؼريب التفذيبثؼة.  (2)

 زيادة مـ ]أ[. (3)

( مـ 1391( مـ صريؼ يحقك بـ سعقد بف، وطـد البخاري برقؿ )43( )733رواه مسؾؿ برقؿ ) (4)
 صريؼ سامل بـ طبد اهلل طـ طبد اهلل بـ طؿر بف بـحقه.

  (223.)الؽػايةورواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (5)

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (6)

 (.313إثر رقؿ ) تحت تؼدمثؼة  (7)

 مل أقػ طىل ترمجة لف. (8)
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، ثـا يحقك بـ خالد الباهظ (2)بـ الؿثـك، ثـا محؿد (1)ـا الحسـثَ دَّ َح  (385)

بـ سعقد، طـ طبقد اهلل، طـ كافع، طـ ابـ طؿر: أكف كان يجؿع بقـ الؿغرب ا

 (3)]كان[ ملسو هيلع هللا ىلصا جد بف السقر بعد ما يغقب الشػؼ، ويزطؿ أن الـبل والعشاء إذ

  (4).يجؿع بقـفؿا

، فؽـت أققل: قبؾ قال يحقك: حدثت هبذا الحديث ست طشرة سـًة بؿؽة

 (5).بعدما يغقب الشػؼ :كظرت يف كتابل، فنذا هق ثؿ .أن يغقب الشػؼ

 .بـ الحسـ العالف (7)بـ محؿد العبدي، ثـا إبراهقؿ (6)ـا مهامثَ دَّ َح  (386)

ِ ثَ دَّ َح  بـ الحسقـ، ثـا سػقان بـ طققـة حديًثا يف الؼرآن فؼال لف  (8)ل العالءـ

 ،صقرؽ يا قؿُ ؾْ لقس هق كؿا حدثت يا أبا محؿد قال: وما طِ "اهلل بـ يزيد:  طبد

 ًة، ثؿ قام إىل سػقان، فؼال: يا أبا محؿد أكت معؾؿـاـقَّ ــَقال: فسؽت طـف هُ 

قال: فسؽت سػقان هـقًة، ثؿ قال: يا  ، فال تماخذينُت ؿْ هَ وْ أَ  ُت ـْوسقدكا، فنن كُ 
                                                        

 (.231هق العـبري ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.5932قؿ )ترمجة بر تؼريب التفذيبثؼة.  (2)

 زيادة مـ ]أ[. (3)

( مـ 1391( مـ صريؼ يحقك بـ سعقد بف، وطـد البخاري برقؿ )43( )733رواه مسؾؿ برقؿ ) (4)
 صريؼ سامل بـ طبد اهلل طـ طبد اهلل بـ طؿر بف بـحقه.

  (223.)الؽػايةورواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (5)

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (6)

 (.313إثر رقؿ ) تحت تؼدمثؼة  (7)

 مل أقػ طىل ترمجة لف. (8)
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قال: لبقؽ وسعديؽ، قال: الحديث كؿا حدثت أكت وأكا  ،أبا طبدالرمحـ

 (1)."ُت ؿْ هِ وْ أُ 

ـا طبد اهلل بـ أمحد الغزاء، ثـا إبراهقؿ بـ سعقد الجقهري، ثـا ابـ ثَ دَّ َح  (387)

أخاف أن  طققـة قال: قال محؿد بـ طؿرو: ٓ واهلل، ٓ أحدثؽؿ حتك تؽتبقه

 (2).تغؾطقا طظ

ِ ثَ دَّ َح  ـا طبد اهلل بـ محؿد البغقي، ثـا صالح بـ أمحد،ثَ دَّ َح  (388) ل طظ بـ ـ

بـ اقال: سؿعت طػان يؼقل: ثـا محاد بـ سؾؿة، ثـا قتادة، طـ طؿرو  ،الؿديـل

قال محاد: فسللت طـف طؿرو بـ  ،ديـار، حديث طبد الؿؾؽ بـ مروان يف القصقة

ـا طـؽ بؽذا وكذا، ثَ دَّ إن قتادة َح "ا قال قتادة، فؼؾت: اه طؿَّ ـَ عْ ديـار، فؼؾب مَ 

 (3)."يقم حدثت بف قتادة ُت ؿْ هِ وْ أُ فؼال: إين 
                                                        

 يف سـده مـ مل أطرفف. (1)

 (.199)ص اإللؿاع(، وطقاض يف 146)ص الؽػايةورواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف 

 شقخ الؿصـػ مل أطرفف والبؼقة ثؼات. (2)

خػاف، طـ ( بتحؼقؼل، مـ صريؼ: طظ بـ هاشؿ ال62برقؿ ) مؼدمة الؽامؾورواه ابـ طدي يف 
(: َقِدَم دمشؼ 64/345) تاريخ دمشؼإبراهقؿ بـ سعقد، بف، والخػاف قال طـف ابـ طساكر يف 

ث هبا وبِحَؾب. ا وحدَّ  حاجا

 (.1351( برقؿ )2/17) الجامعورواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف 

.) ( بدل: )أخاف أن تغؾطقا طظَّ  ولػظ ابـ طدي: )أخاف أن يؽذبقا طظَّ

 (.1362( برقؿ )1/523) الجعدياتوإثر طـد البغقي يف  صحقح. (3)
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ِ ثَ دَّ َح  (389) قال: سؿعت  ،(2)بـ غالب، ثـا أبق يحقك العطار (1)ل طؿرـ

إسؿاطقؾ ابـ طؾقة يؼقل: روى طـل شعبة حديًثا واحًدا فلوهؿ فقف، حدثتف طـ 

فؼال  ،«ُجُؾ َكَفك َأْن َيَتَزْطَػَر الرَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ »طـ أكس:  طبد العزيز بـ صفقب

وكان شعبة حػظ طـ إسؿاطقؾ، فلكؽر  (3)هنك طـ التزطػر ملسو هيلع هللا ىلصشعبة: إن الـبل 

إسؿاطقؾ لػظ التزطػر: ٕكف لػظ العؿقم، وإكؿا الؿـفل طـف الرجال، وأحسب 

وشعبة شعبة وقد روى  شعبة قصد الؿعـك، ومل يػطـ لؿا فطـ لف إسؿاطقؾ،

ائل، فؼال فقف كؿا قال غقره مؿـ حدث ـَالحديث طـ شعبة محؿد بـ طباد الفُ 

 .طـ إسؿاطقؾ

ـا أبل مـ أصؾ كتابف، ثـا محؿد بـ معؿر البحراين، ثـا محؿد بـ ثَ دَّ َح  (391)

 ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ »ـائل، ثـا شعبة، طـ ابـ طؾقة، طـ طبد العزيز، طـ أكس: طباد الفُ 

ُجُؾ َكَفك أَ   (4).«ْن َيَتَزْطَػَر الرَّ

قال الؼاضل: وأما أشقاخـا فحدثقكا، طـ طظ بـ الجعد، مـفؿ أمحد  (391)

بـ محؿد البراثل، ثـا شعبة، طـ إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ ابـ طؾقة، طـ ا

                                                        
 مل أقػ لف طىل ترمجة. (1)

 (.5949ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبالبغدادي، صدوق.  هق محؿد بـ سعقد بـ غالب (2)

 واكظر ما سقليت بعده. (3)

( 2131العزيز، بف، ومسؾؿ طؼقب الحديث رقؿ )( مـ صريؼ طبد 5846وهق طـد البخاري برقؿ ) (4)
 مـ صريؼ طـ إسؿاطقؾ بـ طؾقة، بف.
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ِ ثَ دَّ َح  (389) قال: سؿعت  ،(2)بـ غالب، ثـا أبق يحقك العطار (1)ل طؿرـ

إسؿاطقؾ ابـ طؾقة يؼقل: روى طـل شعبة حديًثا واحًدا فلوهؿ فقف، حدثتف طـ 

فؼال  ،«ُجُؾ َكَفك َأْن َيَتَزْطَػَر الرَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ »طـ أكس:  طبد العزيز بـ صفقب

وكان شعبة حػظ طـ إسؿاطقؾ، فلكؽر  (3)هنك طـ التزطػر ملسو هيلع هللا ىلصشعبة: إن الـبل 

إسؿاطقؾ لػظ التزطػر: ٕكف لػظ العؿقم، وإكؿا الؿـفل طـف الرجال، وأحسب 

وشعبة شعبة وقد روى  شعبة قصد الؿعـك، ومل يػطـ لؿا فطـ لف إسؿاطقؾ،

ائل، فؼال فقف كؿا قال غقره مؿـ حدث ـَالحديث طـ شعبة محؿد بـ طباد الفُ 

 .طـ إسؿاطقؾ

ـا أبل مـ أصؾ كتابف، ثـا محؿد بـ معؿر البحراين، ثـا محؿد بـ ثَ دَّ َح  (391)

 ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ »ـائل، ثـا شعبة، طـ ابـ طؾقة، طـ طبد العزيز، طـ أكس: طباد الفُ 

ُجُؾ َكَفك أَ   (4).«ْن َيَتَزْطَػَر الرَّ

قال الؼاضل: وأما أشقاخـا فحدثقكا، طـ طظ بـ الجعد، مـفؿ أمحد  (391)

بـ محؿد البراثل، ثـا شعبة، طـ إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ ابـ طؾقة، طـ ا

                                                        
 مل أقػ لف طىل ترمجة. (1)

 (.5949ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبالبغدادي، صدوق.  هق محؿد بـ سعقد بـ غالب (2)

 واكظر ما سقليت بعده. (3)

( 2131العزيز، بف، ومسؾؿ طؼقب الحديث رقؿ )( مـ صريؼ طبد 5846وهق طـد البخاري برقؿ ) (4)
 مـ صريؼ طـ إسؿاطقؾ بـ طؾقة، بف.
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ـِ التََّزْطُػرِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ »طبدالعزيز، طـ أكس:   (1).«َكَفك َط

وقد اختؾػت ألػاظ هذا الحديث طـ إسؿاطقؾ أيًضا، فؼال شعبة: هنك 

 .طـ التزطػر، وروى أكثر أصحابف طـف، هنك أن يتزطػر الرجؾ

ِ ثَ دَّ َح  (392) ؿل، ثـا زكريا هَ رْ ـا طظ بـ الحسقـ الدِّ ثَ دَّ ل طظ بـ طبد اهلل، َح ـ

َكَفك َرُسقُل »قال:  ،طـ أكسبـ صفقب،  ارة، طـ طبد العزيزؿَ بـ يحقك بـ طُ ا

ِف  ُجُؾ ِجْؾَدهُ  ملسو هيلع هللا ىلصالؾَّ ورواه محاد بـ واقد، طـ طبد العزيز بـ  ،(2)«َأْن ُيَزْطِػَر الرَّ

 .مثؾ ما قال شعبة-صفقب، طـ أكس بـ مالؽ 

ل، ثـا محاد بـ ؾِّ بُ طظ بـ مخؾد إُ  مهام بـ محؿد العبدي، ثـا هـاثَ دَّ َح  (393)

ـِ التََّزْطُػرِ  ملسو هيلع هللا ىلص َكَفك َرُسقُل اهللِ »واقد طـ طبدالعزيز بـ صفقب طـ أكس قال:   (3).«َط

، وروى شعبة طـ ابـ طؾقة حديًثا آخر، فخالػ يف الؾػظ واإلسـاد (394)

بـ  ـا بذلؽ أبق جعػر بـ زهقر، ثـا طبد اهلل بـ أبل بؽر الؽرماين، ثـا يحقكثَ دَّ َح 

ي، ثـا إبراهقؿ بـ رِ خْ طَ ْص ـا محؿد بـ مقسك اإلِ ثَ دَّ َح ، طـ شعبة ح وَ (4)أبل بؽقر

محاد بـ داود البجظ الؽرماين، ثـا يحقك بـ أبل بؽقر، طـ شعبة، طـ إسؿاطقؾ 

                                                        
 ( )إحسان( مـ صريؼ: طظ بـ الجعد، بف.5464( برقؿ )12/278رواه ابـ حبان ) (1)

 (، مـ صريؼ: طبد إطىل بـ محاد، طـ زكريا، بف.3925( برقؿ )7/26رواه أبق يعىل ) (2)

( 2131( محاد بـ زيد طـد مسؾؿ برقؿ )394بـ طؿارة الؿتؼدم برقؿ ) وتابع محاد بـ واقد ويحقك (3)
 طـ طبد العزيز بـ صفقب بف.

 (.7566ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق يحقك بـ أبل بؽقر الؽرماين ثؼة.  (4)

َِٜشَفُغ ُث  َٕ ِٔ َنا َٙ َشِيَوََ ِٔ َنِط ََ َٚ ََا َسِفَغ  َِٜهُتُب   َّ 399 
 

 

 

 

 قال: قؾت ٕكس: أيُّ  ،طـ طبد العزيز بـ صفقب -وهق ابـ طؾقة-بـ إبراهقؿ ا

ـَةً »فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصن يدطق بف رسقل اهلل دطاء كا ْكَقا َحَس ا فِل الد  ـَ ُفؿ  آتِ ِخَرِة الؾ  ْٔ ، َوفِل ا

ا َطَذاَب الـ ارِ  ـَ ـًَة، َوقِ فؼال: أخبركا  ،فؾؼقت إسؿاطقؾ: فسللتف طـ الحديث .«َحَس

؟ ملسو هيلع هللا ىلصهبا الـبل  ما يدطق دطقة كان أكثرُ  أيُّ قال: سلل قتادة أكًسا:  ،طبد العزيز

ًة »يدطق هبا:  دطقةٍ  فؼال: كان أكثرُ  ـَ ِخَرةِ َحَس ْٔ ـًَة َوفِل ا ْكَقا َحَس ا فِل الد  ـَ ُفؿ  آتِ الؾ 

ا َطَذاَب الـ ارِ  ـَ  (1).دطا بف وإذا دطا بدطاء ،«َوقِ

ثـا  ـا إسؿاطقؾ بـ محؿد الؿزين، ثـا أبق كعقؿ الػضؾ بـ دكقـ،ثَ دَّ َح  (395)

بالشلء  ؿُّ فُ قال: قال طبد اهلل: الرؤيا ثالث، الرجؾ يَ  ،إطؿش، طـ إبراهقؿ

لألطؿش:  (2)فؼقؾ .بالـفار، فقراه بالؾقؾ، والشقطان، والرؤيا التل هل الرؤيا

، طـ أبل ضبقان، طـ طؾؼؿة، طـ طبد اهلل فؼال: صدقتؿ أكتؿ (3)اـَتَ ثْ دَّ إكؿا َح 

 (4).أحػظ مـل

                                                        
( )إحسان( مـ صريؼ: محؿد بـ طبدالقهاب 939( برقؿ )3/219) صحقحفرواه ابـ حبان يف  (1)

 لؽرماين، بف.الؼزاز، طـ ا

 (.2693(، ومسؾؿ برقؿ )4522برقؿ ) صحقح البخاريويـظر 
ًحا باسؿف طـد أمحد يف  (2) يـظر كالم إئؿة فقف يف  العؾؾالؼائؾ: هق الؿسقب بـ شريؽ جاء مصرَّ
الؿقزان (4/114.) 

َثـَاوقع يف الؿطبقع: ) (3)  (.َحدَّ

 مقزان آطتدال(، 88ترمجة برقؿ ) والؿتروكقن الضعػاءشقخ الؿصـػ قال الدارقطـل: كذاب.  (4)
 (1/433-434 )العؾؾ ومعرفة الرجال( بقد أكف متابع، فؼد تابعف أمحد يف 931( برقؿ )1/246)

 (.834برقؿ )
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 قال: قؾت ٕكس: أيُّ  ،طـ طبد العزيز بـ صفقب -وهق ابـ طؾقة-بـ إبراهقؿ ا

ـَةً »فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصن يدطق بف رسقل اهلل دطاء كا ْكَقا َحَس ا فِل الد  ـَ ُفؿ  آتِ ِخَرِة الؾ  ْٔ ، َوفِل ا

ا َطَذاَب الـ ارِ  ـَ ـًَة، َوقِ فؼال: أخبركا  ،فؾؼقت إسؿاطقؾ: فسللتف طـ الحديث .«َحَس

؟ ملسو هيلع هللا ىلصهبا الـبل  ما يدطق دطقة كان أكثرُ  أيُّ قال: سلل قتادة أكًسا:  ،طبد العزيز

ًة »يدطق هبا:  دطقةٍ  فؼال: كان أكثرُ  ـَ ِخَرةِ َحَس ْٔ ـًَة َوفِل ا ْكَقا َحَس ا فِل الد  ـَ ُفؿ  آتِ الؾ 

ا َطَذاَب الـ ارِ  ـَ  (1).دطا بف وإذا دطا بدطاء ،«َوقِ

ثـا  ـا إسؿاطقؾ بـ محؿد الؿزين، ثـا أبق كعقؿ الػضؾ بـ دكقـ،ثَ دَّ َح  (395)

بالشلء  ؿُّ فُ قال: قال طبد اهلل: الرؤيا ثالث، الرجؾ يَ  ،إطؿش، طـ إبراهقؿ

لألطؿش:  (2)فؼقؾ .بالـفار، فقراه بالؾقؾ، والشقطان، والرؤيا التل هل الرؤيا

، طـ أبل ضبقان، طـ طؾؼؿة، طـ طبد اهلل فؼال: صدقتؿ أكتؿ (3)اـَتَ ثْ دَّ إكؿا َح 

 (4).أحػظ مـل

                                                        
( )إحسان( مـ صريؼ: محؿد بـ طبدالقهاب 939( برقؿ )3/219) صحقحفرواه ابـ حبان يف  (1)

 لؽرماين، بف.الؼزاز، طـ ا

 (.2693(، ومسؾؿ برقؿ )4522برقؿ ) صحقح البخاريويـظر 
ًحا باسؿف طـد أمحد يف  (2) يـظر كالم إئؿة فقف يف  العؾؾالؼائؾ: هق الؿسقب بـ شريؽ جاء مصرَّ
الؿقزان (4/114.) 

َثـَاوقع يف الؿطبقع: ) (3)  (.َحدَّ

 مقزان آطتدال(، 88ترمجة برقؿ ) والؿتروكقن الضعػاءشقخ الؿصـػ قال الدارقطـل: كذاب.  (4)
 (1/433-434 )العؾؾ ومعرفة الرجال( بقد أكف متابع، فؼد تابعف أمحد يف 931( برقؿ )1/246)

 (.834برقؿ )
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، ثـا الػضقؾ بـ ةطَ زَ بـ قَ  (2)بـ زكريا، ثـا الحسـ (1)ـا مقسكثَ دَّ َح  (396)

 نُ رِ ؼْ ربؿا يَ  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان رسقل اهلل  ،طقاض، طـ لقث، طـ كافع، طـ ابـ طؿر

ع قال حسـ: فؾؼقـل فضقؾ بعد أيام، فؼال: اجعؾ مؽان كاف ،شعبان ورمضان

 (3).صؾحة

ِ ثَ دَّ َح  (397) بـ الحسقـ بـ شاهان السابقري، ثـا أبق حػص  (4)ل محؿدـ

الػالس قال: سؿعت أبا داود يؼقل: كـا طـد شعبة فجاء الحسـ بـ ديـار، فؼال 

ـا محقد بـ هالل، طـ مجاهد قال: فؼال: ثَ  ،لف شعبة: هاهـا يا أبا سعقد فجؾس

 .خطاب يؼقلسؿعت طؿر بـ ال

 !.قال: فجعؾ شعبة يؼقل: مجاهد سؿع طؿر بـ الخطاب

لف شعبة: يا أبا الػضؾ،  السؼاء، فؼال رٌ حْ فؼام الحسـ فذهب، ودخؾ بَ 

بـ هالل، طـ مجاهد، طـ طؿر بـ الخطاب؟ قال: كعؿ،  تحػظ شقًئا طـ محقدأ

ا شقخ مـ بـل طدي يؽـك أبا مجاهد، قال: سؿعت طؿر ثـا محقد بـ هالل، ثـ

                                                        
 (.8هق التستري، متروك. تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (1)

 (.1288)ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق الحسـ بـ قزطة الفاشؿل، صدوق.  (2)

ا، ومل يتؿقز حديثف، فُترك وقد رواه أبق  (3) شقخ الؿصـػ متروك. ولقث هق ابـ أبل سؾقؿ اختؾط جدا
( مـ صريؼ محرز بـ طقن والطحاوي يف 1389( برقؿ )6/168) الؿطالب العالقةيعىل كؿا يف 
شرح معاين أثار (2/82( برقؿ )مـ صريؼ طبد اهلل بـ وهب كالمها طـ فض3323 ).قؾ بف 

 (.215مل أقػ لف طىل ترمجة، وقد تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

َٙ َشِيَو ِٔ َنِط ََ َٚ ََا َسِفَغ  َِٜهُتُب   َّ َِٜشَفُغ ُث  َٕ ِٔ َنا ََ 431 
 

 

 

 

 (1) .ًفاقْ ًفا هَ قْ قال: فؼال شعبة: هَ  :بـ الخطاب، يؼقلا

 (4)الؾقث بةتْ ، ثـا أبق طُ بـ يحقك التؿقؿل (3)ريُّ السَّ ، ثـا (2)ـا أبلثَ دَّ َح  (398)

ـا سػقان، ثَ دَّ ، قال: كـا طـد وكقع بـ الجراح، فؼال وكقع: َح ظؽْ العُ بـ هارون ا

، طـ طثؿان بـ طػان: أكف كان يؼرأ بؾَّ فَ الؿُ طـ أيقب، طـ أبل قالبة، طـ أبل 

 (5).الؼرآن يف ثؿان

فؼال كقفؾ بـ مطفر الضبل، ثـا محاد بـ زيد، طـ أيقب، طـ أبل قالبة، 

 .بـ كعب أكف كان يؼرؤه يف ثؿان لِّ بَ أُ ، طـ بؾَّ فَ الؿُ طـ أبل 

 .فؼال وكقع: مل تلت بؿثؾ سػقان

 .لِّ بَ أُ ، طـ بؾَّ فَ الؿُ فؼال كقفؾ: ثـا ابـ طؾقة طـ أيقب طـ أبل قالبة طـ أبل 

 .فؼال وكقع: وٓ أيًضا

فؼال كقفؾ: ثـا طبد العزيز بـ أبان، طـ سػقان، طـ أيقب، طـ أبل قالبة، 
                                                        

برقؿ  مؼدمة الجرح والتعديؾشقخ الؿصـػ مل أطرفف وإثر صحقح، فؼد رواه ابـ أبل حاتؿ يف  (1)
وهق أبق حػص –( مـ صريؼ طؿرو بـ طظ 3/117) الؽامؾ( بتعؾقؼل وابـ طدي يف 623)

 اتؿ مختصر.بف وهق طـد ابـ أبل ح -الػالس

 مل أقػ لف طىل ترمجة.(2)

 ه(، وقال: وكان صدوًقا. ا1225( برقؿ )4/285) الجرح والتعديؾترمجف ابـ أبل حاتؿ يف  (3)
(، ومل يزد طىل ققلف: يروي طـ طبقد اهلل بـ مقسك وزيد ابـ 9/29) الثؼاتذكره ابـ حبان يف  (4)

 هالحباب روى طـف الحضرمل.ا
 ( مـ صريؼ قتقبة بـ سعقد طـ محاد بف.134برقؿ ) فضائؾ الؼرآنيف رواه الػريابل  (5)



َٙ َشِيَو ِٔ َنِط ََ َٚ ََا َسِفَغ  َِٜهُتُب   َّ َِٜشَفُغ ُث  َٕ ِٔ َنا ََ 431 
 

 

 

 

 (1) .ًفاقْ ًفا هَ قْ قال: فؼال شعبة: هَ  :بـ الخطاب، يؼقلا

 (4)الؾقث بةتْ ، ثـا أبق طُ بـ يحقك التؿقؿل (3)ريُّ السَّ ، ثـا (2)ـا أبلثَ دَّ َح  (398)

ـا سػقان، ثَ دَّ ، قال: كـا طـد وكقع بـ الجراح، فؼال وكقع: َح ظؽْ العُ بـ هارون ا

، طـ طثؿان بـ طػان: أكف كان يؼرأ بؾَّ فَ الؿُ طـ أيقب، طـ أبل قالبة، طـ أبل 

 (5).الؼرآن يف ثؿان

فؼال كقفؾ بـ مطفر الضبل، ثـا محاد بـ زيد، طـ أيقب، طـ أبل قالبة، 

 .بـ كعب أكف كان يؼرؤه يف ثؿان لِّ بَ أُ ، طـ بؾَّ فَ الؿُ طـ أبل 

 .فؼال وكقع: مل تلت بؿثؾ سػقان

 .لِّ بَ أُ ، طـ بؾَّ فَ الؿُ فؼال كقفؾ: ثـا ابـ طؾقة طـ أيقب طـ أبل قالبة طـ أبل 

 .فؼال وكقع: وٓ أيًضا

فؼال كقفؾ: ثـا طبد العزيز بـ أبان، طـ سػقان، طـ أيقب، طـ أبل قالبة، 
                                                        

برقؿ  مؼدمة الجرح والتعديؾشقخ الؿصـػ مل أطرفف وإثر صحقح، فؼد رواه ابـ أبل حاتؿ يف  (1)
وهق أبق حػص –( مـ صريؼ طؿرو بـ طظ 3/117) الؽامؾ( بتعؾقؼل وابـ طدي يف 623)

 اتؿ مختصر.بف وهق طـد ابـ أبل ح -الػالس

 مل أقػ لف طىل ترمجة.(2)

 ه(، وقال: وكان صدوًقا. ا1225( برقؿ )4/285) الجرح والتعديؾترمجف ابـ أبل حاتؿ يف  (3)
(، ومل يزد طىل ققلف: يروي طـ طبقد اهلل بـ مقسك وزيد ابـ 9/29) الثؼاتذكره ابـ حبان يف  (4)

 هالحباب روى طـف الحضرمل.ا
 ( مـ صريؼ قتقبة بـ سعقد طـ محاد بف.134برقؿ ) فضائؾ الؼرآنيف رواه الػريابل  (5)



َٙ َشِيَو ِٔ َنِط ََ َٚ ََا َسِفَغ  َِٜهُتُب   َّ َِٜشَفُغ ُث  َٕ ِٔ َنا ََ  432 
 

 

 

 

 (1).لِّ بَ أُ ، طـ بؾَّ فَ الؿُ طـ أبل 

 .فؼال وكقع: دطقه

 .لِّ بَ أُ ، أو طـ فؾؿا كان بالعشل، قال وكقع: اجعؾقه طـ طثؿان

ـا وكقع، طـ سػقان، طـ أيقب، ، ثَ ريُّ السَّ ـا أبق : ثَ يُّ رِ السَّ قال أبق طبقدة 

 .، طـ طثؿانبؾَّ فَ الؿُ طـ أبل قالبة، طـ أبل 

طـ سػقان، طـ -ف يعىل، وطبقد اهلل، وأبق كعقؿ، وقبقصة ـا بثَ دَّ َح وَ  )*(

بـ كعب، قال: إكا لـؼرؤه يف  لِّ بَ أُ ، طـ بؾَّ فَ الؿُ أيقب، طـ أبل قالبة، طـ أبل 

 .ّل بَ أبل قالبة، طـ رجؾ، طـ أُ  ثؿان إٓ أن يعىل، قال: طـ

د بـ سـان القاسطل، قال: ، ثـا أمحبـ يحقك بـ زهقر (2)ـا أمحدثَ دَّ َح  (399)

ـا سػقان الثقري، طـ محاد بـ أبل ثَ دَّ يؼقل: َح  سؿعت طبد الرمحـ بـ مفدي

أحدكؿ جسده فال  ؽَّ قال: إذا َح  ،، طـ سؾؿان(3)سؾقؿان، طـ طؿرو بـ طائذ

                                                        
فضائؾ ( مـ صريؼ شعبة، والػريابل يف 1239( برقؿ )1/558) الجعدياتورواه البغقي يف  (1)

ـ 5949( برقؿ ) (3/354الؿصـػ( مـ صريؼ وهقٌب، وطبد الرزاق يف 134برقؿ ) الؼرآن ( م
 يقب بف.صريؼ معؿر والثقري كؾفؿ طـ أ

( بتعؾقؼل، قال شعبة: أبق الؿفؾب مل يسؿع مـ ُأَبّل بـ 561برقؿ ) مؼدمة الجرح والتعديؾويف 
 (.332)ص جامع التحصقؾويـظر   هكعب. ا

(: الحافظ 419( برقؿ )2/163) صحقحفقال طـف ابـ حبان يف سـد حديث رواه مـ صريؼف يف  (2)
 (.213( برقؿ )14/362) م الـبالءسقر أطالوتـظر ترمجتف يف   هالسراد.ا

ـ  (3) كذا يف الؿخطقط وُأثبت يف الؿطبقع وصقابف: )ططقة( بدل )طائذ( كؿا سقليت قريًبا وكذا هق طـد م
 أخرج إثر.

َٙ َشِيَو ِٔ َنِط ََ َٚ ََا َسِفَغ  َِٜهُتُب   َّ َِٜشَفُغ ُث  َٕ ِٔ َنا ََ 433 
 

 

 

 

 .، فنكف لقس بطفقريؿسحف ببزاق

 .ربعل، طـ سؾؿان: هذا طـ محاد، طـ (1)قؾت

 .ـا محاد بـ سؾؿةثَ دَّ : مـ يؼقلف؟ قؾت: َح (2)قال

 .ـا شعبة، طـ محاد، طـ ربعل، طـ سؾؿانثَ دَّ قؾت: َح  فْ ِض قال: امْ 

 .ـا هشام الدستقائل طـ محاد، طـ ربعلثَ دَّ قؾت: َح  فْ ِض امْ قال: 

 .قال: هشام؟ قؾت: هشام

بـ  سؾقؿان، طـ طؿروفلصرق ساطًة، ثؿ رفع رأسف، فؼال: ثـا محاد بـ أبل 

 .ططقة، طـ سؾؿان

قال طبد الرمحـ، فؿؽثت زماًكا أمحؾ الخطل طىل سػقان حتك كظرت يف 

كتاب طـد غـدر، طـ شعبة، طـ محاد، طـ ربعل، قال شعبة وقال محاد مرًة: 

 .طـ طؿرو بـ ططقة، طـ سؾؿان

قال طبد الرمحـ، فعؾؿت أن سػقان كان إذا حػظ الشلء ٓ يبايل مـ 

 (3).فخالػ
                                                        

 الؼائؾ: هق ابـ مفدي. (1)

 أي: سػقان. (2)

صريؼف  ( بتعؾقؼل، ومـ293برقؿ ) مؼدمة الجرح والتعديؾصحقح ورواه ابـ أبل حاتؿ يف  (3)
 مؼدمة الؿجروحقـ(، ورواه أيًضا ابـ حبان يف 1128( برقؿ )2/42-43) الجامعالخطقب يف 

 ( بتحؼقؼل مـ صريؼ أمحد بـ سـان بف.113برقؿ )



َٙ َشِيَو ِٔ َنِط ََ َٚ ََا َسِفَغ  َِٜهُتُب   َّ َِٜشَفُغ ُث  َٕ ِٔ َنا ََ 433 
 

 

 

 

 .، فنكف لقس بطفقريؿسحف ببزاق

 .ربعل، طـ سؾؿان: هذا طـ محاد، طـ (1)قؾت

 .ـا محاد بـ سؾؿةثَ دَّ : مـ يؼقلف؟ قؾت: َح (2)قال

 .ـا شعبة، طـ محاد، طـ ربعل، طـ سؾؿانثَ دَّ قؾت: َح  فْ ِض قال: امْ 

 .ـا هشام الدستقائل طـ محاد، طـ ربعلثَ دَّ قؾت: َح  فْ ِض امْ قال: 

 .قال: هشام؟ قؾت: هشام

بـ  سؾقؿان، طـ طؿروفلصرق ساطًة، ثؿ رفع رأسف، فؼال: ثـا محاد بـ أبل 

 .ططقة، طـ سؾؿان

قال طبد الرمحـ، فؿؽثت زماًكا أمحؾ الخطل طىل سػقان حتك كظرت يف 

كتاب طـد غـدر، طـ شعبة، طـ محاد، طـ ربعل، قال شعبة وقال محاد مرًة: 

 .طـ طؿرو بـ ططقة، طـ سؾؿان

قال طبد الرمحـ، فعؾؿت أن سػقان كان إذا حػظ الشلء ٓ يبايل مـ 

 (3).فخالػ
                                                        

 الؼائؾ: هق ابـ مفدي. (1)

 أي: سػقان. (2)

صريؼف  ( بتعؾقؼل، ومـ293برقؿ ) مؼدمة الجرح والتعديؾصحقح ورواه ابـ أبل حاتؿ يف  (3)
 مؼدمة الؿجروحقـ(، ورواه أيًضا ابـ حبان يف 1128( برقؿ )2/42-43) الجامعالخطقب يف 

 ( بتحؼقؼل مـ صريؼ أمحد بـ سـان بف.113برقؿ )



َٙ َشِيَو ِٔ َنِط ََ َٚ ََا َسِفَغ  َِٜهُتُب   َّ َِٜشَفُغ ُث  َٕ ِٔ َنا ََ  434 
 

 

 

 

عقد قال: سؿعت إبراهقؿ بـ س ،بـ أمحد الغزاء (1)طبد اهلل ـاثَ دَّ َح  (411)

ـا إىل الؿقزان كان شعبة وسػقان إذا اختؾػا قآ: اذهبا ب"الجقهري يؼقل: 

 (2)."مسعر

مقسك بـ  (4)صقْ ، ثـا أبق طقسك الشِّ (3)أبق حػص الصقريف ـاثَ دَّ َح  (411)

 (8)وأبق هالل (7)كان سعقدقال:  ،(6)، ثـا أبق داودبـ مسؾؿ (5)مقسك، ثـا طظ

 .الدستقائل -يعـل–يف قتادة، رجعقا إىل هشام  وشعبة إذا اختؾػقا

ثـا  -زمُ رْ فُ امَ ؾ رَ بَ يـزل َج -بـ هارون بـ طقسك  (9)طبقد اهلل ـاثَ دَّ َح  (412)

                                                        
 (.3مل أقػ لف طىل ترمجة وقد تؼدم برقؿ ) (1)

كف، قال: إذا ( بسـد صحقح طـ شعبة أ284برقؿ ) مؼدمة الجرح والتعديؾوروى ابـ أبل حاتؿ يف  (2)
 خالػـل سػقان يف حديث فالحديث حديثف.

 (، ومل أقػ طىل ترمجة لف.479هق محؿد بـ الحسـ الصقريف كؿا يف إثر رقؿ ) (3)

ص( قال طـف  ُغـَْقة الؿؾتؿس، وتاريخ بغدادكذا يف مجقع كسخ الؿخطقط بقـؿا يف ترمجتف مـ  (4) )الشِّ
الحافظ  (: مقسك بـ مقسك أبق طقسك6965مجة برقؿ )( تر15/44) تاريخ بغدادالخطقب يف 

ص ُختُّظُّ إَصؾ، قال الدارقطـل: هق أحد الثؼات، وكؼؾ طـ ابـ الؿـادي، ققلف:  الؿعروف بالشِّ
ا.  مقسك بـ مقسك كان مـ الحػاظ إٓ أن البدطة وضعتف. اكتفك باختصار يسقر جدا

 (.4833ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبسؾؿ الطقسل ثؼة. هق طظ بـ م (5)

 هق الطقالسل. (6)

روى طـ قتادة سعقد بـ بشقر الدمشؼل، وسعقد بـ أبل طروبة، وسعقد بـ أبل هالل الؿصري، ومل  (7)
 يتؿقز يل مـ هق الؿذكقر هاهـا.

 (.4848( ترمجة برقؿ )23/534-535) هتذيب الؽؿالهق الراسبل. ويـظر  (8)

 (.137طىل ترمجة وقد تؼدم تحت إثر رقؿ ) فمل أقػ ل (9)

َٕ ِٔ َنا َٙ َشِيَو ََ ِٔ َنِط ََ َٚ ََا َسِفَغ  َِٜهُتُب   َّ  435 َِٜشَفُغ ُث
 

 

 

 

اجتؿع "قال:  ،، ثـا أيقببـ وردان (2)، ثـا حاتؿبـ يحقك الحساين (1)زياد

، فلقعدوه، وفقفؿ سعقد بـ جبقر وصاوس وجعؾقا حػاظ ابـ طباس طىل طؽرمة

يسللقكف طـ حديث ابـ طباس، فؽؾؿا سللقه طـ حديث، فػرغ مـف جعؾ سعقد 

يضع إصبعف السبابة طىل اإلهبام، كلكف يؼقل سقاء، حتك سئؾ طـ حديث 

: ؿا يف ضحضاح مـ الؿاء، فؼال سعقد بـ جبقرهُ رَ ايَ الحقت، فؼال طؽرمة: َس 

راه قال أيقب: أُ  ،ؾتَ ؽْ قال: كان معفؿا يحؿالكف يف مِ  ،أشفد طىل ابـ طباس أكف

 (3)."يؼقل الؼقلقـ مجقًعا كان

زي، قآ: مُ رْ فُ امَ بـ يحقك بـ زهقر، وطبد اهلل بـ طظ الرَّ  (4)أمحد ـاثَ دَّ َح  (413)

بـ زيد بـ  بـ جرير بـ حازم (6)، ثـا وهببـ طظ بـ القضاح (5)ثـا محؿد

طباس،  ابـ طـ أيقب، طـ سعقد بـ جبقر، طـ، (7)اهلل بـ شجاع، ثـا أبل طبد

                                                        
 (. 2116ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (1)
 (.1339ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق حاتؿ بـ وردان البصري أبق صالح ثؼة.  (2)
، وطبد اهلل  (2/7)الؿعرفة والتاريخشقخ الؿصـػ مل أطرفف وإثر صحقح، فؼد رواه الػسقي يف  (3)

 تاريخ دمشؼ(، وابـ طساكر يف 5667( برقؿ )3/379) العؾؾ ومعرفة الرجالابـ أمحد يف 
 ( بطرق طـ صالح بـ وردان بف.43/392)

 (.399ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)
(، وقال: قدم أصبفان يحدث طـ وهب جرير 2/191) ذكر أخبار أصبفانذكره أبق كعقؿ يف  (5)

 هإىل مصر وسؽـفا وحدث طـف إخرم. اوغقره خرج 
 (.7522ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (6)
هق جرير ثؼة: لؽـ يف حديثف طـ قتادة ضعػ ولف أوهام إذا حدث مـ حػظف...، واختؾط: لؽـ مل  (7)

 (.919ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبيحدث يف حال اختالصف. 

عن قتادة وسعيد بن بشير الدمشقي،

135



َٕ ِٔ َنا َٙ َشِيَو ََ ِٔ َنِط ََ َٚ ََا َسِفَغ  َِٜهُتُب   َّ  435 َِٜشَفُغ ُث
 

 

 

 

اجتؿع "قال:  ،، ثـا أيقببـ وردان (2)، ثـا حاتؿبـ يحقك الحساين (1)زياد

، فلقعدوه، وفقفؿ سعقد بـ جبقر وصاوس وجعؾقا حػاظ ابـ طباس طىل طؽرمة

يسللقكف طـ حديث ابـ طباس، فؽؾؿا سللقه طـ حديث، فػرغ مـف جعؾ سعقد 

يضع إصبعف السبابة طىل اإلهبام، كلكف يؼقل سقاء، حتك سئؾ طـ حديث 

: ؿا يف ضحضاح مـ الؿاء، فؼال سعقد بـ جبقرهُ رَ ايَ الحقت، فؼال طؽرمة: َس 

راه قال أيقب: أُ  ،ؾتَ ؽْ قال: كان معفؿا يحؿالكف يف مِ  ،أشفد طىل ابـ طباس أكف

 (3)."يؼقل الؼقلقـ مجقًعا كان

زي، قآ: مُ رْ فُ امَ بـ يحقك بـ زهقر، وطبد اهلل بـ طظ الرَّ  (4)أمحد ـاثَ دَّ َح  (413)

بـ زيد بـ  بـ جرير بـ حازم (6)، ثـا وهببـ طظ بـ القضاح (5)ثـا محؿد

طباس،  ابـ طـ أيقب، طـ سعقد بـ جبقر، طـ، (7)اهلل بـ شجاع، ثـا أبل طبد

                                                        
 (. 2116ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (1)
 (.1339ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق حاتؿ بـ وردان البصري أبق صالح ثؼة.  (2)
، وطبد اهلل  (2/7)الؿعرفة والتاريخشقخ الؿصـػ مل أطرفف وإثر صحقح، فؼد رواه الػسقي يف  (3)

 تاريخ دمشؼ(، وابـ طساكر يف 5667( برقؿ )3/379) العؾؾ ومعرفة الرجالابـ أمحد يف 
 ( بطرق طـ صالح بـ وردان بف.43/392)

 (.399ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)
(، وقال: قدم أصبفان يحدث طـ وهب جرير 2/191) ذكر أخبار أصبفانذكره أبق كعقؿ يف  (5)

 هإىل مصر وسؽـفا وحدث طـف إخرم. اوغقره خرج 
 (.7522ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (6)
هق جرير ثؼة: لؽـ يف حديثف طـ قتادة ضعػ ولف أوهام إذا حدث مـ حػظف...، واختؾط: لؽـ مل  (7)

 (.919ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبيحدث يف حال اختالصف. 



َٙ ِٔ َنِط ََ َٚ ََا َسِفَغ  َِٜهُتُب   َّ َِٜشَفُغ ُث  َٕ ِٔ َنا َشِيَو ََ  436 
 

 

 

 

 َدْت َساَرةُ ُؾ َوَتَرْطَرَع َوَج َلَم  ُولَِد إِْسََمِطق»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصبـ كعب طـ الـبل  لِّ بَ أُ طـ 

ـَ اْلَغْقَرةِ  ـ َساُء ِم ، َفَلَخَذ إِْبَراِهقُؿ إِْسََمِطقَؾ َوَهاَجَر َحت ك َأْقَدَمُفََم َبْعَض َما َتِجُدُه ال

ةَ  َة بُِطقلَِفا «َمؽ  قال وهب: ومحاد بـ زيد يحدث هبذا الحديث، طـ  ،َوَذَكَر اْلِؼصَّ

قال وهب: فؽـا يقًما  ،اقا بَ أيقب، طـ سعقد بـ جبقر، طـ ابـ طباس، ٓ يذكر أُ 

عة الذي يف ؾْ السَّ  م بـ أبل مطقع أكا وأبق يحقك أخق أبل يعؼقب صاحبطـد سالَّ 

بف، فذكر أبق يحقك هذا الحديث،  عَ ػِ تُ ولق بؼل ٓكْ  بـل ضبقعة، وكان قد حػظ،

م: إكؿا هق طـ محاد، طـ أيقب، طـ سعقد بـ جبقر، طـ ابـ طباس، فؼال سالَّ 

طؽرمة بـ خالد، ثؿ قال يل: كقػ يؼقل أبقك؟ قؾت: يؼقل: طـ أيقب، طـ 

بـ كعب، فؼال:  لَّ بَ أُ ، وٓ ملسو هيلع هللا ىلصسعقد بـ جبقر، طـ ابـ طباس، ومل أذكر الـبل 

مـ الحػاظ، إكؿا هق طـ أيقب، طـ  حان اهلل، ربؿا أسؼط الرجؾ مـ إخقاكـاسب

 .طؽرمة بـ خالد

بـ طؿار، أكا  (2)إكؿاصل، ثـا هشام بـ أبل حسان (1)ـا إسحاقثَ دَّ َح  (414)

سلل الزهري أن يؿظ طىل بعض  أن هشام بـ طبد الؿؾؽ"القلقد، طـ سعقد: 

لحديث، فدطا بؽاتب، وأمىل طؾقف أربعؿائة حديث، فخرج ولده شقًئا مـ ا

فحدثفؿ بتؾؽ  ؟الزهري مـ طـد هشام، فؼال: أيـ أكتؿ يا أصحاب الحديث
                                                        

 تاريخ بغدادن أبق يعؼقب إكؿاصل البغدادي وثؼف الدارقطـل هق إسحاق بـ إبراهقؿ بـ أبل حسا (1)
 (.3375( ترمجة برقؿ )7/417)

 (.436تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

َٙ َشِيَو ِٔ َنِط ََ َٚ ََا َسِفَغ  َِٜهُتُب   َّ َِٜشَفُغ ُث  َٕ ِٔ َنا ََ 437 
 

 

 

 

إربعؿائة، ثؿ لؼل هشاًما بعد شفر أو كحقه، فؼال الزهري إن ذلؽ الؽتاب قد 

طؾقف، ثؿ قابؾ هشام بالؽتاب  (1)[افَ ؾَّ مَ لَ فَ ]ل: ٓ طؾقؽ، فدطا بؽاتب، قا ،ضاع

 (2)."إول، فؿا غادر حرًفا واحًدا

، قال: لمِ رِّ خَ الؿُ بـ كصر  (4)بـ هارون، ثـا الؼاسؿ (3)ـا طبقد اهللثَ دَّ َح  (415)

خرجت أكا "يؼقل: سؿعت هبز بـ أسد يؼقل:  بـ سامل (5)سؿعت خؾػ

، فدخؾـا طىل طظ بـ ، فؿرركا بقاسطان بـ هالل، كريد الؽقفةبَّ ػان، وَح وط

 .فقف، فؼؾت: أخطلت (6)طاصؿ فسللتف، فحدثـل طـ مطرف بحديث أخطل

 .ـا أبق طقاكة طـ مطرفثَ دَّ قال: وما يدريؽ؟ قؾت: َح 

 .قال: وما يدري ذلؽ العبد؟ ما هذا؟ اسؽت

قال: وما  ،ا طـ يقكس بـ طبقد، فلخطل فقف فؼؾت، أخطلت يا شقخـثَ دَّ ثؿ َح 

 .ـا يزيد بـ زريعثَ دَّ يدريؽ؟ قؾت: َح 

                                                        
 (.َفَلْماَلَهاكذا يف مجقع الـسخ ووقع يف الؿطبقع: ) (1)

إثر رواه قـ لقٓ طـعـة القلقد وهق ابـ مسؾؿ مدلس تدلقس التسقية ومؽثٌر مـف. وسسـده قابؾ لؾتح (2)
 تاريخ دمشؼ(، ومـ صريؼف ابـ طساكر يف 1/643) الؿعرفة والتاريخيعؼقب الػسقي يف 

 ( مـ صريؼ هشام، بف.55/332)

 (، ومل أقػ طىل ترمجتف.135هق طبقد اهلل بـ هارون بـ طقسك تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 (.135ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 (.1742ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبظ. هق الؿَخّرمل ثؼة حاف (5)

 يف ]أ[: )فاخطاء(. (6)



َٙ َشِيَو ِٔ َنِط ََ َٚ ََا َسِفَغ  َِٜهُتُب   َّ َِٜشَفُغ ُث  َٕ ِٔ َنا ََ 437 
 

 

 

 

إربعؿائة، ثؿ لؼل هشاًما بعد شفر أو كحقه، فؼال الزهري إن ذلؽ الؽتاب قد 

طؾقف، ثؿ قابؾ هشام بالؽتاب  (1)[افَ ؾَّ مَ لَ فَ ]ل: ٓ طؾقؽ، فدطا بؽاتب، قا ،ضاع

 (2)."إول، فؿا غادر حرًفا واحًدا

، قال: لمِ رِّ خَ الؿُ بـ كصر  (4)بـ هارون، ثـا الؼاسؿ (3)ـا طبقد اهللثَ دَّ َح  (415)

خرجت أكا "يؼقل: سؿعت هبز بـ أسد يؼقل:  بـ سامل (5)سؿعت خؾػ

، فدخؾـا طىل طظ بـ ، فؿرركا بقاسطان بـ هالل، كريد الؽقفةبَّ ػان، وَح وط

 .فقف، فؼؾت: أخطلت (6)طاصؿ فسللتف، فحدثـل طـ مطرف بحديث أخطل

 .ـا أبق طقاكة طـ مطرفثَ دَّ قال: وما يدريؽ؟ قؾت: َح 

 .قال: وما يدري ذلؽ العبد؟ ما هذا؟ اسؽت

قال: وما  ،ا طـ يقكس بـ طبقد، فلخطل فقف فؼؾت، أخطلت يا شقخـثَ دَّ ثؿ َح 

 .ـا يزيد بـ زريعثَ دَّ يدريؽ؟ قؾت: َح 

                                                        
 (.َفَلْماَلَهاكذا يف مجقع الـسخ ووقع يف الؿطبقع: ) (1)

إثر رواه قـ لقٓ طـعـة القلقد وهق ابـ مسؾؿ مدلس تدلقس التسقية ومؽثٌر مـف. وسسـده قابؾ لؾتح (2)
 تاريخ دمشؼ(، ومـ صريؼف ابـ طساكر يف 1/643) الؿعرفة والتاريخيعؼقب الػسقي يف 

 ( مـ صريؼ هشام، بف.55/332)

 (، ومل أقػ طىل ترمجتف.135هق طبقد اهلل بـ هارون بـ طقسك تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 (.135ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 (.1742ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبظ. هق الؿَخّرمل ثؼة حاف (5)

 يف ]أ[: )فاخطاء(. (6)



َٙ َشِيَو ِٔ َنِط ََ َٚ ََا َسِفَغ  َِٜهُتُب   َّ َِٜشَفُغ ُث  َٕ ِٔ َنا ََ  438 
 

 

 

 

 .قال: وما يدري ذلؽ الصبل؟ ما هذا؟ اسؽت

 .أخطل فقف، فؼؾت: أخطلت يا شقخ ـا بحديث طـ ابـ خثقؿثَ دَّ ثؿ َح 

 .قال: وما يدريؽ؟ قؾت: ثـا وهقب بـ خالد

 .كقًساقال: كعؿ، أطرفف غالًما 

 (1).قال: فخرجـا مـ طـده، فؼؾت ٕصحابـا: هذا الشقخ ٓ يػؾح

بـ  (4)قال: سؿعت خؾػ ،بـ كصر (3)، ثـا الؼاسؿ(2)ـا طبقد اهللثَ دَّ َح  (416)

ِ ثَ دَّ سامل يؼقل: َح  وهبا ابـ طجالن، وهبا  قدمت الؽقفة"ل يحقك بـ سعقد قال: ـ

ح بـ وكقع، وحػص بـ غقاث، وطبد اهلل بـ إدريس، قْ ؾِ ؾب الحديث: مَ مـ يط

يقسػ بـ خالد:  فؼال ،(5)ويقسػ بـ خالد السؿتل، فؼؾـا: كليت ابـ طجالن

قال: فؼؾبقا فجعؾقا ما كان طـ  ،طىل هذا الشقخ حديثف، كـظر تػفؿف ُب ؾِ ؼْ كَ 

د، ثؿ جئـا إلقف، لؽـ ابـ إدريس سعقد، طـ أبقف: وما كان طـ أبقف، طـ سعق

 .تقرع وجؾس بالباب وقال: ٓ أستحؾ وجؾست معف

                                                        
مقزان (، وتـظر ترمجتف يف 13/411-412) تاريخ بغداديعـل بف: طظ بـ طاصؿ، واكظر  (1)

 (.5873( برقؿ )3/135) آطتدال

 هق ابـ هارون تؼدم يف سـد إثر السابؼ. (2)

 تؼدم يف سـد إثر السابؼ. (3)

 يف سـد إثر السابؼ.تؼدم  (4)

مقزان حسـ الحديث إٓ يف روايتف طـ أبل هريرة: فنهنا اختؾطت طؾقف ويـظر  هق محؿد بـ طجالن (5)
 (.6176ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب(، و7938( ترمجة برقؿ )3/644) آطتدال

َٙ َشِيَو ِٔ َنِط ََ َٚ ََا َسِفَغ  َِٜهُتُب   َّ َِٜشَفُغ ُث  َٕ ِٔ َنا ََ 439 
 

 

 

 

ح، فسللقه، فؿر فقفا، فؾؿا كان قْ ؾِ ودخؾ حػص، ويقسػ بـ خالد، ومَ 

، فعرض طؾقف، فؼال: ما طـد آخر الؽتاب اكتبف الشقخ، فؼال: أطد العرض

ِ ثَ دَّ سللتؿقين طـ أبل فؼد َح  ل ـِ ثَ دَّ فؼد َح  ،ف، وما سللتؿقين طـ سعقدل سعقد بـ

فؼال: إن كـت أردت شقـل وطقبل  ،بف أبل، ثؿ أقبؾ طىل يقسػ بـ خالد

فؼال: ابتالك اهلل يف ديـؽ، ودكقاك،  ،اهلل اإلسالم، وأقبؾ طىل حػص فسؾبؽ

 .اهلل بعؾؿؽ فؼال: ٓ كػعؽ ،وأقبؾ طىل مؾقح

تظ حػص يف بدكف بالػالج، ح، ومل يـتػع بف، وابقْ ؾِ قال يحقك: فؿات مَ 

 (1).وبالؼضاء يف ديـف، ومل يؿت يقسػ حتك اهتؿ بالزكدقة

ِ ثَ دَّ َح  (417) ِ ثَ دَّ بـ أمحد الغزاء، َح  (2)ل طبد اهللـ بـ رمحة، طـ  (3)ل سعقدـ

قال: كـت آيت إوزاطل، فقحدث بثالثقـ حديًثا، فنذا تػرق الـاس  ،(4)اينَس قَ ْر الؼَ 

                                                        
 (6/321 ،)السقروقد أورد الذهبل الؼصة يف شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة والبؼقة ثؼات،  (1)

وقال: ففذه الحؽاية فقفا كظر وما أطرف طبد اهلل هذا ومؾقح ٓ يدري مـ هق، ومل يؽـ لقكقع بـ 
الجراح ولد يطؾب أيام ابـ طجالن، ثؿ مل يؽـ ضفر لفؿ قؾب إساكقد طىل الشققخ إكؿا ُفِعَؾ هذا 

 هبعد الؿئتقـ. ا
وهـا طبقد اهلل وهق الصقاب، وهق )طبقد اهلل بـ  السقرف طبد اهلل( كذا هق يف ققلف )وما أطر تنبيه:

َؼل الؿجؾد السادس مـ  هارون( الذي يف السـد السابؼ، وهق كذلؽ يف كسخ الؿخطقط أما ققل ُمَحؼِّ
قر ن إىل طبقد اهلل ففذا الجزم يحتاج إىل برهان، فؼد يؽق -أي الؿحدث الػاصؾ–: وقد تحرف فقف السِّ

 طىل كؾٍّ يحتاج الجزم إىل برهان واضح. أو يؽقن حصؾ سفق لؾذهبل  السقرخطل مـ كاسخ 

 (. 3مل أقػ طىل ترمجتف وقد تؼدم الحديث رقؿ ) (2)

 (.67تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 (.6342ترمجة برقؿ ) ذيبتؼريب التفالؼرقساين صدوق كثقر الغؾط.  هق محؿد بـ مصعب بـ صدقة (4)



َٙ َشِيَو ِٔ َنِط ََ َٚ ََا َسِفَغ  َِٜهُتُب   َّ َِٜشَفُغ ُث  َٕ ِٔ َنا ََ 439 
 

 

 

 

ح، فسللقه، فؿر فقفا، فؾؿا كان قْ ؾِ ودخؾ حػص، ويقسػ بـ خالد، ومَ 

، فعرض طؾقف، فؼال: ما طـد آخر الؽتاب اكتبف الشقخ، فؼال: أطد العرض

ِ ثَ دَّ سللتؿقين طـ أبل فؼد َح  ل ـِ ثَ دَّ فؼد َح  ،ف، وما سللتؿقين طـ سعقدل سعقد بـ

فؼال: إن كـت أردت شقـل وطقبل  ،بف أبل، ثؿ أقبؾ طىل يقسػ بـ خالد

فؼال: ابتالك اهلل يف ديـؽ، ودكقاك،  ،اهلل اإلسالم، وأقبؾ طىل حػص فسؾبؽ

 .اهلل بعؾؿؽ فؼال: ٓ كػعؽ ،وأقبؾ طىل مؾقح

تظ حػص يف بدكف بالػالج، ح، ومل يـتػع بف، وابقْ ؾِ قال يحقك: فؿات مَ 

 (1).وبالؼضاء يف ديـف، ومل يؿت يقسػ حتك اهتؿ بالزكدقة

ِ ثَ دَّ َح  (417) ِ ثَ دَّ بـ أمحد الغزاء، َح  (2)ل طبد اهللـ بـ رمحة، طـ  (3)ل سعقدـ

قال: كـت آيت إوزاطل، فقحدث بثالثقـ حديًثا، فنذا تػرق الـاس  ،(4)اينَس قَ ْر الؼَ 

                                                        
 (6/321 ،)السقروقد أورد الذهبل الؼصة يف شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة والبؼقة ثؼات،  (1)

وقال: ففذه الحؽاية فقفا كظر وما أطرف طبد اهلل هذا ومؾقح ٓ يدري مـ هق، ومل يؽـ لقكقع بـ 
الجراح ولد يطؾب أيام ابـ طجالن، ثؿ مل يؽـ ضفر لفؿ قؾب إساكقد طىل الشققخ إكؿا ُفِعَؾ هذا 

 هبعد الؿئتقـ. ا
وهـا طبقد اهلل وهق الصقاب، وهق )طبقد اهلل بـ  السقرف طبد اهلل( كذا هق يف ققلف )وما أطر تنبيه:

َؼل الؿجؾد السادس مـ  هارون( الذي يف السـد السابؼ، وهق كذلؽ يف كسخ الؿخطقط أما ققل ُمَحؼِّ
قر ن إىل طبقد اهلل ففذا الجزم يحتاج إىل برهان، فؼد يؽق -أي الؿحدث الػاصؾ–: وقد تحرف فقف السِّ

 طىل كؾٍّ يحتاج الجزم إىل برهان واضح. أو يؽقن حصؾ سفق لؾذهبل  السقرخطل مـ كاسخ 

 (. 3مل أقػ طىل ترمجتف وقد تؼدم الحديث رقؿ ) (2)

 (.67تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 (.6342ترمجة برقؿ ) ذيبتؼريب التفالؼرقساين صدوق كثقر الغؾط.  هق محؿد بـ مصعب بـ صدقة (4)
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َٙ َشِيَو ِٔ َنِط ََ َٚ ََا َسِفَغ  َِٜهُتُب   َّ َِٜشَفُغ ُث  َٕ ِٔ َنا ََ  413 
 

 

 

 

 (1).طؾقف، فال أخطئ فقفا، فقؼقل إوزاطل: ما أتاين أحػظ مـؽطرضتفا 

 (5)قال: سؿعت أبا داود ،(4)، ثـا ابـ بشار(3)،ثـا أبق داود(2)ين أبلرَ بَ ْخ أَ  (418)

طـ  للْس مـ حػظل، مل أُ  يؼقل: أمؾقت بلصبفان اثـقـ وأربعقـ ألػ حديث

 (6).صرق

ِ ثَ دَّ بـ الحسـ بـ جبقر القاسطل، َح  (7)ـا طؿرثَ دَّ َح  (419) ل محؿد بـ طظ ـ

كتابؽ جقد وحػظؽ  !ويحؽ يا وضاح"قال: قال شعبة ٕبل طقاكة:  ،العائشل

قال: مع  ،رديء، وحػظؽ جقد وكتابؽ رديء، مع مـ كـت تطؾب الحديث

 (8)."ر صـع بؽذٌ ـْقال: هذا مُ  ،مـذر الصقريف

قال:  ،ـا ابـ البري، وطبقد اهلل بـ هارون قآ: ثـا طؿرو بـ طظثَ دَّ َح  (411)

                                                        
ا. (1)  ضعقػ جدا

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (2)

 هق صاحب الســ سؾقؿان بـ إشعث. (3)

 هق محؿد بـ بشار الؿعروف بـ )بـدار(. (4)

 هق أبق داود الطقالسل. (5)

 والد الؿصـػ مل أطرفف والبؼقة ثؼات كؾفؿ. (6)

 رمجة.(، ومل أقػ لف طىل ت33تؼدم تحت إثر رقؿ ) (7)

( مـ صريؼ طبقد اهلل بـ طائشة العقشل طـ شعبة بف 15/643) تاريخ بغدادرواه الخطقب يف  (8)
بؾػظ: كتابؽ صالح وحػظؽ ٓ يسَقى شقًئا مع مـ صؾبت الحديث؟ قال: مع مـذر الصقريف، قال: 

بـ  ( مـ ترمجة مـذر7/153) لسان الؿقزانمـذر صـع بؽ هذا. وذكر ابـ حجر هذه الؼصة يف 
 .هذا زياد الطائل وهق متروك، فؼال بعد ذكره لفا: فلضـف مـذًرا

َٚ ََا َسِفَغ  َِٜهُتُب   َّ َِٜشَفُغ ُث  َٕ ِٔ َنا َٙ َشِيَوََ ِٔ َنِط ََ 411 
 

 

 

 

حػًظا مـ ابـ  يؼقل: ما رأيت أحًدا أسقأ سؿعت أبا داود يؼقل: سؿعت شعبة

 (1).أبل لقىل

بـ طباد  (4)، ثـا محؿدراينحْ بـ معؿر البَ  (3)، ثـا محؿد(2)ـا أبلثَ دَّ َح  (411)

أين كتبت، وما  ُت دْ دِ قَ لَ قال: ما كتبت وَ  ،، ثـا شعبة، أخبرين مـصقرـائلالفُ 

 (5).حػظت كصػ ما سؿعت

قال: سؿعت معاذ بـ معاذ،  ،(7)، ثـا أبق حػص(6)ـا ابـ البريثَ دَّ َح  (412)

 .يعـل أكف تغقر حػظف ،سـة أربع ومخسقـ يطالع الؽتاب (8)يؼقل: رأيت الؿسعقدي

ِ ثَ دَّ ، ثـا إبراهقؿ بـ سعقد، َح (9)ـا ابـ الجـقدثَ دَّ َح  (413) ل يقكس بـ محؿد، ـ
                                                        

مؼدمة (، ورواه ابـ أبل حاتؿ يف 137(، والثاين برقؿ )221شقخا الؿصـػ إول تؼدم برقؿ ) (1)
 (7/389 ،)الؽامؾ(، وابـ طدي يف 4/1254) الضعػاء(، والعؼقظ يف 686برقؿ ) الجرح

 ( مـ صرق طـ طؿرو بـ طظِّ بف، ففق أثر صحقح.13236( برقؿ )7/211) الحؾقةوأبق كعقؿ يف 

 مل أقػ طىل ترمجة لف. (2)

 (.6353ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (3)

 (.6334ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (4)

 (.367يف سـده مـ مل أطرفف ويـظر ما جاء طـ مـصقر برقؿ ) (5)

 (.219إثر رقؿ )تؼدمت ترمجتف تحت  (6)

 هق الػالس. (7)

بـ مسعقد الؽقيف الؿسعقدي صدوق اختؾط قبؾ مقتف وضابطف  هق طبد الرمحـ بـ طبد اهلل بـ طتبة (8)
 (.3944ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبأن مـ سؿع مـف ببغداد فبعد آختالط. 

 (.132ؼدم برقؿ )وت مل أقػ طىل ترمجتف (9)



َٚ ََا َسِفَغ  َِٜهُتُب   َّ َِٜشَفُغ ُث  َٕ ِٔ َنا َٙ َشِيَوََ ِٔ َنِط ََ 411 
 

 

 

 

حػًظا مـ ابـ  يؼقل: ما رأيت أحًدا أسقأ سؿعت أبا داود يؼقل: سؿعت شعبة

 (1).أبل لقىل

بـ طباد  (4)، ثـا محؿدراينحْ بـ معؿر البَ  (3)، ثـا محؿد(2)ـا أبلثَ دَّ َح  (411)

أين كتبت، وما  ُت دْ دِ قَ لَ قال: ما كتبت وَ  ،، ثـا شعبة، أخبرين مـصقرـائلالفُ 

 (5).حػظت كصػ ما سؿعت

قال: سؿعت معاذ بـ معاذ،  ،(7)، ثـا أبق حػص(6)ـا ابـ البريثَ دَّ َح  (412)

 .يعـل أكف تغقر حػظف ،سـة أربع ومخسقـ يطالع الؽتاب (8)يؼقل: رأيت الؿسعقدي

ِ ثَ دَّ ، ثـا إبراهقؿ بـ سعقد، َح (9)ـا ابـ الجـقدثَ دَّ َح  (413) ل يقكس بـ محؿد، ـ
                                                        

مؼدمة (، ورواه ابـ أبل حاتؿ يف 137(، والثاين برقؿ )221شقخا الؿصـػ إول تؼدم برقؿ ) (1)
 (7/389 ،)الؽامؾ(، وابـ طدي يف 4/1254) الضعػاء(، والعؼقظ يف 686برقؿ ) الجرح

 ( مـ صرق طـ طؿرو بـ طظِّ بف، ففق أثر صحقح.13236( برقؿ )7/211) الحؾقةوأبق كعقؿ يف 

 مل أقػ طىل ترمجة لف. (2)

 (.6353ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (3)

 (.6334ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (4)

 (.367يف سـده مـ مل أطرفف ويـظر ما جاء طـ مـصقر برقؿ ) (5)

 (.219إثر رقؿ )تؼدمت ترمجتف تحت  (6)

 هق الػالس. (7)

بـ مسعقد الؽقيف الؿسعقدي صدوق اختؾط قبؾ مقتف وضابطف  هق طبد الرمحـ بـ طبد اهلل بـ طتبة (8)
 (.3944ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبأن مـ سؿع مـف ببغداد فبعد آختالط. 

 (.132ؼدم برقؿ )وت مل أقػ طىل ترمجتف (9)
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َٙ َشِيَو ِٔ َنِط ََ َٚ ََا َسِفَغ  َِٜهُتُب   َّ َِٜشَفُغ ُث  َٕ ِٔ َنا ََ  412 
 

 

 

 

قال: مـ سره أن يـظر إىل أطؾؿ  ،ثـا أبق هالل، طـ غالب، طـ بؽر بـ طبد اهلل

ذي مل يره كان يشتفل أن يراه، رجؾ أدركـا يف زماكـا فؾقـظر إىل الحسـ، فنن ال

والذي رآه أحب أن يزداد مـ طؾؿف ومـ سره أن يـظر إىل أورع رجؾ أدركـا يف 

فنكف كان يدع كثقًرا مـ الحالل تقرًطا، ومـ  :زماكـا، فؾقـظر إىل محؿد بـ سقريـ

سره أن يـظر إىل أطبد رجؾ رأيـا يف زماكـا، فؾقـظر إىل ثابت البـاين، فنكف كان يف 

الطرفقـ يظؾ صائًؿا يراوح بقـ جبفتف وقدمقف،  (1)]الطقيؾ[ اينعَ ؿَ عْ ققم الؿَ ال

 ومـ سره أن يـظر إىل أحػظ رجؾ أدركـا وأحرى أن يمدي الحديث، كؿا

 (2).سؿعف، فؾقـظر إىل قتادة

ـا طبد اهلل بـ محؿد البغقي، ثـا زهقر بـ حرب، ثـا طبد الرمحـ ثَ دَّ َح  (414)

قال: سؿعت  ،أبق طبد القاحد (3)ن، ثـا زيدزْ بـ الؿبارك، ثـا الصعؼ بـ َح ا

 (4).أحػظ مـ قتادة سعقد بـ الؿسقب يؼقل: ما أتاين طراقلٌّ 
                                                        

 .الحؾقةساقط مـ الـسخ ومقجقدة بإصؾ بخط صغقر، وهل كذلؽ طـد أبل كعقؿ يف  (1)

 (2/361 )الحؾقة( مـ صريؼ حسـ بـ مقسك، وأبق كعقؿ يف 1813برقؿ ) الزهدرواه أمحد يف  (2)
 ( مـ صريؼ شقبان بـ فروخ كالمها طـ أبل هالل بف.2564برقؿ )

 ترمجة. مل أقػ لف طىل (3)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق قتادة بـ دطامة السدوسل أبق الخطاب البصري ثؼة ثبت.  (4)
( كؿا رواه طـف الؿصـػ. 1353( برقؿ )1/521) الجعدياتوإثر طـد البغقي يف  (.5553)

الجرح (، وابـ أبل حاتؿ يف 2238( برقؿ )2/135) الؽـك وإسؿاءورواه الدوٓبل يف 
 ( مـ صريؼ طبد الرمحـ بـ الؿبارك بف.7/33) تعديؾوال

َٙ َشِيَو ِٔ َنِط ََ َٚ ََا َسِفَغ  َِٜهُتُب   َّ َِٜشَفُغ ُث  َٕ ِٔ َنا ََ 413 
 

 

 

 

طػان، ثـا إسؿاطقؾ بـ  ، ثـابـ سفؾ الـسائل (1)ـا البغقي، ثـا طظثَ دَّ َح  (415)

حديث، قال: كان قتادة إذا سؿع ال ،إبراهقؿ، طـ روح بـ الؼاسؿ، طـ مطر

يختطػف اختطاًفا، وكان إذا سؿع الحديث، يلخذه العقيؾ والزويؾ حتك 

 (2).يحػظف

                                                        
 (.4775ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طظ بـ سفؾ بـ قادم الرمظ كسائل إصؾ، صدوق.  (1)

(، كؿا رواه طـف الؿصـػ. 1352( برقؿ )1/521) الجعدياتسـده حسـ، وإثر طـد البغقي يف  (2)
( 461( برقؿ )1/235) الجامع(، والخطقب يف 2/281) الؿعرفة والتاريخورواه الػسقي يف 

 مـ صريؼ طػان، بف.



َٙ َشِيَو ِٔ َنِط ََ َٚ ََا َسِفَغ  َِٜهُتُب   َّ َِٜشَفُغ ُث  َٕ ِٔ َنا ََ 413 
 

 

 

 

طػان، ثـا إسؿاطقؾ بـ  ، ثـابـ سفؾ الـسائل (1)ـا البغقي، ثـا طظثَ دَّ َح  (415)

حديث، قال: كان قتادة إذا سؿع ال ،إبراهقؿ، طـ روح بـ الؼاسؿ، طـ مطر

يختطػف اختطاًفا، وكان إذا سؿع الحديث، يلخذه العقيؾ والزويؾ حتك 

 (2).يحػظف

                                                        
 (.4775ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طظ بـ سفؾ بـ قادم الرمظ كسائل إصؾ، صدوق.  (1)

(، كؿا رواه طـف الؿصـػ. 1352( برقؿ )1/521) الجعدياتسـده حسـ، وإثر طـد البغقي يف  (2)
( 461( برقؿ )1/235) الجامع(، والخطقب يف 2/281) الؿعرفة والتاريخورواه الػسقي يف 

 مـ صريؼ طػان، بف.



ُ٘ ِٓ ُِٜػَتَشلُّ اأَلِخُص َع  ِٔ َُ ٍُ ِفٝ ِٛ  414 اِيَك
 

 

 

 
ُُ ُِٓػَتَحلُّ اأَلِخُص َعِي  ًِ ُِْل ِفَٔن  اِلَك

ـا طبد اهلل بـ الصؼر السؽري، ثـا إبراهقؿ بـ الؿـذر الحزامل، ثـا ثَ دَّ َح  (416)

قال: سؿعت  ،أحدمها أو كالمها -مرًة: محؿد بـ صدقة الػدكل (1)وقال-ـ عْ مَ 

مالؽ بـ أكس يؼقل: ٓ يمخذ العؾؿ طـ أربعة، ويمخذ مؿـ سقى ذلؽ: ٓ 

يمخذ مـ صاحب هًقى يدطق الـاس إىل هقاه، وٓ مـ سػقف معؾـ بالسػف، وإن 

كان مـ أروى الـاس، وٓ مـ رجؾ يؽذب يف أحاديث الـاس، وإن كـت ٓ 

وطبادة إذا  وصالح، وٓ مـ رجؾ لف فضؾ ملسو هيلع هللا ىلصتتفؿف أن يؽذب طىل رسقل اهلل 

 ،قال الحزامل: فذكرت ذلؽ لؿطرف بـ طبد اهلل ،(2)كان ٓ يعرف ما يحدث

                                                        
 يف ]د[: )فؼال(. (1)

العؾؾ ومعرفة ( ومـ صريؼف أمحد كؿا يف 1/684) الؿعرفة والتاريخإثر رواه الػسقي يف  (2)
 الجامع(، و116)ص الؽػاية( برواية الؿروذي وغقره، والخطقب يف 328برقؿ ) الرجال

مؼدمة (، وابـ أبل حاتؿ يف 1/33) مؼدمة الضعػاء(، وكذا العؼقظ يف 168( برقؿ )1/139)
( بتحؼقؼل، وابـ 463برقؿ ) مؼدمة الؽامؾ(، وابـ طدي يف 133برقؿ ) كتاب الجرح والتعديؾ

 الؿدخؾ إىل اإلكؾقؾ( ط )دار الؽتب العؾؿقة(، والحاكؿ يف 1132برقؿ ) الؿعجؿالؿؼرئ يف 
( بطرق طـ إبراهقؿ بـ الؿـذر، بف، وهق أثر حسـ، 71-73)ص اإللؿاع(، وطقاض يف 33رقؿ )ب

 وِذْكُر محؿد بـ صدقة هق طـد بعضفؿ فحسب.

ُ٘ ِٓ ُِٜػَتَشلُّ اأَلِخُص َع  ِٔ َُ ٍُ ِفٝ ِٛ  415 اِيَك
 

 

 

 

فؼال: ما أدري ما تؼقل، غقر أين أشفد لسؿعت مالًؽا يؼقل: أدركت ببؾدكا هذا 

حدثقن، فؿا كتبت طـ وصالح وطبادة، ي مشقخًة لفؿ فضؾ -يعـل الؿديـة-

قؾت: مل يا أبا طبد اهلل، قال: ٕهنؿ مل يؽقكقا يعرفقن ما  .أحد مـفؿ حديًثا قط

 (1).يحدثقن، قال: وقال مالؽ: كـا كزدحؿ طىل باب ابـ شفاب

قال: قال  ،بـ يحقك الساجل أن الربقع، حدثفؿ (2)ـا زكرياثَ دَّ َح  (417)

ثؼًة يف ديـف ، معروًفا بالصدق يف  ويؽقن الؿحدث طالًؿا بالسـة"الشافعل: 

 ًٓ فقؿا يحدث ، طالًؿا بؿا يحؿؾ مـ معاين الحديث، بعقًدا مـ  (3)حديثف، طد

، أو يؽقن مؿـ يمدي الحديث بحروفف كؿا سؿعف، ٓ يحدث طىل (4)الغؾط

، ٓ يدري (5)ـاهالؿعـك، ٕكف إذا حدث طىل الؿعـك وهق غقر طامل بؿا يحتؿؾ مع

الحالل طىل الحرام، فنذا أداه بحروفف مل يبؼ وجف يخاف فقف  (6)لعؾف يحؿؾ

إحالة الحديث، ويؽقن حافًظا إن حدث مـ حػظف، حافًظا لؽتابف إن حدث مـ 
                                                        

(، 159)ص الؽػاية( بتعؾقؼل، والخطقب يف 113برقؿ ) مؼدمة التؿفقدرواه ابـ طبد البر يف  (1)
( برقؿ 4/125) ذم الؽالمالفروي يف (، و851( برقؿ )2/194-195) الػؼقف والؿتػؼفو
 ( مـ صريؼ ابـ أبل أويس طـ مالؽ بف، وهق أثر حسـ.887)

 (.49ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

(.الرسالةيف  (3) ًٓ  : )طاقاًل( بدل )طد

 : )بؿا يحقؾ معاين الحديث مـ الؾػظ(.الرسالةيف  (4)

 : )بؿا يحقؾ معـاه(.الرسالةيف  (5)

 : )يحقؾ(.الرسالةيف  (6)

ُ٘ ِٓ ُِٜػَتَشلُّ اأَلِخُص َع  ِٔ َُ ٍُ ِفٝ ِٛ  414 اِيَك
 

 

 

 
ُُ ُِٓػَتَحلُّ اأَلِخُص َعِي  ًِ ُِْل ِفَٔن  اِلَك

ـا طبد اهلل بـ الصؼر السؽري، ثـا إبراهقؿ بـ الؿـذر الحزامل، ثـا ثَ دَّ َح  (416)

قال: سؿعت  ،أحدمها أو كالمها -مرًة: محؿد بـ صدقة الػدكل (1)وقال-ـ عْ مَ 

مالؽ بـ أكس يؼقل: ٓ يمخذ العؾؿ طـ أربعة، ويمخذ مؿـ سقى ذلؽ: ٓ 

يمخذ مـ صاحب هًقى يدطق الـاس إىل هقاه، وٓ مـ سػقف معؾـ بالسػف، وإن 

كان مـ أروى الـاس، وٓ مـ رجؾ يؽذب يف أحاديث الـاس، وإن كـت ٓ 

وطبادة إذا  وصالح، وٓ مـ رجؾ لف فضؾ ملسو هيلع هللا ىلصتتفؿف أن يؽذب طىل رسقل اهلل 

 ،قال الحزامل: فذكرت ذلؽ لؿطرف بـ طبد اهلل ،(2)كان ٓ يعرف ما يحدث

                                                        
 يف ]د[: )فؼال(. (1)

العؾؾ ومعرفة ( ومـ صريؼف أمحد كؿا يف 1/684) الؿعرفة والتاريخإثر رواه الػسقي يف  (2)
 الجامع(، و116)ص الؽػاية( برواية الؿروذي وغقره، والخطقب يف 328برقؿ ) الرجال

مؼدمة (، وابـ أبل حاتؿ يف 1/33) مؼدمة الضعػاء(، وكذا العؼقظ يف 168( برقؿ )1/139)
( بتحؼقؼل، وابـ 463برقؿ ) مؼدمة الؽامؾ(، وابـ طدي يف 133برقؿ ) كتاب الجرح والتعديؾ

 الؿدخؾ إىل اإلكؾقؾ( ط )دار الؽتب العؾؿقة(، والحاكؿ يف 1132برقؿ ) الؿعجؿالؿؼرئ يف 
( بطرق طـ إبراهقؿ بـ الؿـذر، بف، وهق أثر حسـ، 71-73)ص اإللؿاع(، وطقاض يف 33رقؿ )ب

 وِذْكُر محؿد بـ صدقة هق طـد بعضفؿ فحسب.
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فؼال: ما أدري ما تؼقل، غقر أين أشفد لسؿعت مالًؽا يؼقل: أدركت ببؾدكا هذا 

حدثقن، فؿا كتبت طـ وصالح وطبادة، ي مشقخًة لفؿ فضؾ -يعـل الؿديـة-

قؾت: مل يا أبا طبد اهلل، قال: ٕهنؿ مل يؽقكقا يعرفقن ما  .أحد مـفؿ حديًثا قط

 (1).يحدثقن، قال: وقال مالؽ: كـا كزدحؿ طىل باب ابـ شفاب

قال: قال  ،بـ يحقك الساجل أن الربقع، حدثفؿ (2)ـا زكرياثَ دَّ َح  (417)

ثؼًة يف ديـف ، معروًفا بالصدق يف  ويؽقن الؿحدث طالًؿا بالسـة"الشافعل: 

 ًٓ فقؿا يحدث ، طالًؿا بؿا يحؿؾ مـ معاين الحديث، بعقًدا مـ  (3)حديثف، طد

، أو يؽقن مؿـ يمدي الحديث بحروفف كؿا سؿعف، ٓ يحدث طىل (4)الغؾط

، ٓ يدري (5)ـاهالؿعـك، ٕكف إذا حدث طىل الؿعـك وهق غقر طامل بؿا يحتؿؾ مع

الحالل طىل الحرام، فنذا أداه بحروفف مل يبؼ وجف يخاف فقف  (6)لعؾف يحؿؾ

إحالة الحديث، ويؽقن حافًظا إن حدث مـ حػظف، حافًظا لؽتابف إن حدث مـ 
                                                        

(، 159)ص الؽػاية( بتعؾقؼل، والخطقب يف 113برقؿ ) مؼدمة التؿفقدرواه ابـ طبد البر يف  (1)
( برقؿ 4/125) ذم الؽالمالفروي يف (، و851( برقؿ )2/194-195) الػؼقف والؿتػؼفو
 ( مـ صريؼ ابـ أبل أويس طـ مالؽ بف، وهق أثر حسـ.887)

 (.49ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

(.الرسالةيف  (3) ًٓ  : )طاقاًل( بدل )طد

 : )بؿا يحقؾ معاين الحديث مـ الؾػظ(.الرسالةيف  (4)

 : )بؿا يحقؾ معـاه(.الرسالةيف  (5)

 : )يحقؾ(.الرسالةيف  (6)
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كتابف، يممـ أن يؽقن مدلًسا، يحدث طؿـ لؼل بؿا مل يسؿع، أو يحدث طـ 

طـف طؾقف السالم، ويؽقن هؽذا يف  الثؼات بخالفف (1)بف ثحدَّ ت، بؿا ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

ًٓ إىل الـبل  ، فؿـ طرفـاه دلس مرًة، (2)ملسو هيلع هللا ىلصحديثف حتك يـتفل بالحديث مقصق

يف روايتف، ولقس تؾؽ العقرة كذًبا فـرد حديثف، وٓ  (3)فؼد بان لـا طقاره

بـصقحة يف الصدق فـؼبؾ مـف ما قبؾـا مـ أهؾ الـصقحة يف الصدق، فـؼقل: ٓ 

ومـ كثر تخؾقطف مـ  (4)يًثا حتك يؼقل: سؿعت أو حدثـلكؼبؾ مـ مدلس حد

وكؼبؾ الخبر  (5)ومل يؽـ لف أصؾ كتاب صحقح مل كؼبؾ حديثف، الؿحدثقـ

 .لؾحديث ٌؾ هْ القاحد وكستعؿؾف، تؾؼاه العؿؾ أو مل يتؾؼف العؿؾ، وهق أَ 

قال الشافعل: وكان ابـ سقريـ والـخعل وغقر واحد مـ التابعقـ يذهبقن 

 َّٓ  (6).َف رِ يؼبؾقا الحديث إٓ طـ مـ طُ  إىل أ

 (7).هذا الؿذهب قال الشافعل: وما لؼقت أحًدا مـ أهؾ العؾؿ يخالػ
                                                        

كذا يف الؿخطقط: )بؿا تحدث(، وقد حذففا الدكتقر محؿد طجاج مـ كسختف، وهل ٓ تقجد يف  (1)
الرسالة  ما يحدث الثؼات خالفف طـ الـبل(. ملسو هيلع هللا ىلصلؾشافعل، والذي فقفا هق )ويحدث طـ الـبل 

 (.1331( الػؼرة رقؿ )393-392)ص الرسالةيـظر ما تؼدم طـ الشافعل يف  (2)

 : )طقرتف(.الرسالةيف  (3)

(4) الرسالة (.1335(، و)1334( الػؼرة رقؿ )399-398)ص 

(5) الرسالة (.1344( الػؼرة رقؿ )433)ص 

(6) مؼدمة التؿفقد ( بتعؾقؼل، و35برقؿ )الؽػاية (.132)ص 

 الؿصدر السابؼ. (7)
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ت قال: سؿع ،(2)، ثـا الحزاملبـ الصؼر السؽري (1)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (418)

يؼقل: سؿعت طبد اهلل بـ طقن يؼقل: ٓ كؽتب الحديث إٓ  بـ واصؾ (3)أيقب

 (4).مؿـ كان طـدكا معروًفا بالطؾب

، أن أمحد بـ محؿد بـ بؽر، أخبره فقؿا كتب إلقف طـ (5)ـا الساجلثَ دَّ َح  (419)

يؼقل: ٓ غـًك لصاحب  بـ محؿد (6)قال: سؿعت مروان ،ابـ أبل الحقاري

وصحة كتب، فنذا أخطلتف واحدة، وكاكت فقف  ،وحػظ ،الحديث طـ صدق

إىل الصدق، وكتبف صحقحة، مل يضره إن مل  عَ َج رَ  ظٌ ػْ واحدة مل تضره، إن مل يؽـ حِ 

 (1).يحػظ
                                                        

ؽَّ هق طبد اهلل (1) ، قال الدارقطـل: صدوق، وقال  بـ الصؼر بـ كصر بـ مقسك أبق العباس السُّ ريُّ
 (.5366( ترمجة برقؿ )11/161) تاريخ بغدادالخطقب: ثؼة. 

 (.255ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  هق إبراهقؿ بـ الؿـذر الحزامل (2)

(، وقال: روى طـ ابـ طقن روى 935( برقؿ )2/261) الجرح والتعديؾترجؿ لف ابـ أبل حاتؿ يف  (3)
 هطـف إبراهقؿ بـ الؿـذر الحزامل، وطبد اهلل بـ طؿر الجعػل... سللت أبل طـف، فؼال: ُيروى طـف. ا

(: قال ابـ معقـ: ٓ أطرفف، 1115( ترمجة برقؿ )1/295) مقزان آطتدالوقال الذهبل يف 
اه. ا  هوبعضفؿ ققَّ

( ضؿـ ثالث رسائؾ بتعؾقؼل، 113برقؿ ) اب الجرح والتعديؾمؼدمة كترواه ابـ أبل حاتؿ يف  (4)
( بتعؾقؼل مـ صريؼ الحزامل بف، ورواه ابـ طدي أيًضا 843برقؿ ) مؼدمة الؽامؾوابـ طدي يف 

بعل طـ ابـ طقن بف بـحقه، ثؿ قال: وهذه الحؽاية ٓ 839برقؿ ) ( مـ صريؼ طروة بـ سعقد الرَّ
َّٓ بليقب ب  ـ واصؾ طـ ابـ طقن، ولقس طـد طروة بـ سعقد طـ ابـ طقن.ُتعرف طـ ابـ طقن إ

 (.49ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)

 هق الؿعروف بالطاصري. (6)

 =( بتعؾقؼل مـ صريؼ والده أبل 153برقؿ ) مؼدمة كتاب الجرح والتعديؾرواه ابـ أبل حاتؿ يف  (1)
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ت قال: سؿع ،(2)، ثـا الحزاملبـ الصؼر السؽري (1)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (418)

يؼقل: سؿعت طبد اهلل بـ طقن يؼقل: ٓ كؽتب الحديث إٓ  بـ واصؾ (3)أيقب

 (4).مؿـ كان طـدكا معروًفا بالطؾب

، أن أمحد بـ محؿد بـ بؽر، أخبره فقؿا كتب إلقف طـ (5)ـا الساجلثَ دَّ َح  (419)

يؼقل: ٓ غـًك لصاحب  بـ محؿد (6)قال: سؿعت مروان ،ابـ أبل الحقاري

وصحة كتب، فنذا أخطلتف واحدة، وكاكت فقف  ،وحػظ ،الحديث طـ صدق

إىل الصدق، وكتبف صحقحة، مل يضره إن مل  عَ َج رَ  ظٌ ػْ واحدة مل تضره، إن مل يؽـ حِ 

 (1).يحػظ
                                                        

ؽَّ هق طبد اهلل (1) ، قال الدارقطـل: صدوق، وقال  بـ الصؼر بـ كصر بـ مقسك أبق العباس السُّ ريُّ
 (.5366( ترمجة برقؿ )11/161) تاريخ بغدادالخطقب: ثؼة. 

 (.255ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  هق إبراهقؿ بـ الؿـذر الحزامل (2)

(، وقال: روى طـ ابـ طقن روى 935( برقؿ )2/261) الجرح والتعديؾترجؿ لف ابـ أبل حاتؿ يف  (3)
 هطـف إبراهقؿ بـ الؿـذر الحزامل، وطبد اهلل بـ طؿر الجعػل... سللت أبل طـف، فؼال: ُيروى طـف. ا

(: قال ابـ معقـ: ٓ أطرفف، 1115( ترمجة برقؿ )1/295) مقزان آطتدالوقال الذهبل يف 
اه. ا  هوبعضفؿ ققَّ

( ضؿـ ثالث رسائؾ بتعؾقؼل، 113برقؿ ) اب الجرح والتعديؾمؼدمة كترواه ابـ أبل حاتؿ يف  (4)
( بتعؾقؼل مـ صريؼ الحزامل بف، ورواه ابـ طدي أيًضا 843برقؿ ) مؼدمة الؽامؾوابـ طدي يف 

بعل طـ ابـ طقن بف بـحقه، ثؿ قال: وهذه الحؽاية ٓ 839برقؿ ) ( مـ صريؼ طروة بـ سعقد الرَّ
َّٓ بليقب ب  ـ واصؾ طـ ابـ طقن، ولقس طـد طروة بـ سعقد طـ ابـ طقن.ُتعرف طـ ابـ طقن إ

 (.49ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)

 هق الؿعروف بالطاصري. (6)

 =( بتعؾقؼل مـ صريؼ والده أبل 153برقؿ ) مؼدمة كتاب الجرح والتعديؾرواه ابـ أبل حاتؿ يف  (1)

)7(

)7(
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قال: سؿعت طبد الرمحـ بـ  ،(2)، ثـا أبق مقسك(1)ـا الساجلثَ دَّ َح  (421)

: الؿحدثقن ثالثة: رجؾ حافظ متؼـ، ففذا ٓ يختؾػ فقف، وآخر مفدي يؼقل

ؿ والغالب هِ قْ ؿ والغالب طىل حديثف الصحة، ففذا ٓ يترك حديثف، وأخر يُ هِ قْ يُ 

 (3).طىل حديثف القهؿ، ففذا متروك الحديث

ـا طؿر بـ إسحاق الشقرازي، ثـا أبق هارون إسؿاطقؾ بـ محؿد ثَ دَّ َح  (421)

قال: قال سػقان الثقري: خذ الحالل والحرام مـ  ،لجراحالثؼػل، ثـا رواد بـ ا

 (4).، وما سقى ذلؽ فؿـ الؿشقخةالؿشفقريـ يف العؾؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تاريخ دمشؼطساكر يف (، ومـ صريؼف ابـ 83برقؿ ) الؿعجؿحاتؿ، وابـ الؿؼرئ يف  =

 ( مـ صريؼ محؿد بـ طقن كالمها طـ أمحد بـ أبل الحقاري بف، ففق أثر صحقح.57/318)

ولػظف طـد ابـ أبل حاتؿ: )ثالثة ٓ يستغـل طـفا صاحب العؾؿ: الصدق والحػظ وصحة الؽتب: 
ه(.  فنن أخطلتف واحدة مل تضرة إن أخطله الحػظ فرجع إىل كتب صحقحة مل َيُضرَّ

 ثؼة تؼدم قريًبا. (1)

 هق محؿد بـ الؿثـك. (2)

 (1/29 )الضعػاء( بتحؼقؼل والعؼقظ يف 882برقؿ ) مؼدمة الؽامؾصحقح. ورواه ابـ طدي يف  (3)
 ( طـ محؿد بـ الؿثـك بف.35برقؿ ) التؿققزمـ صريؼ الساجل بف. ورواه مسؾؿ يف 

( بتعؾقؼل، والخطقب يف 155برقؿ ) مؼدمة كتاب الجرح والتعديؾورواه ابـ أبل حاتؿ يف 
الجامع (2/91( برقؿ )و1265 ،)الؽػاية ( بطرق طـ محؿد بـ الؿثـك بف. وهق 143)ص

 طـدهؿ بؾػظ: )يفؿ( بدل )يقهؿ(.

ا: فنن رواد بـ الجراح كؿا قال الحافظ: صدوق اختؾط بآخره، َفُترك، ويف حديثف طـ  (4) ضعقػ جدا
مؼدمة ( وإثر رواه ابـ طدي يف 1958ترمجة برقؿ ) التفذيبتؼريب الثقري ضعقػ شديد. 

 ( مـ صريؼ رواٍد بف.134)ص الؽػاية( بتحؼقؼل وطـف الخطقب يف 838برقؿ ) الؽامؾ

ُ٘ ِٓ ُِٜػَتَشلُّ اأَلِخُص َع  ِٔ َُ ٍُ ِفٝ ِٛ  419 اِيَك
 

 

 

 

بـ محؿد إزرق، قال: سؿعت يحقك  (2)، ثـا أمحد(1)ـا الساجلثَ دَّ َح  (422)

البدع،  َؽ كُ رْ ، والشفرة، والطؾب، وتَ آلة الحديث: الصدق"بـ معقـ يؼقل: ا

 (3)."واجتـاب الؽبائر

، ثـا أبق حاتؿ السجستاين، ثـا إصؿعل، ثـا ابـ أبل (4)ـا أبلثَ دَّ َح  (423)

أو قريبًا مـ الؿائة ما يمخذ طـ  أدركت بالؿديـة مائةً "قال:  ،الزكاد، طـ أبقف

 (5)."ؼات، يؼال: لقس مـ أهؾفأحد مـفؿ وهؿ ث

، ثـا بـ طبد اهلل الحراين (7)، ثـا يحقك(6)ـا أبق شعقب الحراينثَ دَّ َح  (424)

ِ ثَ دَّ لؼقت صاوًسا فؼؾت: َح "قال:  إوزاطل، ثـا سؾقؿان بـ مقسك ل فالن ـ

 (1)."ذ طـفا فخفؼال: إن كان مؾقا  ،ؽقت وكقتب
                                                        

 ثؼة تؼدم قريًبا. (1)

 مل أطرفف. (2)

ذم ( مـ صريؼ الؿصـػ بف، ورواه الفروي يف 132( برقؿ )1/128) الجامعرواه الخطقب يف  (3)
 ( مـ صريؼ طباس الدوري طـ يحقك بـ معقـ، بف.1433( برقؿ )5/73) لؽالما

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (4)

( بتحؼقؼل، 456برقؿ ) مؼدمة الؽامؾ(، وابـ طدي يف 1/15) مؼدمة صحقحفرواه مسؾؿ يف  (5)
 ( مـ صريؼ كصر بـ طظ الجفضؿل طـ إصؿعل بف.159-158)ص الؽػايةوالخطقب يف 

 (11/94 )تاريخ بغدادأبق شعقب إُمقي الحراين ثؼة لف ترمجة يف  هق طبد اهلل بـ الحسـ بـ أمحد (6)
 (.5335برقؿ )

 (.7633ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبوهق ابـ امرأة إوزاطل، ضعقػ.  (7)

( مـ صريؼ سؾقؿان بـ 1/15) حقحفمؼدمة صسـده ضعقػ وإثر صحقح، رواه مسؾؿ يف  (1)
 =مؼدمة كتاب الجرح (، وابـ أبل حاتؿ يف 1/15) مؼدمة صحقحفمقسك بف. ورواه أيًضا يف 
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بـ محؿد إزرق، قال: سؿعت يحقك  (2)، ثـا أمحد(1)ـا الساجلثَ دَّ َح  (422)

البدع،  َؽ كُ رْ ، والشفرة، والطؾب، وتَ آلة الحديث: الصدق"بـ معقـ يؼقل: ا

 (3)."واجتـاب الؽبائر

، ثـا أبق حاتؿ السجستاين، ثـا إصؿعل، ثـا ابـ أبل (4)ـا أبلثَ دَّ َح  (423)

أو قريبًا مـ الؿائة ما يمخذ طـ  أدركت بالؿديـة مائةً "قال:  ،الزكاد، طـ أبقف

 (5)."ؼات، يؼال: لقس مـ أهؾفأحد مـفؿ وهؿ ث

، ثـا بـ طبد اهلل الحراين (7)، ثـا يحقك(6)ـا أبق شعقب الحراينثَ دَّ َح  (424)

ِ ثَ دَّ لؼقت صاوًسا فؼؾت: َح "قال:  إوزاطل، ثـا سؾقؿان بـ مقسك ل فالن ـ

 (1)."ذ طـفا فخفؼال: إن كان مؾقا  ،ؽقت وكقتب
                                                        

 ثؼة تؼدم قريًبا. (1)

 مل أطرفف. (2)

ذم ( مـ صريؼ الؿصـػ بف، ورواه الفروي يف 132( برقؿ )1/128) الجامعرواه الخطقب يف  (3)
 ( مـ صريؼ طباس الدوري طـ يحقك بـ معقـ، بف.1433( برقؿ )5/73) لؽالما

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (4)

( بتحؼقؼل، 456برقؿ ) مؼدمة الؽامؾ(، وابـ طدي يف 1/15) مؼدمة صحقحفرواه مسؾؿ يف  (5)
 ( مـ صريؼ كصر بـ طظ الجفضؿل طـ إصؿعل بف.159-158)ص الؽػايةوالخطقب يف 

 (11/94 )تاريخ بغدادأبق شعقب إُمقي الحراين ثؼة لف ترمجة يف  هق طبد اهلل بـ الحسـ بـ أمحد (6)
 (.5335برقؿ )

 (.7633ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبوهق ابـ امرأة إوزاطل، ضعقػ.  (7)

( مـ صريؼ سؾقؿان بـ 1/15) حقحفمؼدمة صسـده ضعقػ وإثر صحقح، رواه مسؾؿ يف  (1)
 =مؼدمة كتاب الجرح (، وابـ أبل حاتؿ يف 1/15) مؼدمة صحقحفمقسك بف. ورواه أيًضا يف 

)8(
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ِ ثَ دَّ َح  (425) بـ إبراهقؿ بـ  (2)بـ يعؼقب إهقازي، ثـا معؿر (1)ل محؿدـ

قال: سؿعت شعبة يؼقل: اكظروا  ،بـ بحر (3)بـ الؿسقب، ثـا الؿـفال الربقع

بـ خالد، وسؾقؿان بـ الؿغقرة، وإسقد بـ  رةـ تؽتبقن، اكتبقا طـ قطؿَّ 

 (4).آخذ ٓبـ طقن كؾ يقم بالركاب شقبان، وابـ طقن، واهلل لقددت أين

ـا الحضرمل، ثـا طثؿان بـ أبل شقبة، ثـا شريؽ، طـ أشعث، طـ ثَ دَّ َح  (426)

فرأيت فقفا أربعة آٓف  (5)قبؾ الجؿاجؿ قال: قدمت الؽقفة ،ابـ سقريـ

 (1).يطؾبقن الحديث

ثـا شريؽ ، قال الؼاضل: وقال لـا الحضرمل يف مقضع آخر: ثـا مـجاب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برقؿ  مؼدمة الؽامؾ( بتعؾقؼل مـ صريؼ طقسك بـ يقكس، وابـ طدي يف 139برقؿ ) والتعديؾ =
 القلقد صرح بالتحديث.( بتحؼقؼل مـ صريؼ القلقد بـ مسؾؿ كالمها طـ إوزاطل بف، و873)

 (.15تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

سمآت أقؾ أحقالف أكف حسـ الحديث، فؼد قال طـف أبق داود: هق خقر مـ خالف محؿد بـ معؿر.  (2)
 (.1288برقؿ ) أبل طبقد أجري أبا داود

لؼشقري: مـ أهؾ وقال ا الثؼاتوثؼف أبق حاتؿ وأشار ابـ طدي إىل تؾققـف، وذكره ابـ حبان يف  (3)
 (.8696( برقؿ )7/163) لسان الؿقزانالبصرة روى طـف البصريقن يـظر 

برقؿ  الؿعجؿ( بتحؼقؼل، وابـ الؿؼرئ يف 243برقؿ ) مؼدمة الؿجروحقـرواه ابـ حبان يف  (4)
 الحؾقة(، ورواه أبق كعقؿ يف 31/344) تاريخ دمشؼ(، ومـ صريؼف ابـ طساكر يف 243)
( مـ صريؼ محؿد بـ يعؼقب بف، بقد أكف طـد ابـ حبان )معؿر بـ سفؾ( 13391برقؿ )( 7/175)

 بدل )معؿر بـ إبراهقؿ(.

 ( مادة )َجْؿَجَؿ (1/292.)الـفايةالَجَؿاِجِؿ: هل وْقَعُة ابـ إشعث مع الحجاج بالعراق.  (5)

 (.763سـده ضعقػ: ولؽـف أثر حسـ كؿا سقليت برقؿ ) (1)
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 .ومل يذكر: الجؿاجؿ

ؿ قْ َح قال: قدم دُ  ،بـ طظ بـ بحر (2)، ثـا الحسـ(1)ـا طبدانثَ دَّ َح  (427)

ومائتقـ، فرأيت أبل وأمحد ويحقك بـ  (3)سـة ست وثالثقـ الدمشؼل بغداد

 (4).معقـ وأبا خقثؿة بقـ يديف مثؾ الصبقان يؽتبقن

بـ طثؿان إسؾؿل  (6)بـ أمحد بـ معدان، ثـا محؿد (5)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (428)

القاسطل، ثـا حػص بـ غقاث، طـ أبل جعػر، طـ الربقع بـ أكس، طـ أبل 

فنن أحسـ الصالة  :لـلخذ طـف كظركا إىل صالتف إذا أتقـا الرجؾقال: كـا  ،العالقة

 (1).أخذكا طـف، وإن أساء الصالة مل كلخذ طـف

 (3)بـ محؿد بـ الؿسقر الزهري، ثـا طؿل طبد الرمحـ (2)ـا طظثَ دَّ َح  (429)

                                                        
 ثؼة. هق إهقازي (1)
 (.155برقؿ ) سمآت السجزي لفوثؼف الحاكؿ أبق طبد اهلل كؿا يف  (2)

هتذيب (، و11/553) تاريخ بغداد( بتحؼقؼل، و695برقؿ ) مؼدمة الؽامؾطـد ابـ طدي يف  (3)
 ( )سـة اثـتل طشرة (16/498.)الؽؿال

تاريخ ومـ صريؼف الخطقب يف  ( بتحؼقؼل،695برقؿ ) مؼدمة الؽامؾصحقح، ورواه ابـ طدي يف  (4)
 ( مـ صريؼ طبدان، بف.11/553) بغداد

ولؽـ أكرمقه لؽقكف قادًما،  -يعـل دحقًؿا–(: همٓء أكبر مـف 11/516) السقرقال الذهبل يف 
 واحترمقه لحػظف.

 (.3تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (5)

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (6)

 يف سـده مـ مل أطرفف. (1)

 (.5998( ترمجة برقؿ )5/53) لسان الؿقزانز يل، ويـظر مل يتؿق (2)

 وهذا طـد الؿتابعة وإٓ فؾقـ. هقال الحافظ: مؼبقل.ا (3)

)6(

)6(
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 .ومل يذكر: الجؿاجؿ

ؿ قْ َح قال: قدم دُ  ،بـ طظ بـ بحر (2)، ثـا الحسـ(1)ـا طبدانثَ دَّ َح  (427)

ومائتقـ، فرأيت أبل وأمحد ويحقك بـ  (3)سـة ست وثالثقـ الدمشؼل بغداد

 (4).معقـ وأبا خقثؿة بقـ يديف مثؾ الصبقان يؽتبقن

بـ طثؿان إسؾؿل  (6)بـ أمحد بـ معدان، ثـا محؿد (5)ـا طبد اهللثَ دَّ َح  (428)

القاسطل، ثـا حػص بـ غقاث، طـ أبل جعػر، طـ الربقع بـ أكس، طـ أبل 

فنن أحسـ الصالة  :لـلخذ طـف كظركا إىل صالتف إذا أتقـا الرجؾقال: كـا  ،العالقة

 (1).أخذكا طـف، وإن أساء الصالة مل كلخذ طـف

 (3)بـ محؿد بـ الؿسقر الزهري، ثـا طؿل طبد الرمحـ (2)ـا طظثَ دَّ َح  (429)

                                                        
 ثؼة. هق إهقازي (1)
 (.155برقؿ ) سمآت السجزي لفوثؼف الحاكؿ أبق طبد اهلل كؿا يف  (2)

هتذيب (، و11/553) تاريخ بغداد( بتحؼقؼل، و695برقؿ ) مؼدمة الؽامؾطـد ابـ طدي يف  (3)
 ( )سـة اثـتل طشرة (16/498.)الؽؿال

تاريخ ومـ صريؼف الخطقب يف  ( بتحؼقؼل،695برقؿ ) مؼدمة الؽامؾصحقح، ورواه ابـ طدي يف  (4)
 ( مـ صريؼ طبدان، بف.11/553) بغداد

ولؽـ أكرمقه لؽقكف قادًما،  -يعـل دحقًؿا–(: همٓء أكبر مـف 11/516) السقرقال الذهبل يف 
 واحترمقه لحػظف.

 (.3تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (5)

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (6)

 يف سـده مـ مل أطرفف. (1)

 (.5998( ترمجة برقؿ )5/53) لسان الؿقزانز يل، ويـظر مل يتؿق (2)

 وهذا طـد الؿتابعة وإٓ فؾقـ. هقال الحافظ: مؼبقل.ا (3)
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ِ ثَ دَّ ، َح بـ الؿسقرا قال: ققؾ ل حسقـ بـ مفدي، طـ طبد الرزاق، طـ معؿر ـ

ما لؽ ٓ تروي طـ الؿقايل؟ قال: بىل قد رويت طـفؿ، ولؽـ إذا "لؾزهري: 

أروي  (1)كان طـدي أبـاء الؿفاجريـ وإكصار، ٓ أبايل طىل أيفؿ اتؽلت، فؿا يل

ولؽـ قد رويت طـفؿ، مـفؿ سؾقؿان بـ يسار، وصاوس، وكافع مقىل  !؟طـفؿ

مقٓة مقؿقكة، وحبقب مقىل طروة، ة بَ دْ كَ ابـ طؿر، وأفؾح مقىل أبل أيقب، وَ 

 (2)."الرمحـ إطرج وططاء مقىل سباع، وأبق طبقد مقىل ابـ إزهر، وطبد

ِ ثَ دَّ َح  (431) مقسك بـ  (4)، ثـا أبق طقسك الشقص(3)ل أبق حػص الصقريفـ

 ،سللت مالًؽا طـ رجؾ"قال:  ،مقسك، ثـا ابـ أبل جعػر، ثـا بشر بـ طؿر

 (1)."ف يف كتبلتَ فؼال: لق كان ثؼًة رأيْ  .ف يف كتبل؟ قؾت: ٓتَ فؼال: رأيْ 

بـ طبد القهاب  (3)بـ داود الصقاف، ثـا طبد اهلل (2)ـا إسحاقثَ دَّ َح  (431)
                                                        

 يف كسخة الدكتقر محؿد طجاج زيادة: )ٓ(، وٓ تقجد يف كسخ الؿخطقط. (1)

 ًرا.(، مـ صريؼ: طبد الرزاق، بف، كحقه مختص1/641) الؿعرفة والتاريخرواه الػسقي يف  (2)

 (، ومل أقػ طىل ترمجتف.479هق محؿد بـ الحسـ الصقريف سقليت تحت إثر رقؿ ) (3)

 )الّشص(، وهق ثؼة. تاريخ بغداد( أن يف ترمجتف مـ 433كذا هق هـا )الشقص(، وتؼدم برقؿ ) (4)

 (1/26 ،)مؼدمة صحقحفشقخ الؿصـػ مل أقػ طىل ترمجتف وإثر صحقح، فؼد رواه مسؾؿ يف  (1)
 مؼدمة الضعػاء( بتعؾقؼل، والعؼقظ يف 83برقؿ ) مؼدمة الجرح والتعديؾابـ أبل حاتؿ يف و
( بتحؼقؼل بطرق طـ بشر بـ طؿر بف، ففق أثر 454برقؿ ) مؼدمة الؽامؾ(، وابـ طدي يف 1/31)

 .ٓبـ أبل حاتؿ مؼدمة الجرح والتعديؾ( مـ 44صحقح، ولؾػائدة يـظر تعؾقؼل طىل إثر رقؿ )
( مـ ِذْكر ابـ كاصر الديـ 93( مـ الػؼرة )187مل أقػ طىل ترمجتف سقى ما تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 ِذكًرا. تقضقح الؿشتبفالدمشؼل لف يف 

 ه(، وقال: قدم أصبفان وحدث هبا يف حديثف كؽارة. ا2/52) ذكر أخبار أصبفانذكره أبق كعقؿ يف  (3)
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بـ محاد، قال: سؿعت طبد الرمحـ بـ مفدي يؼقل: ققؾ  (1)، ثـا كعقؿالخقارزمل

طـ الؿعروفقـ ما ٓ يعرفف  قال: إذا روى متك يترك حديث الرجؾ؟"لشعبة: 

 طٍ ؾَ غَ  َث يْ دِ فلكثر، وإذا أكثر الغؾط، وإذا اهتؿ بالؽذب، وإذا روى َح  الؿعروفقن

لؽ فارو حديثف، وما كان غقر ذ َح رِ ف صُ كَ رُ تْ قَ طؾقف، فؾؿ يتفؿ كػسف فَ  عٍ ؿَ تَ جْ مُ 

 (2)."طـف

                                                        
 هق الخزاطل ضعقػ. (1)

برقؿ  مؼدمة الؽامؾ( بتحؼقؼل، وابـ طدي يف 171برقؿ ) مؼدمة الؿجروحقـابـ حبان يف رواه  (2)
 معرفة طؾقم الحديث(، والحاكؿ يف 1/33) مؼدمة الضعػاء(، والعؼقظ يف 859(، )854)

( مـ صرق طـ كعقؿ بـ محاد بف، وكعقؿ ضعقػ: 142)ص الؽػاية(، والخطقب يف 78-77)ص
برقؿ  مؼدمة كتاب الجرح والتعديؾـ غقر صريؼف، فؼد رواه ابـ أبل حاتؿ يف لؽـف ثبت إثر م

تؼريب ( بتعؾقؼل مـ صريؼ أمحد الدورقل طـ ابـ مفدي بف، والدورقل ثؼة مـ رجال 131)
 .التفذيب
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بـ محاد، قال: سؿعت طبد الرمحـ بـ مفدي يؼقل: ققؾ  (1)، ثـا كعقؿالخقارزمل

طـ الؿعروفقـ ما ٓ يعرفف  قال: إذا روى متك يترك حديث الرجؾ؟"لشعبة: 

 طٍ ؾَ غَ  َث يْ دِ فلكثر، وإذا أكثر الغؾط، وإذا اهتؿ بالؽذب، وإذا روى َح  الؿعروفقن

لؽ فارو حديثف، وما كان غقر ذ َح رِ ف صُ كَ رُ تْ قَ طؾقف، فؾؿ يتفؿ كػسف فَ  عٍ ؿَ تَ جْ مُ 

 (2)."طـف

                                                        
 هق الخزاطل ضعقػ. (1)

برقؿ  مؼدمة الؽامؾ( بتحؼقؼل، وابـ طدي يف 171برقؿ ) مؼدمة الؿجروحقـابـ حبان يف رواه  (2)
 معرفة طؾقم الحديث(، والحاكؿ يف 1/33) مؼدمة الضعػاء(، والعؼقظ يف 859(، )854)

( مـ صرق طـ كعقؿ بـ محاد بف، وكعقؿ ضعقػ: 142)ص الؽػاية(، والخطقب يف 78-77)ص
برقؿ  مؼدمة كتاب الجرح والتعديؾـ غقر صريؼف، فؼد رواه ابـ أبل حاتؿ يف لؽـف ثبت إثر م

تؼريب ( بتعؾقؼل مـ صريؼ أمحد الدورقل طـ ابـ مفدي بف، والدورقل ثؼة مـ رجال 131)
 .التفذيب



ُ٘ َٗاَزَت َٕ َؾ ِٔ ُتِذُٝعٚ َّ َِ ِإالَّ َع ًِ ٣َٚ اَل َتِأُخُصٚا اِيِع ِٔ َض ََ  424 
 

 

 

 

َّٚ اَل ًِ َض ُُنََّع ِإالَّ َتِأُخُصّا اِلِعِلَه َم ََاَزَت ٌَ َؾ  ًِ ُتِذُٔعّ

قآ: ثـا محؿد بـ بؽار، ثـا  ،ثـا الحضرمل، وطؿر بـ أيقبدَّ َح  (432)

، طـ محؿد بـ كعب، (1)، طـ صالح بـ كقسانحػص بـ طؿر، قاضل حؾب

ٓ  طَ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  طـ ابـ طباس ِ ـْ ُتِجقُزوَن ؿ  َٓ َتْلُخُذوا اْلِعْؾَؿ إ

 (2).«َشَفاَدَتفُ 

أن سؼقط الشفادة  -إن كان محػقًضا- قال الؼاضل: معـك هذا الحديث
                                                        

كذا يف مجقع كسخ الؿخطقط: )صالح بـ كقسان(، وصقابف )صالح بـ حسان( كؿا يف مصادر  (1)
 ريًبا.تخريجف أتقة ق

( 41برقؿ ) مؼدمة الؿجروحقـ(، وابـ حبان يف 833برقؿ ) مؼدمة الؽامؾرواه ابـ طدي يف  (2)
 بتحؼقؼل مـ صريؼ محؿد بـ بؽار، بف.

( مـ صريؼ 95-94)ص الؽػاية(، والخطقب يف 2/256) الؽامؾورواه ابـ طدي أيًضا يف 
 ـ طؿر، بف.صالح بـ حسان بف. ورواه كذلؽ الخطقب مـ صريؼ حػص ب

برقؿ  الؿـتخب مـ العؾؾومداره طىل صالح بـ حسان طـد الجؿقع، وهق متروك، فػل  قلت:
( لؾخالل: قال ُمَفـَّا قؾت ٕمحد: حدثقين طـ محؿد بـ بؽار طـ حػص بـ طؿر طـ صالح بـ 81)

ٓ تلخذوا العؾؿ إٓ طؿـ »: ملسو هيلع هللا ىلصحسان طـ محؿد بـ كعب طـ ابـ طباس: قال: قال رسقل اهلل 
 .«جتقزون شفادتف

قال: لقس بصحقح، هذا حديث مقضقع مـ قِبَِؾ صالح بـ حسان هذا رجؾ مديـل متروك 
 ( لؾخطقب.95)ص الؽػايةالحديث. ويـظر 

ِٔ ََ ُ٘ َٗاَزَت َٕ َؾ ِٔ ُتِذُٝعٚ َّ َِ ِإالَّ َع ًِ ٣َٚ اَل َتِأُخُصٚا اِيِع  425 َض
 

 

 

 

ًٓ مرضقا وٓ يؽ قن مـ أهؾ يقجب سؼقط الخبر، فؼد يؽقن الشاهد طد

الحديث، ويؽقن الرجؾ تؼقا فاضاًل وٓ يؽقن مـ أهؾ الشفادة، وٓ 

قال: إن يف جقراين مـ أرجق دطقتف،  ،ؽل طـ يزيد بـ هارونالحديث، وقد ُح 

وكان سقار يؼقل: طؿدة الشفادة  ،كعؾ ما قبؾتفا ةِ الَ بَ ولق شفد طـدي طىل قِ 

طؿدهتا، هذا سعد  الصالح، فؼال لف طبقد اهلل بـ الحسـ: لقس الصالح

فؼال: يا سعد، اكظر الريح ما هل،  ،مقٓكا، ٓ يرتاب يف صالحف، ثؿ دطاه

أم جـقب؟ فخرج ثؿ طاد إلقف، فؼال: هل جـقب قد خالطفا شلء  ل هلاشؿأَ 

 !!؟مـ الشؿال، قال طبقد اهلل: هذا كقػ تـػذ شفادتف

، ثـا بـ قتقبة (3)، ثـا حسـبـ حازم الغػاري (2)، ثـا أمحد(1)حدثـل أبل (433)

طـ ططاء، يعـل ابـ أبل  -يعـل ابـ سؿعان الؿخزومل- بـ زياد (4)طبد اهلل

إِن  َأْخَقَف َما َأَخاُف َطَؾك ُأم تِل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ،رباح، طـ ابـ طباس

ـْ َغْقرِ َطْدلٍ  ق ةُ اْلَعَصبِ  ُة َط ََ َوا ُة َوالر   َ  (5).«َواْلَؼَدِر
                                                        

 مل أقػ طىل ترمجة لف. (1)

.43( برقؿ ) (2/28الجرح والتعديؾترجؿ لف ابـ أبل حاتؿ يف  (2)  (، ومل يزد فقف طىل ققلف: َكَتَب إيلَّ

هق الحسـ بـ قتقبة الؿدائـل، قال إزدي: واهل الحديث. وقال الدارقطـل: متروك الحديث.  (3)
تاريخ بغداد (8/416( ترمجة برقؿ )3931.) 

أبق طبد الرمحـ الؿدين  -وقد يـسب إىل جده–هق طبد اهلل بـ زياد بـ سؾقؿان بـ سؿعان الؿخزومل  (4)
 (.3346ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبره. قاضقفا، متروك اهتؿف بالؽذب أبق داود وغق

ا. ورواه الخطقب يف  (5)  ( مـ صريؼ أمحد بـ حازم، بف.33)ص الؽػايةضعقػ جدا



ِٔ ََ ُ٘ َٗاَزَت َٕ َؾ ِٔ ُتِذُٝعٚ َّ َِ ِإالَّ َع ًِ ٣َٚ اَل َتِأُخُصٚا اِيِع  425 َض
 

 

 

 

ًٓ مرضقا وٓ يؽ قن مـ أهؾ يقجب سؼقط الخبر، فؼد يؽقن الشاهد طد

الحديث، ويؽقن الرجؾ تؼقا فاضاًل وٓ يؽقن مـ أهؾ الشفادة، وٓ 

قال: إن يف جقراين مـ أرجق دطقتف،  ،ؽل طـ يزيد بـ هارونالحديث، وقد ُح 

وكان سقار يؼقل: طؿدة الشفادة  ،كعؾ ما قبؾتفا ةِ الَ بَ ولق شفد طـدي طىل قِ 

طؿدهتا، هذا سعد  الصالح، فؼال لف طبقد اهلل بـ الحسـ: لقس الصالح

فؼال: يا سعد، اكظر الريح ما هل،  ،مقٓكا، ٓ يرتاب يف صالحف، ثؿ دطاه

أم جـقب؟ فخرج ثؿ طاد إلقف، فؼال: هل جـقب قد خالطفا شلء  ل هلاشؿأَ 

 !!؟مـ الشؿال، قال طبقد اهلل: هذا كقػ تـػذ شفادتف

، ثـا بـ قتقبة (3)، ثـا حسـبـ حازم الغػاري (2)، ثـا أمحد(1)حدثـل أبل (433)

طـ ططاء، يعـل ابـ أبل  -يعـل ابـ سؿعان الؿخزومل- بـ زياد (4)طبد اهلل

إِن  َأْخَقَف َما َأَخاُف َطَؾك ُأم تِل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ،رباح، طـ ابـ طباس

ـْ َغْقرِ َطْدلٍ  ق ةُ اْلَعَصبِ  ُة َط ََ َوا ُة َوالر   َ  (5).«َواْلَؼَدِر
                                                        

 مل أقػ طىل ترمجة لف. (1)

.43( برقؿ ) (2/28الجرح والتعديؾترجؿ لف ابـ أبل حاتؿ يف  (2)  (، ومل يزد فقف طىل ققلف: َكَتَب إيلَّ

هق الحسـ بـ قتقبة الؿدائـل، قال إزدي: واهل الحديث. وقال الدارقطـل: متروك الحديث.  (3)
تاريخ بغداد (8/416( ترمجة برقؿ )3931.) 

أبق طبد الرمحـ الؿدين  -وقد يـسب إىل جده–هق طبد اهلل بـ زياد بـ سؾقؿان بـ سؿعان الؿخزومل  (4)
 (.3346ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبره. قاضقفا، متروك اهتؿف بالؽذب أبق داود وغق

ا. ورواه الخطقب يف  (5)  ( مـ صريؼ أمحد بـ حازم، بف.33)ص الؽػايةضعقػ جدا



ًِ ٣َٚ اَل َتِأُخُصٚا اِيِع ِٔ َض ََُ٘ َٗاَزَت َٕ َؾ ِٔ ُتِذُٝعٚ َّ َِ ِإالَّ َع  426 
 

 

 

 

، ثـا طؿر بـ يقكس، البحراين (2)، ثـا محؿد بـ معؿر(1)ثـاه أبلدَّ وَح  (434)

هد، طـ ابـ طباس، قال: قال رسقل ثـا سعقد الحؿصل، طـ هارون، طـ مجا

َ ةِ  ،: فِل اْلَعَصبِق ةِ َهََلُك ُأم تِل فِل َثََلٍث »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ـْ َغْقرِ  ،َواْلَؼَدِر ِة َط ََ َوا َوالر 

 (3).«َثْبٍت 

 

                                                        
 مل أقػ لف طىل ترمجة. (1)

 يف ]ب[، و]ح[: )حدثـا محؿد يعـل بـ معؿر(، ومحؿد بـ معؿر البحراين، قال الحافظ: صدوق. (2)

 (4/1475 ،)الضعػاء(، والعؼقظ يف 11142( برقؿ )11/89) ؽبقرالؿعجؿ الرواه الطبراين يف  (3)
 ( مـ صريؼ هارون، بف.539( برقؿ )1/456) مؼدمة الؿقضقطاتومـ صريؼف ابـ الجقزي يف 

، وقد أرسؾف هارون يف هذه الرواية طـ ملسو هيلع هللا ىلصقال ابـ الجقزي: هذا حديث مقضقع طىل رسقل اهلل 
 هاهد، فترك ذكر ابـ سؿعان: ٕكف كذاب.امجاهد، وإكؿا هق طـ ابـ سؿعان طـ مج

ُ٘ َْ ِٔ َتِأُخُصٚ َُّ ُِْعُطٚا َع ْٔ َفا َٛ ِزٜ ُٖ  ;ٍَ ِٔ َقا ََ 427 
 

 

 

 

ًْ َفاِىُظُطّا َع َْ ِزٓ ٍُ ًِ َقاَل:  ُُنََّم  ًِ َتِأُخُصَّى

، ثـا سؾقؿان بـ حرب، ثـا محاد، طـ ابـ طقن، طـ (1)خؾقػة ثـا أبقدَّ َح  (435)

 (2).ـ تلخذ ديـؽقال: العؾؿ ديـ، فاكظر طؿَّ  ،محؿد

قال:  ،ثـا طبدان، ثـا أبق بؽر، ثـا معاذ، طـ ابـ طقن، طـ محؿددَّ َح  (436)

 (3).ـ تلخذوكفكان يؼال: العؾؿ ديـ، فاكظروا طؿَّ 

قال: كان ابـ  ،، ثـا إوزاطللُّ تِّ ؾُ ابُ ثـا أبق شعقب، ثـا يحقك البَ دَّ َح  (437)

 (4).ـ تلخذوكفؿَّ ، فاكظروا طسقريـ يؼقل: إن هذا ديـؽؿ

                                                        
 هق الػضؾ بـ الحباب. (1)

الػضؾ بـ –( بتحؼقؼل، مـ صريؼ أبل خؾقػة 815برقؿ ) مؼدمة الؽامؾصحقح رواه ابـ طدي يف  (2)
برقؿ  مؼدمة الؿجروحقـ(، وابـ حبان يف 1/14) مؼدمة صحقحفبف. ورواه مسؾؿ يف  -الحباب

(، 439( بتحؼقؼل. والؿصـػ برقؿ )444-439)ص مة الؽامؾمؼد(، وابـ طدي يف 24)
بف.  ،( بطرق طـ ابـ سقريـ2/191) الػؼقف والؿتػؼف(، و122-121)ص الؽػايةوالخطقب يف 

( مـ 823(، و)819( مـ صريؼ محاد بف، وبرقؿ )816برقؿ ) مؼدمة الؽامؾورواه ابـ طدي يف 
 بف. ،صريؼ ابـ طقن

 اكظر الذي قبؾف. (3)

 (.437اكظر ما تؼدم برقؿ ) (4)



ُ٘ َْ ِٔ َتِأُخُصٚ َُّ ُِْعُطٚا َع ْٔ َفا َٛ ِزٜ ُٖ  ;ٍَ ِٔ َقا ََ 427 
 

 

 

 

ًْ َفاِىُظُطّا َع َْ ِزٓ ٍُ ًِ َقاَل:  ُُنََّم  ًِ َتِأُخُصَّى

، ثـا سؾقؿان بـ حرب، ثـا محاد، طـ ابـ طقن، طـ (1)خؾقػة ثـا أبقدَّ َح  (435)

 (2).ـ تلخذ ديـؽقال: العؾؿ ديـ، فاكظر طؿَّ  ،محؿد

قال:  ،ثـا طبدان، ثـا أبق بؽر، ثـا معاذ، طـ ابـ طقن، طـ محؿددَّ َح  (436)

 (3).ـ تلخذوكفكان يؼال: العؾؿ ديـ، فاكظروا طؿَّ 

قال: كان ابـ  ،، ثـا إوزاطللُّ تِّ ؾُ ابُ ثـا أبق شعقب، ثـا يحقك البَ دَّ َح  (437)

 (4).ـ تلخذوكفؿَّ ، فاكظروا طسقريـ يؼقل: إن هذا ديـؽؿ

                                                        
 هق الػضؾ بـ الحباب. (1)

الػضؾ بـ –( بتحؼقؼل، مـ صريؼ أبل خؾقػة 815برقؿ ) مؼدمة الؽامؾصحقح رواه ابـ طدي يف  (2)
برقؿ  مؼدمة الؿجروحقـ(، وابـ حبان يف 1/14) مؼدمة صحقحفبف. ورواه مسؾؿ يف  -الحباب

(، 439( بتحؼقؼل. والؿصـػ برقؿ )444-439)ص مة الؽامؾمؼد(، وابـ طدي يف 24)
بف.  ،( بطرق طـ ابـ سقريـ2/191) الػؼقف والؿتػؼف(، و122-121)ص الؽػايةوالخطقب يف 

( مـ 823(، و)819( مـ صريؼ محاد بف، وبرقؿ )816برقؿ ) مؼدمة الؽامؾورواه ابـ طدي يف 
 بف. ،صريؼ ابـ طقن

 اكظر الذي قبؾف. (3)

436 (.437اكظر ما تؼدم برقؿ ) (4)

 ،)819( وبرقم  به،  محاد  طريق  من  بتحقيقي 
و)820( من طريق ابن عون، به.



ُ٘ َْ ِٔ َتِأُخُصٚ َُّ ُِْعُطٚا َع ْٔ َفا َٛ ِزٜ ُٖ  ;ٍَ ِٔ َقا ََ  428 
 

 

 

 

بـ طظ السراج، قآ:  (2)، والحسـلِس رْ الـَّبـ القلقد  (1)ثـا محؿددَّ َح  (438)

ي، ثـا محاد دِ قْ إسؿاطقؾ الػَ  بـ (4)، ثـا محؿدبـ طبد الؿؾؽ الدققؼل (3)ثـا محؿد

فؼال: اتؼقا اهلل يا معشر  ،قال: دخؾـا طىل أكس بـ سقريـ يف مرضف ،بـ زيدا

 (5).ـ تلخذون هذه إحاديث، فنهنا ديـؽؿ، واكظروا طؿَّ الشباب

، ثـا (7)بـ محقد الجرجاين، ثـا أبق أمقة الطرسقسل (6)ثـا محؿددَّ َح  (439)

قال: سؿعت الضحاك بـ مزاحؿ يؼقل: إن هذا  يقكس بـ محؿد، ثـا مغقث

 (8).ـ تلخذوكف، فاكظروا طؿَّ ديـ العؾؿ

                                                        
 مل أقػ طىل ترمجتف. (1)

 ( بـ)قاضل إهقاز(.638وصػف الؿصـػ يف السـد رقؿ ) (2)

 ثؼة. (3)

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (4)

( 27برقؿ ) مؼدمة الؿجروحقـ(، وابـ حبان يف 2/15) الجرح والتعديؾرواه ابـ أبل حاتؿ يف  (5)
( بطرق طـ محؿد بـ 1/129-133) الجامع(، و122) ةالؽػايبتحؼقؼل، والخطقب يف 

 إسؿاطقؾ بف، وهق طـد ابـ أبل حاتؿ )الَضبِّل(، وطـد ابـ حبان، والخطقب )السؽري( بدل )الػقدي(.

 مل أقػ طىل ترمجتف. (6)

َرُسقِسل هق محؿد بـ إبراهقؿ بـ مسؾؿ (7) مشفقر بؽـقتف صدوق صاحب حديث  الخزاطل أبق ُأمقة الطَّ
 (.5736ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبيفؿ. 

 ( مـ صريؼ أبل ُأمقة بف.122)ص الؽػايةرواه الخطقب يف  (8)
اهلل بـ  ( بتعؾقؼل مـ صريؼ طبد44برقؿ ) مؼدمة كتاب الجرح والتعديؾورواه ابـ أبل حاتؿ يف 

( بتحؼقؼل مـ صريؼ سؾقؿان بـ 29برقؿ ) وحقـمؼدمة الؿجرمروان البغدادي، وابـ حبان يف 
 -وهق محؿد بـ إسحاق– اين( مـ صريؼ الصغ826برقؿ ) مؼدمة الؽامؾمعبد، وابـ طدي يف 

 =كؾفؿ طـ يقكس بـ محؿد بف بقد أكف طـدهؿ طـ )الؿغقرة( بدل )مغقث(، وكـقتف أبق  اينالصغ

ُ٘ َْ ِٔ َتِأُخُصٚ َُّ ُِْعُطٚا َع ْٔ َفا َٛ ِزٜ ُٖ  ;ٍَ ِٔ َقا ََ 429 
 

 

 

 

بـ طبد اهلل بـ أمحد بـ مقسك، ثـا أبق إسؿاطقؾ  (1)ثـا أمحددَّ َح  (441)

بـ يزيد،  (4)، ثـا كافع(3)يؿبـ إسؿاطقؾ الترمذي، ثـا ابـ أبل مر (2)محؿد

بـ طؼبة بـ كافع، حدثف طـ أبقف أكف  (6)، أن أبا طبقدةبـ محؿد (5)حدثـل صاطد

ِ كان يقصل بَ  ِ ف بثالث، يؼقل: يا بَ قْ ـ ، واكظروا ملسو هيلع هللا ىلصإياكؿ والؼقل طـ رسقل اهلل  لَّ ـ

ـ وإن لبستؿ العباء والثالثة أكسقفا يْ فنكف ديـ، وإياكؿ والدَّ  :ـ تلخذون مـفطؿَّ 

 (7).كافع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحافظ إكف يفؿ، والذيـ خالػقه ثؼات  الؿفؾب، فتؽقن روايتفؿ هل الراجحة ٓسقؿا، وقد قال طـف =
وطىل كؾٍّ إثر ضعقػ: ٕن أبا الؿفؾب الؿغقرة بـ محؿد مجفقل، فؼد ذكره ابـ أبل حاتؿ يف 

الجرح والتعديؾ (8/233 وابـ حبان يف ،)الثؼات (9/168 .ومل يذكرا فقف جرًحا وٓ تعدياًل ،) 
 مل أقػ طىل ترمجتف. (1)

 .الســهق صاحب  (2)
 (.2299ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيببـ أبل مريؿ الجؿحل ثؼة ثبت فؼقف.  هق سعقد بـ الحؽؿ (3)

 هق الؽالطل. (4)

ـ 1965( ترمجة برقؿ ) (4/452-453الجرح والتعديؾذكره ابـ أبل حاتؿ يف  (5) (، وقال: صاطد ب
طـ أبقف روى طـف كافع بـ يزيد سؿعت أبل يؼقل  محؿد مصري روى طـ أبل طبقدة بـ طؼبة بـ كافع

 ، ففق يف طداد الؿجاهقؾ.هذلؽ. ا
، وهذا طـد الؿتابعة وإٓ ه، قال الحافظ: يؼال اسؿف مرة مؼبقل.اأبق طبقدة بـ طؼبة بـ كافع الػفري (6)

 فؾقـ.
برقؿ  مؼدمة كتاب الجرح والتعديؾحاتؿ يف  سـده ضعقػ وهق أثر حسـ، فؼد رواه ابـ أبل (7)

( برقؿ 17/268) الؽبقر(، والطبراين يف 364)ص الثؼات( بتعؾقؼل، وابـ شاهقـ يف 117)
( بتعؾقؼل 53برقؿ ) مؼدمة التؿفقد(، وابـ طبد البر يف 31)ص الؽػاية(، والخطقب يف 737)

وإن كان فقف ابـ لفقعة بقد أن الراوي طـف طـد مـ صريؼ طامر بـ سعد طـ طؼبة بـ كافع بف، وسـده 
ك رواية ابـ لفقعة إذا جاءت طـ  ابـ طبد البر طبد اهلل بـ الؿبارك، وهق أحد العباد لف الذيـ ُتَؿشَّ

 = صريؼفؿ طىل الصحقح الؿختار.
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ُ٘ َْ ِٔ َتِأُخُصٚ َُّ ُِْعُطٚا َع ْٔ َفا َٛ ِزٜ ُٖ  ;ٍَ ِٔ َقا ََ 429 
 

 

 

 

بـ طبد اهلل بـ أمحد بـ مقسك، ثـا أبق إسؿاطقؾ  (1)ثـا أمحددَّ َح  (441)

بـ يزيد،  (4)، ثـا كافع(3)يؿبـ إسؿاطقؾ الترمذي، ثـا ابـ أبل مر (2)محؿد

بـ طؼبة بـ كافع، حدثف طـ أبقف أكف  (6)، أن أبا طبقدةبـ محؿد (5)حدثـل صاطد

ِ كان يقصل بَ  ِ ف بثالث، يؼقل: يا بَ قْ ـ ، واكظروا ملسو هيلع هللا ىلصإياكؿ والؼقل طـ رسقل اهلل  لَّ ـ

ـ وإن لبستؿ العباء والثالثة أكسقفا يْ فنكف ديـ، وإياكؿ والدَّ  :ـ تلخذون مـفطؿَّ 

 (7).كافع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحافظ إكف يفؿ، والذيـ خالػقه ثؼات  الؿفؾب، فتؽقن روايتفؿ هل الراجحة ٓسقؿا، وقد قال طـف =
وطىل كؾٍّ إثر ضعقػ: ٕن أبا الؿفؾب الؿغقرة بـ محؿد مجفقل، فؼد ذكره ابـ أبل حاتؿ يف 

الجرح والتعديؾ (8/233 وابـ حبان يف ،)الثؼات (9/168 .ومل يذكرا فقف جرًحا وٓ تعدياًل ،) 
 مل أقػ طىل ترمجتف. (1)

 .الســهق صاحب  (2)
 (.2299ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيببـ أبل مريؿ الجؿحل ثؼة ثبت فؼقف.  هق سعقد بـ الحؽؿ (3)

 هق الؽالطل. (4)

ـ 1965( ترمجة برقؿ ) (4/452-453الجرح والتعديؾذكره ابـ أبل حاتؿ يف  (5) (، وقال: صاطد ب
طـ أبقف روى طـف كافع بـ يزيد سؿعت أبل يؼقل  محؿد مصري روى طـ أبل طبقدة بـ طؼبة بـ كافع

 ، ففق يف طداد الؿجاهقؾ.هذلؽ. ا
، وهذا طـد الؿتابعة وإٓ ه، قال الحافظ: يؼال اسؿف مرة مؼبقل.اأبق طبقدة بـ طؼبة بـ كافع الػفري (6)

 فؾقـ.
برقؿ  مؼدمة كتاب الجرح والتعديؾحاتؿ يف  سـده ضعقػ وهق أثر حسـ، فؼد رواه ابـ أبل (7)

( برقؿ 17/268) الؽبقر(، والطبراين يف 364)ص الثؼات( بتعؾقؼل، وابـ شاهقـ يف 117)
( بتعؾقؼل 53برقؿ ) مؼدمة التؿفقد(، وابـ طبد البر يف 31)ص الؽػاية(، والخطقب يف 737)

وإن كان فقف ابـ لفقعة بقد أن الراوي طـف طـد مـ صريؼ طامر بـ سعد طـ طؼبة بـ كافع بف، وسـده 
ك رواية ابـ لفقعة إذا جاءت طـ  ابـ طبد البر طبد اهلل بـ الؿبارك، وهق أحد العباد لف الذيـ ُتَؿشَّ

 = صريؼفؿ طىل الصحقح الؿختار.



ُ٘ َْ ِٔ َتِأُخُصٚ َُّ ُِْعُطٚا َع ْٔ َفا َٛ ِزٜ ُٖ  ;ٍَ ِٔ َقا ََ  433 
 

 

 

 

ؿ، ثـا َش ، مـ ولد مالؽ بـ ُج لُّ ؿِ َش بـ طبد اهلل الجُ  (1)حدثـل الحسقـ (441)

، قال: قال يل (4)، طـ طبد الؽريؿبـ طؿرو (3)، ثـا طبقد اهللبـ هشام (2)طبقد

ـ تلخذون ديـؽؿ، إكا كـا ، فاكظروا طؿَّ رجؾ مـ الخقارج: إن هذا الحديث ديـ

 (6).يف حديث (5)ها أمًرا جعؾـاـَيْ قِ إذا هَ 

بـ داود بـ  (8)، ثـا كصرعقد العسؽريبـ سفؾ بـ س (7)ثـا الحسـدَّ َح  (442)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقع طـد ابـ أبل حاتؿ )طبادة بـ سعقد( بدل )طامر بـ سعد( وفاتـل التـبقف طىل ذلؽ،  تنبيه: =
  الؿستعان.واهلل

 ( الحسقـ بـ أمحد الجشؿل.72مل أقػ طىل ترمجتف وتؼدم برقؿ ) (1)

تؼريب هق طبقد بـ هشام الحؾبل أبق كعقؿ ُجْرجاينُّ إصؾ، صدوق تغقر يف آخر طؿره فتؾؼـ.  (2)
 (.4433ترمجة برقؿ ) التفذيب

قل أبق وهب إسدي ثؼة (3)  تؼريب التفذيبفؼقف ربؿا وهؿ.  هق طبقد اهلل بـ طؿرو بـ أبل القلقد الرَّ
 (.4356ترمجة برقؿ )

 (.4182ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طبد الؽريؿ بـ مالؽ الجزري، ثؼة.  (4)

 ه(.َجَعْؾـَا( بدل )َجَعْؾـَاوقع يف الؿطبقع: ) (5)

ها الػريابل شقخ الؿصـػ مل أطرفف، وهذه الؼصة معروفة طـ ابـ لفقعة ٓ طـ طبد الؽريؿ، فؼد روا (6)
–( مـ صريؼ أبل كعقؿ الحؾبل 1/137) الجامع(، ومـ صريؼف الخطقب يف 25برقؿ ) الػقائديف 

الؿدخؾ إىل ويقسػ بـ الػرج الؽشل، وإسحاق بـ هبؾقل، ورواه الحاكؿ يف  -طبقد بـ هشام
 بـ يزيد وحده ثالثتفؿ طـ طبد اهلل -طبقد بـ هشام–( مـ صريؼ أبل كعقؿ الحؾبل 133)ص اإلكؾقؾ

 الؿؼرئ طـ ابـ لفقعة طـ رجؾ مـ الخقارج بف. ولعؾ القهؿ مـ طبقد بـ هشام الحؾبل، واهلل أطؾؿ.

(، فؼال: حدثـا الحسـ بـ سفؾ بـ 243( برقؿ )2/613) معجؿ شققخفذكره اإلسؿاطقظ يف  (7)
 لسان الؿقزانسعقد بـ مفران إهقازي بَعْسَؽر ُمؽرم أبق طظ بخقر مـؽر، وقال الحافظ يف 

 ه(: روى طـ أمحد بـ مـصقر، بنسـاد صحقح خبًرا مـؽًرا... ا2492( ترمجة برقؿ )3/34)

 = الجرح والتعديؾهق كصر بـ داود بـ مـصقر بـ صقق قال ابـ أبل حاتؿ: محؾف الصدق.  (8)

ُ٘ َْ ِٔ َتِأُخُصٚ َُّ ُِْعُطٚا َع ْٔ َفا َٛ ِزٜ ُٖ  ;ٍَ ِٔ َقا ََ 431 
 

 

 

 

قال: سؿعت مالؽ بـ أكس يؼقل: إن هذا العؾؿ هق  ،، ثـا ابـ أبل أويسصقق

 (1).ـ تلخذهلحؿؽ ودمؽ، وطـف تسلل يقم الؼقامة، فاكظر طؿَّ 

بـ طظ  (3)الدستقائل، ثـا حسـ بـ محؿد بـ إبراهقؿ (2)ثـا طظدَّ َح  (443)

، طـ زائدة، قال: إن هذا العؾؿ ديـ، فاكظروا مـ بـ طظ (4)، ثـا حسقـالخالل

: وحدثـل هشام وابـ طقن، طـ محؿد قال: اكظروا (6)]زائدة[ قال (5).تقدطقكف

 (8).يمخذ الديـ إٓ طـ أهؾ الديـ، قال: فؼال مجالد: ٓ (7)ـ تلخذوكفطؿَّ 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2166( ترمجة برقؿ )8/472) =

 سـده مـؽر. (1)

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (2)

 (.1272ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيببـ طظ الحؾقاين الخالل ثؼة حافظ. هق الحسـ  (3)

 (.1344ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الحسقـ طظ الُجعػل ثؼة طابد.  (4)

 شقخ الؿصـػ مل أطرفف. (5)

 ساقط مـ الؿطبقع. (6)

 (.438يـظر تخريج إثر رقؿ ) (7)

 يف إصؾ: تؼديؿ وتلخقر. (8)



ُ٘ َْ ِٔ َتِأُخُصٚ َُّ ُِْعُطٚا َع ْٔ َفا َٛ ِزٜ ُٖ  ;ٍَ ِٔ َقا ََ 431 
 

 

 

 

قال: سؿعت مالؽ بـ أكس يؼقل: إن هذا العؾؿ هق  ،، ثـا ابـ أبل أويسصقق

 (1).ـ تلخذهلحؿؽ ودمؽ، وطـف تسلل يقم الؼقامة، فاكظر طؿَّ 

بـ طظ  (3)الدستقائل، ثـا حسـ بـ محؿد بـ إبراهقؿ (2)ثـا طظدَّ َح  (443)

، طـ زائدة، قال: إن هذا العؾؿ ديـ، فاكظروا مـ بـ طظ (4)، ثـا حسقـالخالل

: وحدثـل هشام وابـ طقن، طـ محؿد قال: اكظروا (6)]زائدة[ قال (5).تقدطقكف

 (8).يمخذ الديـ إٓ طـ أهؾ الديـ، قال: فؼال مجالد: ٓ (7)ـ تلخذوكفطؿَّ 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2166( ترمجة برقؿ )8/472) =

 سـده مـؽر. (1)

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (2)

 (.1272ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيببـ طظ الحؾقاين الخالل ثؼة حافظ. هق الحسـ  (3)

 (.1344ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الحسقـ طظ الُجعػل ثؼة طابد.  (4)

 شقخ الؿصـػ مل أطرفف. (5)

 ساقط مـ الؿطبقع. (6)

 (.438يـظر تخريج إثر رقؿ ) (7)

 يف إصؾ: تؼديؿ وتلخقر. (8)
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ََ ََّظ ِفٞ اأَلِخِصَباُب  ِٔ َتَذ  432 
 

 

 

 

ََّظ ِفٕ اأَلِخِص ًِ َتَذ  َباُب َم

قال: قؾت لقزيد  بـ أبان الؽرابقسل (2)، ثـا القلقد(1)ثـا الحضرملدَّ َح  (444)

؟ قال: !ـ تحدث طـفؿالضعػاء الذي بـ هارون: يا أبا خالد، هذه الؿشقخةا

 (3).ؾقاصَّ ، فنذا وقعت الؿـاضرة َح أدركت الـاس يؽتبقن طـ كؾٍّ 
                                                        

 (.4م تحت إثر رقؿ )ثؼة تؼد (1)

(، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل. 7269( برقؿ )15/612) تاريخ بغدادترجؿ لف الخطقب يف  (2)
(: القلقد بـ أبان الؽرابقسل الؿتؽؾؿ أحد 179( ترمجة برقؿ )13/548) السقروقال الذهبل يف 

 طـدما حضرتف القفاة. ، وتـظر هـاك وصقتف ْٕوِٓدِه بؿا طؾقف أهؾ الحديثهإئؿة.ا
(، وهق طـده )خصؾقا( 1669( برقؿ )2/223) الجامعرواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (3)

ؾقا )مقزوا( أي:  بالخاء الؿعجؿة، وما أثبتف هق الذي يف مجقع كسخ الؿخطقط التل طـدي ومعـك َحصَّ
: تؿققز التحصقؾ  (4/241:)هتذيب الؾغةأهنؿ يؿقزون صحقح تؾؽ إحاديث طـ سؼقؿفا قال يف 

 ما يحصؾ، وقال لبقد: 

ؾت طـد اللف الحصائؾ   وكؾ  امرٍئ َقًما سُقْعَؾُؿ َسْعُقف   إذا ُحص 

 هأي: ُبقِّـ. وقال غقره: ُمقِّز، وقال بعضفؿ: ُجِؿَع.ا ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿وقال الػراء ققلف تعاىل: 

ؾقا( بالحاء الؿفؿؾة، مقزوا وبقـقا، وأما  قلت: ققل الدكتقر محؿقد الطحان يف تعؾقؼ فؿعـك )َحصَّ
ؾقا( بالحاء الؿفؿؾة ٓ معـك 2/223) الجامع ٕخالق الراوي وآداب السامعلف طىل  ( إن )َحصَّ

لفا، فؾقس بشلٍء، وقال إن محؼؼ الؽتاب مل يعؾؼ طؾقفا، ومل يحؼؼفا، فال أدري ما مراده بتحؼقؼفا 
الؿحدث ك ما اتػؼت طؾقف كسخ مخطقط ، ويترالجامعهؾ يريد أن يثبت الؿحؼؼ ما يف 

 : فنن كان كذلؽ فؾقس هذا بتحؼقؼ أبًدا، واهلل الؿستعان.الػاصؾ

ََّظ ِفٞ اأَلِخِص ِٔ َتَذ ََ  433 َباُب 
 

 

 

 

، ثـا الؿعتؿر يُّ زِّ بـ طبد اهلل الرُّ  (2)، ثـا محؿد(1)ثؿةقثـا ابـ أبل خدَّ َح  (445)

، (3)طؾقف شلء ثُّ غِ ن قتادة ٓ يَ قال: كا ،بـ سؾقؿان، طـ أبل طؿرو بـ العالءا

 (4).يروي طـ كؾ أحد

ثـا الحضرمل، ثـا طثؿان، ثـا أبق طبد الرمحـ الطائل، طـ إسؿاطقؾ دَّ َح  (446)

رأيتف، فرأيت  رأيت قتادة؟ قال: كعؿ،"قال: قؾت لؾشعبل:  ،بـ أبل خالدا

 (5)."اشؿَ الؼُ  ةَ ازَ وَ رْ دِ 

بـ  (7)رون إسؿاطقؾبـ إسحاق الشقرازي، ثـا أبق ها (6)ثـا طؿردَّ َح  (447)

محؿد الثؼػل، ثـا رواد بـ الجراح، قال: قال سػقان الثقري: خذ الحالل 

 (8).والحرام مـ الؿشفقريـ يف العؾؿ، وما سقى ذلؽ مـ الؿشقخة
                                                        

 صاحب التاريخ. (1)

ي أبق جعػر البغدادي ثؼة يفؿ.  (2) زِّ  (.6396ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق محؿد بـ طبد اهلل الرُّ

(، وأما ققلفؿ: )ما يغثُّ طؾقف أَحٌد( 173)ص سالؼامقأي ٓ يؼقل يف شلٍء إكف رديء فقتركف.  (3)
 (، فصؾ الغقـ. 173)ص الؼامقسفؿعـاه: ما يدُع أحًدا إٓ سللف. 

 صحقح. (4)

يف سـده مـ مل أطرفف، وهق أبق طبد الرمحـ الطائل، ومل أجد صائًقا يروي طـ إسؿاطقؾ سقى اثـقـ:  (5)
ب كؿا يف  األّل: َـّ 8662( ترمجة برقؿ ) (7/149ن الؿقزانلسامـذر بـ زياد الطائل ُكذِّ (: لؽ

َـّ كـقتف أبق سؾقؿان، التؼريبداود بـ كصقر الطائل ثؼة فؼقف مـ رجال  الجاىٕ:كـقتف أبق يحقك.  : لؽ
 واهلل أطؾؿ.

 مل أقػ طىل ترمجة لف. (6)

 مل أقػ طىل ترمجة لف. (7)

ا، وتؼدم برقؿ ) (8)  (.421ضعقػ جدا
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، ثـا الؿعتؿر يُّ زِّ بـ طبد اهلل الرُّ  (2)، ثـا محؿد(1)ثؿةقثـا ابـ أبل خدَّ َح  (445)

، (3)طؾقف شلء ثُّ غِ ن قتادة ٓ يَ قال: كا ،بـ سؾقؿان، طـ أبل طؿرو بـ العالءا

 (4).يروي طـ كؾ أحد

ثـا الحضرمل، ثـا طثؿان، ثـا أبق طبد الرمحـ الطائل، طـ إسؿاطقؾ دَّ َح  (446)

رأيتف، فرأيت  رأيت قتادة؟ قال: كعؿ،"قال: قؾت لؾشعبل:  ،بـ أبل خالدا

 (5)."اشؿَ الؼُ  ةَ ازَ وَ رْ دِ 

بـ  (7)رون إسؿاطقؾبـ إسحاق الشقرازي، ثـا أبق ها (6)ثـا طؿردَّ َح  (447)

محؿد الثؼػل، ثـا رواد بـ الجراح، قال: قال سػقان الثقري: خذ الحالل 

 (8).والحرام مـ الؿشفقريـ يف العؾؿ، وما سقى ذلؽ مـ الؿشقخة
                                                        

 صاحب التاريخ. (1)

ي أبق جعػر البغدادي ثؼة يفؿ.  (2) زِّ  (.6396ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق محؿد بـ طبد اهلل الرُّ

(، وأما ققلفؿ: )ما يغثُّ طؾقف أَحٌد( 173)ص سالؼامقأي ٓ يؼقل يف شلٍء إكف رديء فقتركف.  (3)
 (، فصؾ الغقـ. 173)ص الؼامقسفؿعـاه: ما يدُع أحًدا إٓ سللف. 

 صحقح. (4)

يف سـده مـ مل أطرفف، وهق أبق طبد الرمحـ الطائل، ومل أجد صائًقا يروي طـ إسؿاطقؾ سقى اثـقـ:  (5)
ب كؿا يف  األّل: َـّ 8662( ترمجة برقؿ ) (7/149ن الؿقزانلسامـذر بـ زياد الطائل ُكذِّ (: لؽ

َـّ كـقتف أبق سؾقؿان، التؼريبداود بـ كصقر الطائل ثؼة فؼقف مـ رجال  الجاىٕ:كـقتف أبق يحقك.  : لؽ
 واهلل أطؾؿ.

 مل أقػ طىل ترمجة لف. (6)

 مل أقػ طىل ترمجة لف. (7)

ا، وتؼدم برقؿ ) (8)  (.421ضعقػ جدا
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العسؽري، ثـا أبق زرطة  فْ يَ قْ ؿُ حْ مَ بـ أمحد بـ  (1)ثـا محؿددَّ َح  (448)

، أكف حدثف، ثـا بـ أبل سؾؿة (3)، طـ طؿروبـ أمحد (2)بد اهللالدمشؼل، ثـا ط

قال: إكؿا العؾؿ طـدكا ما سؿعـا مـ الزهري ومؽحقل  ،سعقد بـ طبد العزيز

 .يعـل ضعقًػا (4).فلما ما سقى ذلؽ ففق هؽذا

قال:  ،(6)ظ بـ بحر، ثـا أبق حػصبـ الحسـ بـ ط (5)ثـا محؿددَّ َح  (449)

، طـ رجؾ ٓ يعرف، فنكف ٓ يبايل طؿـ (7)[ؿرتمع]قال يل يحقك: ٓ تؽتب طـ 

 (8).روى

                                                        
فؿل (1)  ه(، وقال: مـ أهؾ السـة ثؼة رجؾ يف الحديث. ا1151برقؿ ) تاريخ جرجانيف  ترجؿ لف السَّ

تؼريب هق طبد اهلل بـ أمحد بـ بشقر الدمشؼل إمام الجامع الؿؼرئ، صدوق متؼدم يف الؼراءة.  (2)
 (.3223ترمجة برقؿ ) التفذيب

 (.5378مجة برقؿ )تر تؼريب التفذيبهق طؿرو بـ أبل سؾؿة التـقسل، صدوق لف أوهام.  (3)

 سـده حسـ. (4)

 ( بؽـقتف أبق طبد اهلل بـ البري.219تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)

 هق طؿرو بـ طظ الػالس. (6)

 (، وهق تصحقػ.َؿرٍ تَ َمعْ ( بدل )َمْعَؿرٍ ) وقع يف الؿطبقع: (7)

الخطقب  ( بالشقخ الصالح، وقد تابعف طـد221شقخ الؿصـػ وصػف ابـ الؿؼرئ كؿا تؼدم برقؿ ) (8)
مقزان ( طبد اهلل بـ محؿد بـ سـان بقد أكف ٓ ُيػرح بؿتابعتف: فنكف متروك كؿا يف 91)ص الؽػايةيف 

(: ولؽـ قد رواه مجاهد بـ مقسك طـ يحقك بـ سعقد بؾػظ: )إذا حدثؽؿ  (2/49آطتدال
(، ففق أثر 91) الؽػايةالؿعتؿر بـ سؾقؿان بشلٍء فاطرضقه: فنكف سلء الحػظ( رواه الخطقب يف 

 ثابت طـ يحقك بـ سعقد. 
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، ثـا ابـ (2)صلقْ صِّ الؿِ بـ أمحد الغزاء، ثـا أبق محقد  (1)ثـا طبد اهللدَّ َح  (451)

وأشفد أكف كان  ا إطقر صاحبـا، ثـا جرير، طـ مغقرة، طـ الشعبل: أك(3)قدامة

 (4).كذاًبا

بـ محؿد بـ مؽل  (6)بـ الحسـ البغدادي، ثـا أمحد (5)حدثـل العباس (451)

الـقسابقري، ثـا هشام بـ طؿار، قال: قال يل سقيد بـ طبد العزيز: قال يل شعبة: 

وتلخذ طـ أبان بـ أبل طقاش،  !؟هق ٓ يحسـ يصظ، وتلخذ طـ أبل الزبقر"

قال: ثؿ  !؟وإكؿا كان قتادة يروي طـ أكس مائتل حديث، وهق يروي ألػقـ

 (7)."ذهب هق فلخذ طـفؿا
                                                        

 ( ذكًرا فؼط.7/45) اإلكؿالمل أقػ لف طىل ترمجة سقى ما ذكره ابـ ماكقٓ يف  (1)

 (.3635ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طبد اهلل بـ محؿد بـ تؿقؿ أبق محقد الؿصقصل ثؼة.  (2)

 (.6273مجة برقؿ )تر تؼريب التفذيبهق محؿد بـ قدامة الؿصقصل ثؼة.  (3)

الؿعرفة شقخ الؿصـػ مل أطرفف بقد أن إثر ثابت وصحقح طـ الشعبل، فؼد رواه الػسقي يف  (4)
 اإلرشاد(، والخؾقظ يف 1/19) مؼدمة صحقحف(، ومسؾؿ يف 3/116-117) والتاريخ

بف.  -وهق الضبل–( بطرق طـ جرير 89)ص الؽػاية(، والخطقب يف 165( برقؿ )2/552)
( مـ صريؼ مغقرة بف بـحقه، ويـظر 1/993) العؾؾ ومعرفة الرجالورواه طبد اهلل بـ أمحد يف 

 .( لشقخـا القادطل 144)ص الؿؼترح يف أجقبة بعض أسئؾة الؿصطؾحكتاب 
 (، ومل أقػ طىل ترمجتف.333تؼدم برقؿ ) (5)
 مل أقػ طىل ترمجتف. (6)

 الؽامؾ( بتعؾقؼل، وابـ طدي يف 682برقؿ ) التعديؾمؼدمة الجرح ورواه ابـ أبل حاتؿ يف  (7)
( مـ صريؼ هشام بـ طؿار بف، وسـده ضعقػ 67/32) تاريخ دمشؼ(، وابـ طساكر يف 7/285)

ا  ا: فنن سقيد بـ طبد العزيز هق الدمشؼل، وققؾ: أصؾف محصل، وققؾ: غقر ذلؽ، ضعقػ جدا جدا
 طـد ابـ أبل حاتؿ مختصر. -أطـل إثر–وهق  (،2737ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبكؿا يف 
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، ثـا ابـ (2)صلقْ صِّ الؿِ بـ أمحد الغزاء، ثـا أبق محقد  (1)ثـا طبد اهللدَّ َح  (451)

وأشفد أكف كان  ا إطقر صاحبـا، ثـا جرير، طـ مغقرة، طـ الشعبل: أك(3)قدامة

 (4).كذاًبا

بـ محؿد بـ مؽل  (6)بـ الحسـ البغدادي، ثـا أمحد (5)حدثـل العباس (451)

الـقسابقري، ثـا هشام بـ طؿار، قال: قال يل سقيد بـ طبد العزيز: قال يل شعبة: 

وتلخذ طـ أبان بـ أبل طقاش،  !؟هق ٓ يحسـ يصظ، وتلخذ طـ أبل الزبقر"

قال: ثؿ  !؟وإكؿا كان قتادة يروي طـ أكس مائتل حديث، وهق يروي ألػقـ

 (7)."ذهب هق فلخذ طـفؿا
                                                        

 ( ذكًرا فؼط.7/45) اإلكؿالمل أقػ لف طىل ترمجة سقى ما ذكره ابـ ماكقٓ يف  (1)

 (.3635ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طبد اهلل بـ محؿد بـ تؿقؿ أبق محقد الؿصقصل ثؼة.  (2)

 (.6273مجة برقؿ )تر تؼريب التفذيبهق محؿد بـ قدامة الؿصقصل ثؼة.  (3)

الؿعرفة شقخ الؿصـػ مل أطرفف بقد أن إثر ثابت وصحقح طـ الشعبل، فؼد رواه الػسقي يف  (4)
 اإلرشاد(، والخؾقظ يف 1/19) مؼدمة صحقحف(، ومسؾؿ يف 3/116-117) والتاريخ

بف.  -وهق الضبل–( بطرق طـ جرير 89)ص الؽػاية(، والخطقب يف 165( برقؿ )2/552)
( مـ صريؼ مغقرة بف بـحقه، ويـظر 1/993) العؾؾ ومعرفة الرجالورواه طبد اهلل بـ أمحد يف 

 .( لشقخـا القادطل 144)ص الؿؼترح يف أجقبة بعض أسئؾة الؿصطؾحكتاب 
 (، ومل أقػ طىل ترمجتف.333تؼدم برقؿ ) (5)
 مل أقػ طىل ترمجتف. (6)

 الؽامؾ( بتعؾقؼل، وابـ طدي يف 682برقؿ ) التعديؾمؼدمة الجرح ورواه ابـ أبل حاتؿ يف  (7)
( مـ صريؼ هشام بـ طؿار بف، وسـده ضعقػ 67/32) تاريخ دمشؼ(، وابـ طساكر يف 7/285)

ا  ا: فنن سقيد بـ طبد العزيز هق الدمشؼل، وققؾ: أصؾف محصل، وققؾ: غقر ذلؽ، ضعقػ جدا جدا
 طـد ابـ أبل حاتؿ مختصر. -أطـل إثر–وهق  (،2737ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبكؿا يف 
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بـ  (2)، ثـا أبق زرطة، ثـا طبد اهللفْ يَ قْ ؿُ حْ مَ بـ أمحد بـ  (1)ثـا محؿددَّ َح  (452)

كؿا  ؿ ما ٓ يمخذ بفؾَّ عَ : تَ أمحد، ثـا بؼقة بـ القلقد قال: سؿعت إوزاطل يؼقل

 (3).تتعؾؿ ما يمخذ بف

بـ طثؿان إسؾؿل،  (5)بـ أمحد بـ معدان، ثـا محؿد (4)ثـا طبد اهللدَّ َح  (453)

ل، طـ سؿاك، طـ طؽرمة، ، طـ الحسـ بـ َح بـ صالح بـ مسؾؿ (6)ثـا طبد اهلل

، فؼد يتؽؾؿ الرجؾ بالحؽؿة باس، قال: خذ الحؽؿة مؿـ سؿعتفطـ ابـ ط

 (7).ولقس بحؽقؿ، فتؽقن بؿـزلة الرمقة مـ غقر رامٍ 

                                                        
 (.448ثؼة تؼدم قريًبا برقؿ ) (1)

 (.453هق طبد اهلل بـ أمحد بـ بشقر الدمشؼل، صدوق تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

(، 4328( برقؿ )4/271) تاريخفسـده حسـ، وهق أثر صحقح، فؼد رواه ابـ معقـ يف  (3)
صريؼ محؿد بـ مصػك بـ هبؾقل طـ بؼقة بف، وبؼقة وإن كان ( مـ 432)ص الؽػايةوالخطقب يف 

( مـ صريؼ طبد الرمحـ 35/186) تاريخ دمشؼمدلًسا فؼد صرح بالسؿاع، ورواه ابـ طساكر يف 
برقؿ  تاريخفابـ طؿرو الـصري طـ طبد اهلل بـ أمحد بف، وإثر طـد أبل زرطة الدمشؼل يف 

(373.) 

 (.3تؼدم برقؿ ) مل أقػ لف طىل ترمجة كؿا (4)

 مل يتؿقز يل. (5)

 (.3413ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق العجظ ثؼة.  (6)

ـ ( مـ صريؼ وكقع، والبقفؼل يف 8/399) الؿصـػرواه ابـ أبل شقبة يف  (7) الؿدخؾ إىل السـ
اك ( مـ صريؼ أبل كعقؿ كالمها طـ الحسـ بـ صالح بف، ورواية ِسؿَ 843( برقؿ )2/292) الؽبرى

 طـ ابـ طباس رواية مضطربة طـد أهؾ الحديث وهذه مـفا. -وهق سؿاك بـ حرب–

َُُشسِِّخ ٢ًَ اِي  437 َباْب ِفٞ اِيِكَطا٠ِ٤َ َع
 

 

 

 
ِٗ َعَلٙ اِلُنَحسِِّخ َٛ  َباْب ِفٕ اِلِكَطا

 ،زمُ رْ فُ امَ مـ رَ الؿقصظ، وأصؾف  (2)بـ محؿد بـ يسار (1)ثـا مفذبدَّ َح  (454)

، قال: سؿعت أبا طاصؿ قال: سؿعت بـ سقار الـصقبل (3)ثـا إسحاقدَّ َح 

يؼقلقن: ٓ بلس  -كؾ همٓء سؿعتفؿ-وابـ جريج  سػقان، وأبا حـقػة ومالًؽا

ت بحديث طـ أحد وأكا ٓ أراه وما حدث (4)]طىل الؿحدث[يعـل الؼراءة،  ،هبا

 .مـ الػؼفاء قراءةً 

قال: سؿعت  ،ثـا الحسـ بـ طثؿان، ثـا بـدار، ثـا طبد الرمحـدَّ َح  (455)

 (5).مالًؽا، يؼقل: الؼراءة والسؿاع سقاء
                                                        

 مل أقػ طىل ترمجة لف. (1)

 وقع يف ]د[: )بشار(. (2)

( برقؿ 8/221) تاريخ دمشؼ(، و773( برقؿ )2/223) الجرح والتعديؾثؼة لف ترمجة يف  (3)
(646.) 

 زيادة مـ ]د[: وٓ تقجد يف الؿطبقع. (4)

(، 27ـده تالػ شقخ الؿصـػ هق الحسـ بـ طثؿان التستري ُكذب كؿا تؼدم تحت إثر رقؿ )س (5)
 =( مـ صريؼ: ابـ وهب قال: سؿعت مالؽ بـ أكس يؼقل: 273)ص الؽػايةوقد روى الخطقب يف 
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ِٗ َعَلٙ اِلُنَحسِِّخ َٛ  َباْب ِفٕ اِلِكَطا

 ،زمُ رْ فُ امَ مـ رَ الؿقصظ، وأصؾف  (2)بـ محؿد بـ يسار (1)ثـا مفذبدَّ َح  (454)

، قال: سؿعت أبا طاصؿ قال: سؿعت بـ سقار الـصقبل (3)ثـا إسحاقدَّ َح 

يؼقلقن: ٓ بلس  -كؾ همٓء سؿعتفؿ-وابـ جريج  سػقان، وأبا حـقػة ومالًؽا

ت بحديث طـ أحد وأكا ٓ أراه وما حدث (4)]طىل الؿحدث[يعـل الؼراءة،  ،هبا

 .مـ الػؼفاء قراءةً 

قال: سؿعت  ،ثـا الحسـ بـ طثؿان، ثـا بـدار، ثـا طبد الرمحـدَّ َح  (455)

 (5).مالًؽا، يؼقل: الؼراءة والسؿاع سقاء
                                                        

 مل أقػ طىل ترمجة لف. (1)

 وقع يف ]د[: )بشار(. (2)

( برقؿ 8/221) تاريخ دمشؼ(، و773( برقؿ )2/223) الجرح والتعديؾثؼة لف ترمجة يف  (3)
(646.) 

 زيادة مـ ]د[: وٓ تقجد يف الؿطبقع. (4)

(، 27ـده تالػ شقخ الؿصـػ هق الحسـ بـ طثؿان التستري ُكذب كؿا تؼدم تحت إثر رقؿ )س (5)
 =( مـ صريؼ: ابـ وهب قال: سؿعت مالؽ بـ أكس يؼقل: 273)ص الؽػايةوقد روى الخطقب يف 
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قال: سؿعت أبا طاصؿ  ،ثـا مفذب بـ محؿد، ثـا إسحاق بـ سقاردَّ َح  (456)

فقف  ؾقؽ كتاًباكقػ يؼقل إذا قرأ ط"يؼقل: زطؿ سػقان أن الؼراءة جائزة ققؾ لف: 

 (1)."ألػ درهؿ؟ قال: ٓ بلس أن يؼقل: أشفدين، وسؿعت أبا حـقػة يؼقلف

يؼقل:  مبـ سالَّ  (3)، قال: سؿعت طبد الرمحـ(2)ثـا أبق خؾقػةدَّ َح  (457)

وبقـ يديف ابـ أبل  قال: ،دخؾت طىل مالؽ بـ أكس وطىل بابف مـ يحجبف"

 .أويس، وهق يؼقل: حدثؽ كافع، حدثؽ ابـ شفاب، حدثؽ فالن وفالن

فؾؿا فرغ قؾت: يا أبا طبد اهلل، طقضـل مؿا حدثتف  .فقؼقل مالؽ: كعؿ، كعؿ

 (4)."أخرجقه طـل ؟لٌّ اقِ رَ ، أطِ لٌّ اقِ رَ بثالثة أحاديث تؼرؤها طظ، قال: أطِ 

، حدثـل طؿل بـ طبد الرمحـ القهبل (6)، ثـا أمحد(5)اجلالسثـا دَّ َح  (458)

ثـا؟ قال: دَّ طىل العامل يؼقل فقف َح  َئ رِ ما قُ "لؿالؽ:  قال: ققؾ ،طبد اهلل بـ وهب

 (7)."كعؿ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قراءتؽ طىل العامل وقراءة العامل طؾقؽ واحٌد أو قال: سقاء. =

 (.268)ص الؽػايةف إسحاق ثؼة تؼدم قريًبا، ويـظر شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة وشقخ (1)

 هق الػضؾ بـ الحباب. (2)

 (.3915ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الُجَؿحل، صدوق.  (3)

 (.273)ص الؽػايةسـده حسـ، ورواه مـ صريؼ الؿصـػ: الخطقب يف  (4)

 (.49هق زكريا الساجل ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)

 بـ طبد الرمحـ بـ وهب الؿصري القهبل لؼبف َبْحشؾ، صدوق تغقر بآخره.هق أمحد  (6)

 ( مـ صريؼ ابـ مفدي طـ مالؽ كحقه.338)ص الؽػايةوروى الخطقب يف  (7)

َُُشسِِّخ ٢ًَ اِي  439 َباْب ِفٞ اِيِكَطا٠ِ٤َ َع
 

 

 

 

، بـ الػرات (2)أمحد إصبفاين، ثـا بـ إبراهقؿ العؼقظ (1)ثـا محؿددَّ َح  (459)

قال: سؿعت طبد الرزاق، يؼقل: كان سػقان ومالؽ وابـ جريج ومعؿر 

 .والزهري وأيقب ومـصقر، ٓ يرون بالؼراءة طىل العامل بلًسا

قال: سؿعت شعبة يؼقل: قؾت  ،، ثـا أبق القلقد(3)ثـا أبق خؾقػةدَّ َح  (461)

 (4)."ثـادَّ قال: قؾ َح  ل؟طؾقؽ ماذا أقق إذا قرأُت "لؿـصقر: 

بـ مسؾؿ، ثـا  (6)، ثـا إبراهقؿظُّ ؽْ بـ يقسػ الشِّ  (5)ثـا العباسدَّ َح  (461)

، فؿا ، ثـا شعبة قال: قؾت لؿـصقر: قرأت طؾقؽ شقًئابـ كثقر العـبري (7)يحقك

 .، ألقس قد حدثؽ؟(8)فتَ فْ رَّ عَ فقف؟ فؼال: إذا قرأت طىل الؿحدث فَ  أققل
                                                        

ث بالبصرة،  (2/232ذكر أخبار أصبفانترجؿ لف أبق كعقؿ إصػفاين يف  (1) (، ومل يزد طىل ققلف: حدَّ
(، وقال: حدث بدمشؼ 6328( برقؿ )51/185) ريخ دمشؼتاوكذا ترجؿ لف ابـ طساكر يف 

 طـ...، وذكر مجاطة، ثؿ قال: وروى طـف أبق أمحد بـ َطِدي.

َؿ فقف بال مسَتـٌَد.  (2)  (.88ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة حافظ ُتُؽؾِّ

 ثؼة تؼدم قريًبا. (3)

(، ومـ صريؼف 2/827) ة والتاريخالؿعرفصحقح. وأبق القلقد هق الطقالسل، ورواه الػسقي يف  (4)
 الؽػاية( مـ صريؼ أبل القلقد بف بـحقه، ورواه أيًضا الخطقب يف 336)ص الؽػايةالخطقب يف 

 ( مـ صريؼ غقر صريؼ الػسقي طـ أبل القلقد.336)ص

ًؽا، وقال ابـ ط (5) ْؽظُّ أبق الػضؾ، قال الخطقب: كان صالًحا ُمتـَسِّ ساكر: هق العباس بـ يقسػ الشِّ
ف الشام، وذكر مجاطة مؿـ رووا طـف، وقال الذهبل: مؼبقل الرواية.   تاريخ بغدادرحؾ وصقَّ

 (.161( ترمجة برقؿ )331-323) تاريخ اإلسالم وفقات(، 6576( ترمجة برقؿ )14/44)

 مل يتؿقز يل. (6)

 ثؼة. (7)

فتف ما قرأت طؾقف وأهنا مـ حديثف، ويـظر ما سقليت ب (8)  (.471رقؿ )أي: َطرَّ
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، بـ الػرات (2)أمحد إصبفاين، ثـا بـ إبراهقؿ العؼقظ (1)ثـا محؿددَّ َح  (459)

قال: سؿعت طبد الرزاق، يؼقل: كان سػقان ومالؽ وابـ جريج ومعؿر 

 .والزهري وأيقب ومـصقر، ٓ يرون بالؼراءة طىل العامل بلًسا

قال: سؿعت شعبة يؼقل: قؾت  ،، ثـا أبق القلقد(3)ثـا أبق خؾقػةدَّ َح  (461)

 (4)."ثـادَّ قال: قؾ َح  ل؟طؾقؽ ماذا أقق إذا قرأُت "لؿـصقر: 

بـ مسؾؿ، ثـا  (6)، ثـا إبراهقؿظُّ ؽْ بـ يقسػ الشِّ  (5)ثـا العباسدَّ َح  (461)

، فؿا ، ثـا شعبة قال: قؾت لؿـصقر: قرأت طؾقؽ شقًئابـ كثقر العـبري (7)يحقك

 .، ألقس قد حدثؽ؟(8)فتَ فْ رَّ عَ فقف؟ فؼال: إذا قرأت طىل الؿحدث فَ  أققل
                                                        

ث بالبصرة،  (2/232ذكر أخبار أصبفانترجؿ لف أبق كعقؿ إصػفاين يف  (1) (، ومل يزد طىل ققلف: حدَّ
(، وقال: حدث بدمشؼ 6328( برقؿ )51/185) ريخ دمشؼتاوكذا ترجؿ لف ابـ طساكر يف 

 طـ...، وذكر مجاطة، ثؿ قال: وروى طـف أبق أمحد بـ َطِدي.

َؿ فقف بال مسَتـٌَد.  (2)  (.88ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة حافظ ُتُؽؾِّ

 ثؼة تؼدم قريًبا. (3)

(، ومـ صريؼف 2/827) ة والتاريخالؿعرفصحقح. وأبق القلقد هق الطقالسل، ورواه الػسقي يف  (4)
 الؽػاية( مـ صريؼ أبل القلقد بف بـحقه، ورواه أيًضا الخطقب يف 336)ص الؽػايةالخطقب يف 

 ( مـ صريؼ غقر صريؼ الػسقي طـ أبل القلقد.336)ص

ًؽا، وقال ابـ ط (5) ْؽظُّ أبق الػضؾ، قال الخطقب: كان صالًحا ُمتـَسِّ ساكر: هق العباس بـ يقسػ الشِّ
ف الشام، وذكر مجاطة مؿـ رووا طـف، وقال الذهبل: مؼبقل الرواية.   تاريخ بغدادرحؾ وصقَّ

 (.161( ترمجة برقؿ )331-323) تاريخ اإلسالم وفقات(، 6576( ترمجة برقؿ )14/44)

 مل يتؿقز يل. (6)

 ثؼة. (7)

فتف ما قرأت طؾقف وأهنا مـ حديثف، ويـظر ما سقليت ب (8)  (.471رقؿ )أي: َطرَّ
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بـ حرب  (2)بـ أمحد بـ معدان الغزاء، ثـا أمحد (1)ثـا طبد اهللدَّ َح  (462)

يف -ثقري يؼقل سؿعت سػقان ال"، قال: بـ أبل الزرقاء (3)الؿقصظ، ثـا زيد

أو مسائؾ أيؼقل  (4)الرجؾ يؼرأ طىل الؿحدث طشرة أحاديث أو أكثر أو أقؾ

 ."قال: كعؿ -سؿعت فالًكا؟

قؾت ففؾ يسع السامع أن يعترض حديًثا مـ وسطفا فقؼقل: سللت سػقان 

 (5).إكؿا هل بؿـزلة الشفادة .طـ كذا وكذا، أو قال: كذا وكذا؟ قال: كعؿ

بـ الحسـ بـ  (7)ف، ثـا محؿديَ وْ رُ زْ د بـ طَ بـ أمح (6)حدثـل محؿد (463)

قؾت "، ثـا طبد الرزاق، طـ ابـ جريج قال: راينفْ بـ محاد الطِّ  (8)، ثـا محؿدقتقبة

 (1)."ثـا ططاءدَّ قال: قؾ: َح  ؟طؾقؽ، فؽقػ أققُل  لعطاء بـ أبل رباح: أقرأُ 

                                                        
 (، ومل أقػ لف طىل ترمجة.3تؼدم برقؿ ) (1)

 (.24ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (2)

 (.2153ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق زيد بـ أبل الزرقاء الؿقصظ أبق محؿد كزيؾ الرمؾة ثؼة.  (3)

 يف إصؾ: تؼديؿ وتلخقر. (4)

( مع التعؾقؼ 864(، ويـظر برقؿ )337-336)ص ػايةالؽرواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (5)
 طؾقف.

 مل أقػ طىل ترمجتف. (6)

 سقر أطالم الـبالء(، ولف ترمجة يف 12ترمجة برقؿ ) سمآت السفؿل لفوثؼف الدارقطـل كؿا يف  (7)
 (.189( برقؿ )14/292)

 (.5866ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة حافظ مل يصب مـ ضعػف.  (8)

 =( مـ 336)ص الؽػايةشقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة، وهق أثر ثابت، فؼد رواه الخطقب يف  (1)
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الؿؽل، ثـا  لحِ ؿَ الجُ بـ الؼاسؿ بـ طبد الرزاق  (1)ثـا محؿددَّ َح  (464)

قال:  ،(4)، ثـا طاصؿبـ معاوية  (3)مروان بـ مـصقر الجقاز، ثـا (2)محؿد

 (5).قرأت طىل الشعبل أحاديث فلجازها

، ثـا الحسـ بـ كاصح، ثـا الحزامل، ثـا (6)ا ابـ معدان الثغريثـدَّ َح  (465)

كان أبل يؼقل: يؼال "داود بـ ططاء، قال: سؿعت هشام بـ طروة يؼقل: 

 (1)."الحديث والعرض سقاء
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العؾؾ صريؼ سالمة بـ محؿقد بـ طقسك بـ قزطة، طـ محؿد بـ محاد بف، ورواه الترمذي يف  =
 مـ صريؼ حسقـ بـ مفدي البصري طـ طبد الرزاق بف. الســ( الؿؾحؼ بآخر 5/735) الصغقر

  أقػ لف طىل ترمجة.مل (1)

 (.6365ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (2)

 هق مروان بـ معاوية الػزاري، ثؼة حافظ، وكان يدلس أسؿاء الشققخ. (3)

تؼريب هق طاصؿ بـ سؾقؿان إحَقل، ثؼة مل يتؽؾؿ فقف إٓ الؼطان، وكلكف بسبب دخقلف يف القٓية. (4)
 (.3377ترمجة برقؿ ) التفذيب

العؾؾ ومعرفة شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة، وإثر صحقح، فؼد رواه طبد اهلل بـ أمحد يف  (5)
(، والدارمل يف 2/826) الؿعرفة والتاريخ(، والػسقي يف 5318( برقؿ )3/232) الرجال
مؼدمة الســ (1/491( برقؿ )والخطقب يف 656 ،)الؽػاية ( مـ صرق طـ مروان 325)ص

 ة بف، وهق طـد بعضفؿ )طرضـا طىل الشعبل أحاديث الػؼف(.ابـ معاوي

 (، ومل أجد لف ترمجة.3تؼدم برقؿ ) (6)

( مـ صريؼ الخزامل بف، 662( برقؿ )1/493) مؼدمة الســسـده ضعقػ، وقد رواه الدارمل يف  (1)
، ( مـ صريؼقـ طـ داود بـ ططاء، وداود بـ ططاء هق الؿزين264)ص الؽػايةوالخطقب يف 
 (.1811برقؿ ) تؼريب التفذيبضعقػ كؿا يف 

)9(

)9(
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الؿؽل، ثـا  لحِ ؿَ الجُ بـ الؼاسؿ بـ طبد الرزاق  (1)ثـا محؿددَّ َح  (464)

قال:  ،(4)، ثـا طاصؿبـ معاوية  (3)مروان بـ مـصقر الجقاز، ثـا (2)محؿد

 (5).قرأت طىل الشعبل أحاديث فلجازها

، ثـا الحسـ بـ كاصح، ثـا الحزامل، ثـا (6)ا ابـ معدان الثغريثـدَّ َح  (465)

كان أبل يؼقل: يؼال "داود بـ ططاء، قال: سؿعت هشام بـ طروة يؼقل: 

 (1)."الحديث والعرض سقاء
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العؾؾ صريؼ سالمة بـ محؿقد بـ طقسك بـ قزطة، طـ محؿد بـ محاد بف، ورواه الترمذي يف  =
 مـ صريؼ حسقـ بـ مفدي البصري طـ طبد الرزاق بف. الســ( الؿؾحؼ بآخر 5/735) الصغقر

  أقػ لف طىل ترمجة.مل (1)

 (.6365ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (2)

 هق مروان بـ معاوية الػزاري، ثؼة حافظ، وكان يدلس أسؿاء الشققخ. (3)

تؼريب هق طاصؿ بـ سؾقؿان إحَقل، ثؼة مل يتؽؾؿ فقف إٓ الؼطان، وكلكف بسبب دخقلف يف القٓية. (4)
 (.3377ترمجة برقؿ ) التفذيب

العؾؾ ومعرفة شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة، وإثر صحقح، فؼد رواه طبد اهلل بـ أمحد يف  (5)
(، والدارمل يف 2/826) الؿعرفة والتاريخ(، والػسقي يف 5318( برقؿ )3/232) الرجال
مؼدمة الســ (1/491( برقؿ )والخطقب يف 656 ،)الؽػاية ( مـ صرق طـ مروان 325)ص

 ة بف، وهق طـد بعضفؿ )طرضـا طىل الشعبل أحاديث الػؼف(.ابـ معاوي

 (، ومل أجد لف ترمجة.3تؼدم برقؿ ) (6)

( مـ صريؼ الخزامل بف، 662( برقؿ )1/493) مؼدمة الســسـده ضعقػ، وقد رواه الدارمل يف  (1)
، ( مـ صريؼقـ طـ داود بـ ططاء، وداود بـ ططاء هق الؿزين264)ص الؽػايةوالخطقب يف 
 (.1811برقؿ ) تؼريب التفذيبضعقػ كؿا يف 

)7(

)7(
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قال: سؿعت  ،صلقْ صِّ الؿِ ؿ ؾَّ َس بـ مُ  (2)، ثـا يقسػ(1)ثـا ابـ معداندَّ َح  (466)

ِ  جاج بـ محؿدالح طشر  (ما أبايل سؿعتف)بـ طؿر: قال يل شعبة:  اِب طَّ خَ يؼقل ل

 (3).ـَ قَّ بَ أن يُ  مرات، أو قرأت مرًة واحدًة، غقر أين أحبُّ 

بـ  (5)البغدادي، ثـا طبد اهلل بـ محؿد بـ شطـ (4)ثـا إبراهقؿدَّ َح  (467)

طبد الؿؾؽ بـ طبد العزيز  (6)ا يعؼقب بـ محقد بـ كاسب، حدثـل، ثـشبقب

الؿاجشقن، قال: حضرت مالًؽا وأتاه رجؾ مـ الصقفقة فسللف طـ ثالثة 

فؼال: يا أبا  إن كاكت لؽ حاجة أحاديث يحدثف هبا؟ فؼال مالؽ: اطرضفا

لف مالؽ: فلكت أطؾؿ، فلتاه مراًرا كؾ فؼال  ،اهلل، إن العرض ٓ يجقز طـدكا طبد

اطرضفا إن كاكت لؽ حاجة فقؼقل: العرض ٓ يجقز، فؾؿا أراد  ذلؽ، يؼقل:
                                                        

 (.3مل أقػ طىل ترمجتف وتؼدم برقؿ ) (1)

 (.11هق يقسػ بـ سعقد بـ مسؾؿ الؿصقصل ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

( 331)ص الؽػايةشقخ الؿصـػ مل أقػ طىل ترمجتف وإثر ثابت طـ شعبف، فؼد رواه الخطقب يف  (3)
 طـ حجاج بف، وحجاج بـ محؿد هق الؿصقصل ثؼة. مـ صريؼ أمحد بـ حـبؾ

قؾت لشعبة: ابـ أبل ذئب يؼقل: إين قرأت طىل الزهري، فؿا ترى يف "ولػظف طـد الخطقب: 
ذلؽ؟ فؼال: ما أبايل قرأت مرًة واحدًة أو حدثـل بف طشر مرات، إكف طـدي يف الثؼة سقاء، ولؽـ 

 ."أَحبُّ إيلَّ أن ُيَبقَّـ

َطـل( مـ كتابف مل أقػ لف طىل  (4)  تقضقح الؿشتبفترمجة بقد أن ابـ كاصر الديـ ذكره ذكرا يف )الشَّ
(5/333.) 

(: طبد اهلل بـ شبقب أبق سعقد الرَبعل 4376( ترمجة برقؿ )2/438) الؿقزانقال الذهبل يف  (5)
 أخباري طالمة لؽـف واٍه، ثؿ ذكر كالم إئؿة فقف.

ِ وقع يف الؿطبقع: ) (6) َثـ  ( بزيادة حرف )القاو(، وهل مؼحؿة لذا حذفتفا.لَوَحدَّ

َُُشسِِّخ ٢ًَ اِي  443 َباْب ِفٞ اِيِكَطا٠ِ٤َ َع
 

 

 

 

كاكت تحتف، ثؿ قال: ورب هذا  (1)بةً رَّ َض أن يؼقم وثب إلقف الصقيف، فؾزم مُ 

لرجؾ مـ جؾسائف  فؼال مالؽ !!ـل بثالثة أحاديثثَ ٓ أدطفا أو تحدِّ  (2)الؼبر

يؽـك أبا صؾحة: لقتؽ يا أبا صؾحة دخؾت بقـل وبقـ هذا الرجؾ، فنين أرى بف 

فؼال أبق صؾحة: ما أرى بالرجؾ لؿًؿا يا أبا طبد اهلل، إن رأيت أن تحدثف  ،لؿًؿا

دخؾ  ملسو هيلع هللا ىلصفؼال الصقيف: إن رسقل اهلل  فؼال مالؽ: هاِت  ،هبذه إحاديث الثالثة

َأنَّ »فؼال مالؽ: حدثـل الزهري، طـ أكس:  ،وطىل رأسف الؿغػر تحيقم الػ مؽة

َة َيْقَم اْلَػْتِح َوَطَؾك َرْأِسِف اْلِؿْغَػرُ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ   :بـ شفابقال: فؼال ا (3)«َدَخَؾ َمؽَّ

 .يقمئذ محرًما ملسو هيلع هللا ىلصومل يؽـ رسقل اهلل 

قال الصقيف: إن ابـ طباس سئؾ طـ رجؾ لف امرأتان، أرضعت إحدامها 

غالًما، وإخرى جاريًة، فؼال مالؽ: حدثـل ابـ شفاب، طـ طؿرو بـ 

يد: أن ابـ طباس سئؾ طـ رجؾ لف امرأتان، أرضعت إحدامها غالًما، رِ الشَّ 

 .ان؟ قال: ٓ، الػطام واحدوإخرى جاريًة أيتـاكح

وهق بالبؼقع فؼال مالؽ:  قال: يا أبا طبد اهلل، إن ابـ طؿر سؿع اإلقامة

 (1) .حدثـل كافع، طـ ابـ طؿر: أكف سؿع اإلقامة وهق بالبؼقع فلسرع الؿشل
                                                        

  (12/21.)هتذيب الؾغةهق البساط إذا كان مخقًطا.  (1)

 .ملسو هيلع هللا ىلصهق قبر رسقل اهلل  (2)
 (.1357(، ومسؾؿ برقؿ )1846البخاري برقؿ ) (3)

(، وطقاض يف 274-273)ص الؽػايةسـده تالػ، وقد رواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (1)
اإللؿاع (.232-231)ص 
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كاكت تحتف، ثؿ قال: ورب هذا  (1)بةً رَّ َض أن يؼقم وثب إلقف الصقيف، فؾزم مُ 

لرجؾ مـ جؾسائف  فؼال مالؽ !!ـل بثالثة أحاديثثَ ٓ أدطفا أو تحدِّ  (2)الؼبر

يؽـك أبا صؾحة: لقتؽ يا أبا صؾحة دخؾت بقـل وبقـ هذا الرجؾ، فنين أرى بف 

فؼال أبق صؾحة: ما أرى بالرجؾ لؿًؿا يا أبا طبد اهلل، إن رأيت أن تحدثف  ،لؿًؿا

دخؾ  ملسو هيلع هللا ىلصفؼال الصقيف: إن رسقل اهلل  فؼال مالؽ: هاِت  ،هبذه إحاديث الثالثة

َأنَّ »فؼال مالؽ: حدثـل الزهري، طـ أكس:  ،وطىل رأسف الؿغػر تحيقم الػ مؽة

َة َيْقَم اْلَػْتِح َوَطَؾك َرْأِسِف اْلِؿْغَػرُ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ   :بـ شفابقال: فؼال ا (3)«َدَخَؾ َمؽَّ

 .يقمئذ محرًما ملسو هيلع هللا ىلصومل يؽـ رسقل اهلل 

قال الصقيف: إن ابـ طباس سئؾ طـ رجؾ لف امرأتان، أرضعت إحدامها 

غالًما، وإخرى جاريًة، فؼال مالؽ: حدثـل ابـ شفاب، طـ طؿرو بـ 

يد: أن ابـ طباس سئؾ طـ رجؾ لف امرأتان، أرضعت إحدامها غالًما، رِ الشَّ 

 .ان؟ قال: ٓ، الػطام واحدوإخرى جاريًة أيتـاكح

وهق بالبؼقع فؼال مالؽ:  قال: يا أبا طبد اهلل، إن ابـ طؿر سؿع اإلقامة

 (1) .حدثـل كافع، طـ ابـ طؿر: أكف سؿع اإلقامة وهق بالبؼقع فلسرع الؿشل
                                                        

  (12/21.)هتذيب الؾغةهق البساط إذا كان مخقًطا.  (1)

 .ملسو هيلع هللا ىلصهق قبر رسقل اهلل  (2)
 (.1357(، ومسؾؿ برقؿ )1846البخاري برقؿ ) (3)

(، وطقاض يف 274-273)ص الؽػايةسـده تالػ، وقد رواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (1)
اإللؿاع (.232-231)ص 

)4(

)4(
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قال: سؿعت الشافعل يؼقل: إذا قرأ طؾقؽ  ،ثـا الساجل، ثـا الربقعدَّ َح  (468)

 (1) .، وإذا قرأت طؾقف فؼؾ أخبركاثـادَّ العامل فؼؾ َح 

يف الؼراءة طىل  ، والؽقفةففذا ما رويـاه طـ فؼفاء الؿديـة :قال الؼاضل (469)

سؿعت الساجل، يؼقل: روي طـ أبل حـقػة أكف قال: إذا قرأت فؼؾ . الؿحدث

 ،يف بعض الروايات، طـ أبل حـقػة أكف (3)وحؽل طـ ابـ كاس (2) .حدثـل

، أٓ ترى أكؽ (4)قراءتؽ طىل الؿحدث، وقراءة الؿحدث طؾقؽ سقاء"قال: 

 ،بؿا فقف؟ فقؼقل: كعؿ ؽ، فتؼقل: أشفد طؾق(5)فتؼرأ الصؽ طىل الؿشفقد طؾق

؟ ؽَّ ؽ أن تشفد طؾقف وتؼقل: أقر طـدي، كؿا تؼقل لق قرأ هق طؾقؽ الصَّ ويسع

 ."قال: وهذه الحجة يف كتاب اإلقرار أيًضا

 ، وأهؾ البصرةيرخصقن يف الؼراءة قال الساجل: أهؾ الحجاز (471)

ومها يف -وقد رويـا طـ الحسـ وابـ سقريـ ، ـفؿظقن هذا رواية الساجل طؾِّ غَ يُ 

 (1).تجقيزه أيًضا مـ غقر وجف -الصدر إول مـ فؼفاء البصرة
                                                        

 ( بزيادة تخريج.484صحقح وسقليت برقؿ ) (1)

 (.337)ص الؽػايةيـظر  (2)

ابـ كاس هق طظ بـ محؿد بـ الحسـ بـ كاس الـخعل الؽاسل الؼاضل الؽقيف أبق الؼاسؿ  (3)
الجقاهر الؿضقَّة يف صبؼات الحـػقة (2/593( ترمجة برقؿ )996.) 

 (.337)ص الؽػايةيـظر  (4)

 قع يف الؿطبقع: )طؾقؽ( بدل )طؾقف(.و (5)

 (.337)ص الؽػايةيـظر  (1)

َُُشسِِّخ ٢ًَ اِي  445 َباْب ِفٞ اِيِكَطا٠ِ٤َ َع
 

 

 

 

ثـا  ،الغزاء بـ أمحد (1)ثـاه طبد اهللدَّ قال الؼاضل: فؿـ ذلؽ ما َح  (471)

بـ طقسك، ثـا محؿد بـ  (3)، ثـا إسحاقصلقْ صِّ الؿِ ؿ ؾَّ َس بـ مُ  (2)يقسػ

القاسطل،  ثـاه محؿد بـ يزيددَّ وقال يف مقضع آخر: َح - القاسطل (4)حصقـ

، قال لؾحسـ: يا أبا سعقد، إين رجؾ كائل الدار ،طقف، قال: سؿعت رجاًل  -ثـا

 (5)فاتَ فْ رَ فنذا قرأهتا طؾقؽ وطَ  :وإكف تبؾغـا طـؽ أحاديث ٓ أستطقع أن أسؿعفا

كعؿ قؾت: وأققل حدثـل الحسـ؟ قال: كعؿ، قؾ: "طـؽ؟ قال: أحدث هبا 

 (1)."حدثـل الحسـ

ثـا محؿد بـ طبد اهلل بـ محقد دَّ بـ أمحد الغزاء، َح  (2)ثـا طبد اهللدَّ َح  (472)
                                                        

 (.3تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (1)

 ثؼة تؼدم قريًبا. (2)
 (.379ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق أبق يعؼقب ابـ الطباع، صدوق.  (3)

وى طـ كذا يف كسخ الؿخطقط: )حصقـ(، واهلل أطؾؿ أن الصقاب )حسـ(: فنين مل أجد مـ ر (4)
)طقف(، وهق ابـ أبل مجقؾة مـ يؼال لف )محؿد بـ حصقـ(، وإكؿا )محؿد بـ حسـ القاسطل( كؿا 

، ومؿا يميد ذلؽ أن إثر كػسف طـد مـ خرجف كؿا سقليت هتذيب الؽؿاليف ترمجة )طقف( مـ 
 وفقف: )الحسـ( بدل: )حصقـ(.

 (.461اكظر ما تؼدم برقؿ ) (5)
 يف كسخ الؿخطقط. هـا اكتفك الجزء الرابع (1)

 تاريخفوأما إثر فرواه البخاري يف باب الؼراءة والعرض طىل الؿحدث، وابـ معقـ يف 
(، ورواه 335)ص الؽػاية( برواية الدوري، ومـ صريؼف الخطقب يف 3734( برقؿ )4/163)

كذا (، و5/736-737) العؾؾ الصغقر(، والترمذي يف 2/828) الؿعرفة والتاريخالػسقي يف 
( مـ صريؼ: محؿد بـ 265) الؽػاية(، و596( برقؿ )1/281) الجامعرواه الخطقب يف 

 الحسـ القاسطل، طـ طقف، بف.
)6( تؼدم قريبًا. (2)

)6(
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ثـا  ،الغزاء بـ أمحد (1)ثـاه طبد اهللدَّ قال الؼاضل: فؿـ ذلؽ ما َح  (471)

بـ طقسك، ثـا محؿد بـ  (3)، ثـا إسحاقصلقْ صِّ الؿِ ؿ ؾَّ َس بـ مُ  (2)يقسػ

القاسطل،  ثـاه محؿد بـ يزيددَّ وقال يف مقضع آخر: َح - القاسطل (4)حصقـ

، قال لؾحسـ: يا أبا سعقد، إين رجؾ كائل الدار ،طقف، قال: سؿعت رجاًل  -ثـا

 (5)فاتَ فْ رَ فنذا قرأهتا طؾقؽ وطَ  :وإكف تبؾغـا طـؽ أحاديث ٓ أستطقع أن أسؿعفا

كعؿ قؾت: وأققل حدثـل الحسـ؟ قال: كعؿ، قؾ: "طـؽ؟ قال: أحدث هبا 

 (1)."حدثـل الحسـ

ثـا محؿد بـ طبد اهلل بـ محقد دَّ بـ أمحد الغزاء، َح  (2)ثـا طبد اهللدَّ َح  (472)
                                                        

 (.3تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (1)

 ثؼة تؼدم قريًبا. (2)
 (.379ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق أبق يعؼقب ابـ الطباع، صدوق.  (3)

وى طـ كذا يف كسخ الؿخطقط: )حصقـ(، واهلل أطؾؿ أن الصقاب )حسـ(: فنين مل أجد مـ ر (4)
)طقف(، وهق ابـ أبل مجقؾة مـ يؼال لف )محؿد بـ حصقـ(، وإكؿا )محؿد بـ حسـ القاسطل( كؿا 

، ومؿا يميد ذلؽ أن إثر كػسف طـد مـ خرجف كؿا سقليت هتذيب الؽؿاليف ترمجة )طقف( مـ 
 وفقف: )الحسـ( بدل: )حصقـ(.

 (.461اكظر ما تؼدم برقؿ ) (5)
 يف كسخ الؿخطقط. هـا اكتفك الجزء الرابع (1)

 تاريخفوأما إثر فرواه البخاري يف باب الؼراءة والعرض طىل الؿحدث، وابـ معقـ يف 
(، ورواه 335)ص الؽػاية( برواية الدوري، ومـ صريؼف الخطقب يف 3734( برقؿ )4/163)

كذا (، و5/736-737) العؾؾ الصغقر(، والترمذي يف 2/828) الؿعرفة والتاريخالػسقي يف 
( مـ صريؼ: محؿد بـ 265) الؽػاية(، و596( برقؿ )1/281) الجامعرواه الخطقب يف 

 الحسـ القاسطل، طـ طقف، بف.
 تؼدم قريبًا. (2)

)7(

)6(

)7(

)6(
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أكف كان "سل، ثـا صالح بـ طؿرو، طـ الحسـ: ارِ الدَّ  الؿؽل، ثـا بشر بـ طبقدٍ 

أقر هبا رويتفا طـف، وقؾت: حدثـل  طىل العامل، فنذا ٓ يرى بلًسا بؼراءة الؽتب

 (1)."فالن طـ فالن

ؿ، ثـا داود بـ ؾَّ َس بـ مُ  (3)بـ أمحد الغزاء، ثـا يقسػ (2)ثـا طبد اهللدَّ َح  (473)

معاذ، طـ طبد القارث، طـ طؿرو، طـ الحسـ: أكف كان يرى الؼراءة جائزًة يف 

قال طبد القارث: وقال طؿرو: بقان ذلؽ أن الرجؾ  ،العؾؿ بؿـزلة السؿاع

طؾقف  (1)هبا، ويشفدون رُّ ؼِ قُ طؾقف القصقة والقثقؼة فَ  أُ رَ ؼْ يجتؿع طؾقف الـػر، تُ 

 (2).الجؿاطة هبا

د، ثـا بشر بـ طبقد، حدثـل طقسك بـ قْ ؿَ ثـا طبد اهلل، ثـا ابـ ُح دَّ َح  (474)

أكف كان ٓ يرى بلًسا أن تؼرأ "هري: شعقب، طـ صالح بـ أبل إخضر، طـ الز

 (3)."، فنذا أقر هبا قال: حدثـل فالن طـ فالن بؽذا وكذاالؽتب طىل الؿحدث
                                                        

سـده تالػ: ٕجؾ بشر بـ طبقد الدارسل كذبف إزدي، وقال ابـ طدي: مـؽر الحديث طـ إئؿة  (1)
ا...  (، ورواه مـ صريؼ الؿصـػ 1235( ترمجة برقؿ )2/323) مقزان آطتدالَبقِّـ الضعقػ جدا

 (.332)ص الؽػايةالخطقب يف 

 تؼدم قريبًا. (2)

 هق الؿصقصل ثؼة تؼدم قريًبا. (3)

 يف ]ج[، و]د[: )فقشفدون(. (1)

 رجال السـد كؾفؿ ثؼات سقى شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة. (2)

(، ورواه مـ 472تؼدم قريًبا تحت إثر رقؿ ) -سلوهق الدار-سـده تالػ: ٕجؾ بشر بـ طبقد  (3)
 (.335)ص الؽػايةصريؼ الؿصـػ: الخطقب يف 

َُُشسِِّخ ٢ًَ اِي  447 َباْب ِفٞ اِيِكَطا٠ِ٤َ َع
 

 

 

 

بـ  (2)بـ محؿد بـ الؿغقرة الؿازاين، ثـا طبد اهلل (1)أخبرين طبد الرمحـ (475)

قال: قال رجؾ لؾزهري:  ،ا أبل، ثـا طبد الرزاق، طـ معؿرف الخراساين، ثـقيَ بُّ أمحد َش 

 (3)!، فلققل حدثـل الزهري؟ قال: فؿـ حدثؽ غقري؟أقرأ طؾقؽ الحديث

بـ أمحد الغزاء، ثـا محؿد بـ طبد اهلل بـ محقد، ثـا  (4)ثـا طبد اهللدَّ َح  (476)

حؿد بـ سقريـ، بؿثؾ ؿ السعدي، طـ الحسـ، وميَ ذْ بشر بـ طبقد، ثـا حِ 

وروي  (1).رفَ قال بشر: وهق ققل أبل حـقػة وزُ  ،حديث صالح بـ أبل إخضر

 .أيًضا تجقيزه طـ طظ وابـ طباس

طـ محؿد بـ الحسـ بـ قتقبة، أن  ُت ثْ دِّ فلما ما روي طـ طظ، فنين ُح  )*(

بـ أبل  (3)قال: سؿعت كقح ،بـ محاد (2)محؿد بـ خؾػ، حدثفؿ، ثـا كعقؿ

سللت طؾقا طـ الؼراءة "قال:  ،ؿيْ رِ ، يذكر طـ أبل إسحاق، طـ هبقرة بـ يَ مريؿ

                                                        
 (، وهق حسـ الحديث.94تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.94مـ أئؿة الحديث تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

ارك طـ ( مـ صريؼ ابـ الؿب283)ص الؽػايةسـده حسـ، وهق أثر صحقح، فؼد رواه الخطقب يف  (3)
 معؿر بف بقد أن الؼارئ فقف طىل الزهري هق معؿر كػسف.

 (، ومل أقػ لف طىل ترمجة.3تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

ب كؿا تؼدم قريًبا تحت إثر رقؿ ) -هق الدارسل–بشر بـ طبقد  (1)  (.474ُكذِّ

 هق كعقؿ بـ محاد الخزاطل، ضعقػ. (2)

تؼريب كذبقه يف الحديث، وقال ابـ الؿبارك: كان يضع. هق كقح بـ أبل مريؿ أبق طصؿة الؿروزي  (3)
 (.7259ترمجة برقؿ ) التفذيب
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بـ  (2)بـ محؿد بـ الؿغقرة الؿازاين، ثـا طبد اهلل (1)أخبرين طبد الرمحـ (475)

قال: قال رجؾ لؾزهري:  ،ا أبل، ثـا طبد الرزاق، طـ معؿرف الخراساين، ثـقيَ بُّ أمحد َش 

 (3)!، فلققل حدثـل الزهري؟ قال: فؿـ حدثؽ غقري؟أقرأ طؾقؽ الحديث

بـ أمحد الغزاء، ثـا محؿد بـ طبد اهلل بـ محقد، ثـا  (4)ثـا طبد اهللدَّ َح  (476)

حؿد بـ سقريـ، بؿثؾ ؿ السعدي، طـ الحسـ، وميَ ذْ بشر بـ طبقد، ثـا حِ 

وروي  (1).رفَ قال بشر: وهق ققل أبل حـقػة وزُ  ،حديث صالح بـ أبل إخضر

 .أيًضا تجقيزه طـ طظ وابـ طباس

طـ محؿد بـ الحسـ بـ قتقبة، أن  ُت ثْ دِّ فلما ما روي طـ طظ، فنين ُح  )*(

بـ أبل  (3)قال: سؿعت كقح ،بـ محاد (2)محؿد بـ خؾػ، حدثفؿ، ثـا كعقؿ

سللت طؾقا طـ الؼراءة "قال:  ،ؿيْ رِ ، يذكر طـ أبل إسحاق، طـ هبقرة بـ يَ مريؿ

                                                        
 (، وهق حسـ الحديث.94تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.94مـ أئؿة الحديث تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

ارك طـ ( مـ صريؼ ابـ الؿب283)ص الؽػايةسـده حسـ، وهق أثر صحقح، فؼد رواه الخطقب يف  (3)
 معؿر بف بقد أن الؼارئ فقف طىل الزهري هق معؿر كػسف.

 (، ومل أقػ لف طىل ترمجة.3تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

ب كؿا تؼدم قريًبا تحت إثر رقؿ ) -هق الدارسل–بشر بـ طبقد  (1)  (.474ُكذِّ

 هق كعقؿ بـ محاد الخزاطل، ضعقػ. (2)

تؼريب كذبقه يف الحديث، وقال ابـ الؿبارك: كان يضع. هق كقح بـ أبل مريؿ أبق طصؿة الؿروزي  (3)
 (.7259ترمجة برقؿ ) التفذيب
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 (1)."فؼال: الؼراءة طؾقف بؿـزلة السؿاع مـف ،طىل العامل

قال: ثـا محؿد بـ  ،ثـادَّ بـ طثؿان، َح  (2)فنن الحسـ، وأما ابـ طباس )*(

ل، طـ ابـ جريج، طـ طؽرمة، طـ ؿ الطائػقْ ؾَ مـصقر الجقاز، ثـا يحقك بـ ُس 

 (3).كؼراءيت طؾقؽؿ ، فنن قراءتؽؿ طظَّ ابـ طباس أكف قال: اقرؤوا طظَّ 

بـ الحسـ الصقريف، ثـا أمحد بـ مـصقر،  (1)محؿد ثـا أبق حػصدَّ َح  (477)

أخذكا طـ ابـ شفاب  قال: ٓ واهلل ما ،(2)ثـا طبد الرزاق، ثـا طبد اهلل بـ طؿرو

 (3).لـا مالؽ، وكان جقد الؼراءةإٓ قراءًة، كان يؼرأ 
                                                        

ا، ورواه الخطقب يف  (1)  ( مـ صريؼ محؿد بـ الحسـ بـ قتقبة بف.262)ص الؽػايةضعقػ جدا

هق الحسـ بـ طثؿان التستري متفؿ بسرقة الحديث، ومـ إئؿة مـ كذبف كؿا تؼدم تحت إثر رقؿ  (2)
(27.) 

ا: ٕجؾ شقخ الؿصـػ، وكذلؽ الطائػل ضعقػ، وابـ جريج مدلس، ومل يصرح  (3) سـده ضعقػ جدا
( الؿؾحؼ بآخر الســ، والخطقب يف 5/735-736) العؾؾ الصغقربالتحديث. ورواه الترمذي يف 

الؽػاية ( مـ صريؼ يزيد الـحقي، طـ طؽرمة بف، بقد أن الراوي طـ طؽرمة هق أبق 264)ص
ب، كؿا تؼدم قريًبا تحت إثر رقؿ ) طصؿة (: لؽـف متابع فؼد تابعف 478كقح بـ أبل مريؿ وقد ُكذِّ

(، طـ طؽرمة بف، والحؽؿ حسـ 264)ص الؽػايةالحؽؿ بـ أبان العدين طـد الخطقب يف 
 الحديث فقؽقن إثر حسـًا إن شاء اهلل.

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (1)

)طبد اهلل بـ طؿرو(، وصقابف )طبد اهلل بـ طؿر( بدون )واو( آخر كذا يف مجقع كسخ الؿخطقط:  (2)
 .الؽػاية)طؿر(، وهق طبد اهلل بـ طؿر العؿري، وقد جاء طىل الصقاب طـد الخطقب يف 

( مـ صريؼ 265)ص الؽػايةشقخ الؿصـػ مل أطرفف بقد أن إثر صحقح، فؼد رواه الخطقب يف  (3)
 (4/531 )تاريخ بغدادمـصقر بف، والعطار ثؼة لف ترمجة يف  محؿد بـ مخؾد العطار طـ أمحد بـ

 (.1673برقؿ )
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قال: قال يل مقسك  ،ؿؾَّ َس ثـا طبد اهلل بـ أمحد الغزاء، ثـا يقسػ بـ مُ دَّ َح  (478)

شغؾت كػسل  ظَّ بـ داود: الؼراءة أثبت مـ الحديث، وذلؽ أكؽ إذا قرأت طَ ا

 (1).باإلكصات لؽ، وإذا حدثتؽ غػؾت طـؽ

 (3)محؿد قال: قال يل ،ؿؾَّ َس بـ مُ  (2)ثـا يقسػ ثـا طبد اهلل بـ أمحد،دَّ َح  (479)

: -أو سؿعتف يؼقل-قال ابـ الؿبارك  -مـ أصحاب ابـ الؿبارك- بـ يزيدا

مـ الؽتب  -كـت أبايل أن مجقع ما طـديأو قال: ما - وددت أن مجقع ما طـدي"

 ."بزيادة حديث واحد أو طرٌض  قراءةٌ 

قال:  ،ثـا محؿد بـ مسعقد إحقل (2)، ثـا يقسػ(1)ـا طبد اهللثدَّ َح  (481)

 (3)ـلقْ ـَالحُ  ُض رْ سؿعت طبد الرمحـ بـ مفدي، إذا حدث طـ مالؽ يؼقل: طَ 
                                                        

(، وطقاض 278)ص الؽػايةشقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة، وقد رواه مـ صريؼف الخطقب يف  (1)
 (.78)ص اإللؿاعيف 

 هق الؿصقصل ثؼة. (2)

 (.6445رقؿ )ترمجة ب تؼريب التفذيبهق محؿد بـ يزيد الحزامل، صدوق.  (3)

 تؼدم قريبًا. (1)

 هق يقسػ بـ سعقد بـ مسؾؿ الؿصقصل ثؼة تؼدم قريًبا مـسقًبا إىل جده. (2)

شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة، وأما الحـقـل ففق إسحاق بـ إبراهقؿ الُحـقـل أبق يعؼقب  (3)
طىل مالؽ  صلالؿق(، وقد طرض الحـقـل 339ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبالؿدين، ضعقػ. 

مـ مالؽ طرض الُحـقـل طرضف طؾقف  الؿقصلمرتقـ قال طبد اهلل بـ يقسػ التـقسل: سؿاطل 
الحـقـل مرتقـ سؿعت أكا وأبق مسفر، قال: وكان الحـقـل إذا دخؾ شفر رمضان ترك سؿاع 

ه يف الحديث، فؼال لف مالؽ: يا أبا يعؼقب مل تترك سؿاع الحديث يف رمضان إن كان فقف شلء يؽر
 =رمضان ففق يف غقر رمضان يؽره، فؼال لف الحـقـل: يا أبا طبد اهلل شفر ُأحبُّ أن أتػرغ فقف لـػسل، 
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قال: قال يل مقسك  ،ؿؾَّ َس ثـا طبد اهلل بـ أمحد الغزاء، ثـا يقسػ بـ مُ دَّ َح  (478)

شغؾت كػسل  ظَّ بـ داود: الؼراءة أثبت مـ الحديث، وذلؽ أكؽ إذا قرأت طَ ا

 (1).باإلكصات لؽ، وإذا حدثتؽ غػؾت طـؽ

 (3)محؿد قال: قال يل ،ؿؾَّ َس بـ مُ  (2)ثـا يقسػ ثـا طبد اهلل بـ أمحد،دَّ َح  (479)

: -أو سؿعتف يؼقل-قال ابـ الؿبارك  -مـ أصحاب ابـ الؿبارك- بـ يزيدا

مـ الؽتب  -كـت أبايل أن مجقع ما طـديأو قال: ما - وددت أن مجقع ما طـدي"

 ."بزيادة حديث واحد أو طرٌض  قراءةٌ 

قال:  ،ثـا محؿد بـ مسعقد إحقل (2)، ثـا يقسػ(1)ـا طبد اهللثدَّ َح  (481)

 (3)ـلقْ ـَالحُ  ُض رْ سؿعت طبد الرمحـ بـ مفدي، إذا حدث طـ مالؽ يؼقل: طَ 
                                                        

(، وطقاض 278)ص الؽػايةشقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة، وقد رواه مـ صريؼف الخطقب يف  (1)
 (.78)ص اإللؿاعيف 

 هق الؿصقصل ثؼة. (2)

 (.6445رقؿ )ترمجة ب تؼريب التفذيبهق محؿد بـ يزيد الحزامل، صدوق.  (3)

 تؼدم قريبًا. (1)

 هق يقسػ بـ سعقد بـ مسؾؿ الؿصقصل ثؼة تؼدم قريًبا مـسقًبا إىل جده. (2)

شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة، وأما الحـقـل ففق إسحاق بـ إبراهقؿ الُحـقـل أبق يعؼقب  (3)
طىل مالؽ  صلالؿق(، وقد طرض الحـقـل 339ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبالؿدين، ضعقػ. 

مـ مالؽ طرض الُحـقـل طرضف طؾقف  الؿقصلمرتقـ قال طبد اهلل بـ يقسػ التـقسل: سؿاطل 
الحـقـل مرتقـ سؿعت أكا وأبق مسفر، قال: وكان الحـقـل إذا دخؾ شفر رمضان ترك سؿاع 

ه يف الحديث، فؼال لف مالؽ: يا أبا يعؼقب مل تترك سؿاع الحديث يف رمضان إن كان فقف شلء يؽر
 =رمضان ففق يف غقر رمضان يؽره، فؼال لف الحـقـل: يا أبا طبد اهلل شفر ُأحبُّ أن أتػرغ فقف لـػسل، 
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 .بف رُ خِ تَ ػْ يَ 

ِ ثـا ابـ دَّ َح  (481) ، حدثـل (1)، ثـا ابـ أبل زائدة(2)، ثـا طبدان القكقؾ(1)انفَ ب

فؼال:  ،ا طىل طامر صحقػة كتبت، طـ جابر بـ طبد اهللطرضـ" قال: ،(2)طاصؿ

 ".(3)قد سؿعت هذا كؾف مـ جابر 

 (6)قال: سؿعت شعقب ،(5)قؿَح بـ أبل حسان، ثـا دُ  (4)ثـا إسحاقدَّ َح  (482)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (33/396.)تاريخ دمشؼقال طبد اهلل: وكان مالؽ يعظؿف ويؽرمف.  =

ويمخذ مـ هذه الؼصة طدم صحة ما يـؼؾ طـ مالؽ أكف يتققػ طـ إسؿاع الحديث يف  قلت:
قػ الحـقـل طىل تركف لسؿاطف، وأما افتخار ابـ مفدي بعرض الحـقـل فؿـ رمضان، ففا هق مل يقا

 الؿؿؽـ أكف حضر هذا العرض كؿا حضره التـقسل، وأبق مسفر.

(، وفقف قال ابـ ماكقٓ: شقخ طسؽري 32هق الحسقـ بـ بَِفان العسؽري تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)
 مشفقر.

يعرف بالقكقؾ يروي طـ ابـ الؿبارك، وابـ أبل زائدة قالف  هق طبد اهلل بـ محؿد بـ يزيد العسؽري (2)
(، وذكره ابـ 561ترمجة برقؿ ) مـتخب مـ كتاب معرفة إلؼابمحؿد بـ صاهر الؿؼدسل يف 

(، ومل أجد لف 987( ترمجة برقؿ )1/323) كشػ الـؼاب طـ إسؿاء وإلؼابالجقزي يف 
 ترمجة يف غقر كتب إلؼاب حتك يعرف حالف.

 (.7598ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبالفؿداين، ثؼة متؼـ.  هق يحقك بـ زكريا بـ أبل زائدة (1)

 هق طاصٌؿ إحقل. (2)

: قال إبراهقؿ بـ ( فؼال2961( مـ الترمجة رقؿ )6/451) التاريخ الؽبقرطؾؼف البخاري يف  (3)
 مقسك: أخبركا ابـ أبل زائدة...، وذكره بـحقه.

 (.231هق إكؿاصل ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبلؼبف ُدَحْقٌؿ، ثؼة حافظ متؼـ.  هق طبد الرمحـ بـ إبراهقؿ الدمشؼل (5)
(3817.) 

 (.2838ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  قب بـ إسحاق الدمشؼلهق شع (6)
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ا يا أب"فؼال:  ،قال: أتاين ابـ جريج بصحقػة ،بـ إسحاق، طـ هشام بـ طروةا

 (1)."فؼؾت: كعؿ فذهب الؿـذر، هذه أحاديثؽ؟

ثـا محؿد بـ مـصقر دَّ ، َح ، بؿؽةلحِ ؿَ الجُ ثـا ابـ طبد الرزاق دَّ َح  (483)

 (2).قال: قرأت طىل الشعبل أحاديث فلجازها ،الجقاز، ثـا مروان، ثـا طاصؿ

                                                        
 الؽػاية(، ومـ صريؼف الخطقب يف 2/824) الؿعرفة والتاريخصحقح، ورواه الػسقي يف  (1)

 تاريخفبف، ورواه ابـ أبل خقثؿة يف  -طبد الرمحـ بـ إبراهقؿ–( مـ صريؼ دحقؿ 323)ص
( مـ صريؼ يحقك بـ سعقد طـ هشام بـ طروة، بف 323)ص الؽػاية(، والخطقب يف 1/251)

 بـحقه.

 (.466تؼدم برقؿ ) (2)

يـوافق مل 

)8( )7( )6(

)5(

)4(

)3(

)8(

)7(

)6(

)5(

)4(

)3(
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ا يا أب"فؼال:  ،قال: أتاين ابـ جريج بصحقػة ،بـ إسحاق، طـ هشام بـ طروةا

 (1)."فؼؾت: كعؿ فذهب الؿـذر، هذه أحاديثؽ؟

ثـا محؿد بـ مـصقر دَّ ، َح ، بؿؽةلحِ ؿَ الجُ ثـا ابـ طبد الرزاق دَّ َح  (483)

 (2).قال: قرأت طىل الشعبل أحاديث فلجازها ،الجقاز، ثـا مروان، ثـا طاصؿ

                                                        
 الؽػاية(، ومـ صريؼف الخطقب يف 2/824) الؿعرفة والتاريخصحقح، ورواه الػسقي يف  (1)

 تاريخفبف، ورواه ابـ أبل خقثؿة يف  -طبد الرمحـ بـ إبراهقؿ–( مـ صريؼ دحقؿ 323)ص
( مـ صريؼ يحقك بـ سعقد طـ هشام بـ طروة، بف 323)ص الؽػاية(، والخطقب يف 1/251)

 بـحقه.

464 (.466تؼدم برقؿ ) (2)
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ًِ َقاَل ِبِداَل  ِف َشِلَكَم

قال: قال الشافعل: إذا قرأ  ،أخبركا الساجل، أن الربقع، حدثفؿ (484)

 (3).أخبركا :فؼؾ (2)وإذا قرأت .ثـادَّ َح  :فؼؾ (1)طؾقؽ

 (6)، ثـا محؿدؿؾَّ َس بـ مُ  (5)بـ أمحد الغزاء، ثـا يقسػ (4)ثـا طبد اهللدَّ َح  (485)

وزاطل طـ الرجؾ يؼرأ طىل الؿحدث أو العامل حديثف، قال: سللت إ ،بـ كثقرا

 (7).كقػ يؼقل فقفا؟ أيؼقل فقفا حدثـل؟ فؼال: يؼقل كؿا كان

 (1)بـ سؾقؿان بـ الـضر (1)، ثـا شعقب(9)، ثـا يقسػ(8)ثـا طبد اهللدَّ َح  (486)
                                                        

 (.473أي: طىل العامل. كؿا تؼدم برقؿ ) (1)

 (.473أي: طىل العامل. كؿا تؼدم برقؿ )(2)

مؼدمة قفؼل يف (، والب1147( برقؿ )2/53) الجامع(، و333)ص الؽػايةرواه الخطقب يف  (3)
 ( بطرق طـ الربقع بف.1/97) معرفة الســ وأثار

 (.3تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 هق يقسػ بـ سعقد بـ مسؾؿ الؿصقصل ثؼة. (5)

 (.6291ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق محؿد بـ كثقر الؿصقصل، صدوق كثقر الغؾط.  (6)

 ( مـ صريؼ محؿد بـ كثقر، بف، بـحقه.299) الؽػايةسـده ضعقػ، ورواه الخطقب يف  (7)

 هق الغزاء تؼدم قريبًا. (8)

 هق الؿصقصل تؼدم قريًبا. (9)

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (1)
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ًِ َقاَل ِبِداَل  ِف َشِلَكَم

قال: قال الشافعل: إذا قرأ  ،أخبركا الساجل، أن الربقع، حدثفؿ (484)

 (3).أخبركا :فؼؾ (2)وإذا قرأت .ثـادَّ َح  :فؼؾ (1)طؾقؽ

 (6)، ثـا محؿدؿؾَّ َس بـ مُ  (5)بـ أمحد الغزاء، ثـا يقسػ (4)ثـا طبد اهللدَّ َح  (485)

وزاطل طـ الرجؾ يؼرأ طىل الؿحدث أو العامل حديثف، قال: سللت إ ،بـ كثقرا

 (7).كقػ يؼقل فقفا؟ أيؼقل فقفا حدثـل؟ فؼال: يؼقل كؿا كان

 (1)بـ سؾقؿان بـ الـضر (1)، ثـا شعقب(9)، ثـا يقسػ(8)ثـا طبد اهللدَّ َح  (486)
                                                        

 (.473أي: طىل العامل. كؿا تؼدم برقؿ ) (1)

 (.473أي: طىل العامل. كؿا تؼدم برقؿ )(2)

مؼدمة قفؼل يف (، والب1147( برقؿ )2/53) الجامع(، و333)ص الؽػايةرواه الخطقب يف  (3)
 ( بطرق طـ الربقع بف.1/97) معرفة الســ وأثار

 (.3تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 هق يقسػ بـ سعقد بـ مسؾؿ الؿصقصل ثؼة. (5)

 (.6291ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق محؿد بـ كثقر الؿصقصل، صدوق كثقر الغؾط.  (6)

 ( مـ صريؼ محؿد بـ كثقر، بف، بـحقه.299) الؽػايةسـده ضعقػ، ورواه الخطقب يف  (7)

 هق الغزاء تؼدم قريبًا. (8)

 هق الؿصقصل تؼدم قريًبا. (9)

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (1)
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 ،طلكـت مع القلقد طـد إوزا"يؼقل:  (2)قال: سؿعت أبا قتادة ،الشقرازي

، فؼال يل: يا أبا قتادة، لق سبؼت قؾقاًل كـت قد (3)ٌج رْ قال: فاستؼبؾتف يقًما وبقده دَ 

 ،هذا إىل إوزاطل، فـظر فقف البارحة، فلجازه يل الققم (4)ُت عْ فَ دَ أدركت هذا، 

 ."فتُ ؾْ بِ فؼؾت: لق حضرت ذا ما قَ 

لقد بـ بـ الق (6)، ثـا العباسلُّ ؾِ ؽْ بـ يقسػ الشِّ  (5)ثـا العباسدَّ َح  (487)

قال: قؾت لألوزاطل: ما قرأتف طؾقؽ، وما أجزتف يل، ما أققل  ،، حدثـل أبلمزيد

، وما أجزتف لجؿاطة أكت (ينرَ بَّ َخ )فؼؾ فقف  ما أجزت لؽ وحدك فؼال: (7)فقفا؟

طظ يف ئ رِ ، وما قُ (أخبرين)وحدك فؼؾ  ما قرأت طظَّ و، (ركابَّ َخ )فقفؿ، فؼؾ فقف 

، (حدثـل)، وما قرأتف طؾقؽ وحدك فؼؾ فقف (أخبركا)مجاطة أكت فقفؿ فؼؾ فقف 

 (8)(.ثـادَّ َح )وما قرأتف طىل مجاطة أكت فقفؿ فؼؾ فقف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وقع يف الؿطبقع: )الـضقر(، وهق تصحقػ. (1) =

كان أمحد يثـل طؾقف، وقال: لعؾف أبق قتادة أصؾف مـ خراسان، متروك، و قد الحرايناهق طبد اهلل بـ و (2)
 (.3711ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبَكبَِر واختؾط، وكان يدلس. 

ْرج بسؽقن الراء وفتحفا الذي ُيؽتب فقف، ومـف ققلفؿ أكػذُتف يف َدْرج كتابل بسؽقن الراء أي يف  (3) الدَّ
 مادة )َدَرَج(. مختار الصحاحصقف. 

 ُت( إىل )رفعُت(.تصحقػ يف الؿطبقع: مـ )دفع (4)

 (.461تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)

 (.3239ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق طابد.  (6)

 يف ]أ[: )فقفؿا( بدل )فقفا(. (7)

 اإللؿاع(، وطقاض يف 332)ص الؽػايةسـده قابؾ لؾتحسقـ إن شاء اهلل، ورواه الخطقب يف  (8)
ْؽظ، بف.123-119)ص  ( مـ صريؼ الشِّ

العامل. كما تقدم برقم )468(.
468

بـن سليمان  بـن  شعيـب)10(  ثنـا 

)10(
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 ،طلكـت مع القلقد طـد إوزا"يؼقل:  (2)قال: سؿعت أبا قتادة ،الشقرازي

، فؼال يل: يا أبا قتادة، لق سبؼت قؾقاًل كـت قد (3)ٌج رْ قال: فاستؼبؾتف يقًما وبقده دَ 

 ،هذا إىل إوزاطل، فـظر فقف البارحة، فلجازه يل الققم (4)ُت عْ فَ دَ أدركت هذا، 

 ."فتُ ؾْ بِ فؼؾت: لق حضرت ذا ما قَ 

لقد بـ بـ الق (6)، ثـا العباسلُّ ؾِ ؽْ بـ يقسػ الشِّ  (5)ثـا العباسدَّ َح  (487)

قال: قؾت لألوزاطل: ما قرأتف طؾقؽ، وما أجزتف يل، ما أققل  ،، حدثـل أبلمزيد

، وما أجزتف لجؿاطة أكت (ينرَ بَّ َخ )فؼؾ فقف  ما أجزت لؽ وحدك فؼال: (7)فقفا؟

طظ يف ئ رِ ، وما قُ (أخبرين)وحدك فؼؾ  ما قرأت طظَّ و، (ركابَّ َخ )فقفؿ، فؼؾ فقف 

، (حدثـل)، وما قرأتف طؾقؽ وحدك فؼؾ فقف (أخبركا)مجاطة أكت فقفؿ فؼؾ فقف 

 (8)(.ثـادَّ َح )وما قرأتف طىل مجاطة أكت فقفؿ فؼؾ فقف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وقع يف الؿطبقع: )الـضقر(، وهق تصحقػ. (1) =

كان أمحد يثـل طؾقف، وقال: لعؾف أبق قتادة أصؾف مـ خراسان، متروك، و قد الحرايناهق طبد اهلل بـ و (2)
 (.3711ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبَكبَِر واختؾط، وكان يدلس. 

ْرج بسؽقن الراء وفتحفا الذي ُيؽتب فقف، ومـف ققلفؿ أكػذُتف يف َدْرج كتابل بسؽقن الراء أي يف  (3) الدَّ
 مادة )َدَرَج(. مختار الصحاحصقف. 

 ُت( إىل )رفعُت(.تصحقػ يف الؿطبقع: مـ )دفع (4)

 (.461تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)

 (.3239ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق طابد.  (6)

 يف ]أ[: )فقفؿا( بدل )فقفا(. (7)

 اإللؿاع(، وطقاض يف 332)ص الؽػايةسـده قابؾ لؾتحسقـ إن شاء اهلل، ورواه الخطقب يف  (8)
ْؽظ، بف.123-119)ص  ( مـ صريؼ الشِّ

النضر)1( الشيرازي، قال: سمعت أبا قتادة)2( يقول: " كنت مع الوليد عند األوزاعي،



ٍَ ِبِداَلِف َشِيَو ِٔ َقا ََ  454 
 

 

 

 

بـ محؿد  (2)بـ محؿد بـ إسحاق إهقازي، ثـا طبقد (1)ثـا أمحددَّ َح  (488)

ثـا طبد الرمحـ بـ طبد الخالؼ، طـ سػقان ثـا محؿد بـ طبد إطىل،  الصـعاين

قالقا: كحدث بف  ،أن ققًما قرؤوا طؾقف كتاًبا مـ حديثف، فؾؿا فرغقا"بـ طققـة: ا

 (4)."مـذ الققم بف سؿعـاه؟ قال: أكتؿ حدثتؿقين  (3)]ما[طـؽ ومـؽ

ل: سؿعت يحقك قا ،(6)، ثـا أبق حػص(5)ثـا أبق طبد اهلل بـ البريدَّ َح  (489)

، ، فؼال: هق طـ معؿر قراءةسللت ابـ الؿبارك طـ حديث"بـ سعقد يؼقل: ا

 (7)."وطـ يقكس سؿاع، فؼؾت: هات حديث معؿر

                                                        
 (.68ؼدم تحت إثر رقؿ )ت (1)

 لسان الؿقزانقال طـف ابـ الؼطان: مجفقل كؿا يف ترمجة محؿد بـ طؿر بـ أبل مسؾؿ الصـعاين مـ  (2)
 (.7953( برقؿ )6/383)

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع. (3)

( 538( برقؿ )3/122) التاريخسـده ضعقػ، بقد أكف قد جاء طـ سػقان، كحقه، طـد ابـ معقـ يف  (4)
 ( بسـد صحقح.281)ص الؽػايةبرواية الدوري، ومـ صريؼف: الخطقب يف 

 (.219تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)

 هق طؿرو بـ طظ الصقريف الػالس. (6)

(: الشقخ 229برقؿ ) الؿعجؿرجال سـده ثؼات سقى شقخ الؿصـػ، قال فقف ابـ الؿؼرئ يف  (7)
 الصالح.

( مـ صريؼ طظ بـ الؿديـل، طـ يحقك بـ 3/158) الؿعرفة والتاريخوإثر رواه الػسقي يف 
سعقد بف بؾػظ: )قؾت ٓبـ الؿبارك اكتب يل حديث اإلفؽ( طـ معؿر، قال: فؼال: إن شئت كتبتف 

 هلؽ طـ معؿر قراءة، وإن شئت كتبتف لؽ طـ يقكس إمالًء، قال: قؾت: ٓ ُأريده. ا
 ر، وهـا قال: ٓ ُأريده، فقحؿؾ، واهلل أطؾؿ.طـد الؿصـػ، قال: هات حديث معؿ قلت:

 ققلف: ٓ ُأريده، أي: حديث يقكس.
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قال: قال لـا  ،ثـا جعػر بـ طبد القاحد ،(1)ثـا أبق محؿد الغزاءدَّ َح  (491)

سعقد الؼطان: كان ابـ جريج صدوًقا، إذا قال: حدثـل، ففق سؿاع، يحقك بـ 

 (2)."وإذا قال: أخبركا أو أخبرين، ففق قراءة، وإذا قال: قال، ففق شبف الريح

، طـ أبل (5)، ثـا طبدان(4)ةمَ زْ بـ أيقب، ثـا ابـ أبل رِ  (3)ثـا طؿردَّ َح  (491)

قال: قال  ،، طـ أبل صالح، طـ أبل هريرةقال: قرأت طىل إطؿش ،(6)محزة

ْؿِس َفَؼْد »: ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  ـْ َصََلةِ اْلَعْصرِ َرْكَعًة َقْبَؾ َأْن َتِغقَب الش  ـْ َأْدَرَك ِم َم

ََلةَ  ْؿُس َفَؼْد َأْدَرَك الص  ـْ َصََلةِ اْلَػْجرِ َرْكَعًة َقْبَؾ َأْن َتْطُؾَع الش  ـْ َأْدَرَك ِم ، َوَم

 (7).«َأْدَركَ 
                                                        

 (.3تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة وشقخف جعػر بـ طبد القاحد إذا كان هق الفاشؿل، ففق متروك  (2)
 أدري مـ هق. (، وإن كان غقره، فال3567( برقؿ )8/55) تاريخ بغدادلف ترمجة يف 

 (.332)ص الؽػايةوإثر رواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف 

يِح ) ققلف:  ، قال ابـ رجب: يعـل أكف مل يسؿعف ومل يؼرأه. (َوإَِذا َقاَل: َقاَل، َفُفَق ِشْبُف الرِّ

ؼطلُّ ثؼة تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (3)  (.7هق السَّ

 هق محؿد بـ طبد العزيز بـ أبل رزمة ثؼة. (4)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيب، وطبدان لؼبف ثؼة حافظ. هق طبد اهلل بـ طثؿان بـ َجَبؾَة الؿروزي (5)
(3488.) 

ري هق محؿد بـ مقؿقن الؿروزي (6) ؽَّ ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبفاضؾ.  ثؼة أبق محزة السُّ
(6388.) 

بف  ( طـ أبل هريرة 638(، ومسؾؿ برقؿ )579صحقح والؿرفقع مـف رواه البخاري برقؿ ) (7)
ا يف الؾػظ.  باختالف يسقر جدا



ٍَ ِبِداَلِف َشِيَو ِٔ َقا ََ 455 
 

 

 

 

قال: قال لـا  ،ثـا جعػر بـ طبد القاحد ،(1)ثـا أبق محؿد الغزاءدَّ َح  (491)

سعقد الؼطان: كان ابـ جريج صدوًقا، إذا قال: حدثـل، ففق سؿاع، يحقك بـ 

 (2)."وإذا قال: أخبركا أو أخبرين، ففق قراءة، وإذا قال: قال، ففق شبف الريح

، طـ أبل (5)، ثـا طبدان(4)ةمَ زْ بـ أيقب، ثـا ابـ أبل رِ  (3)ثـا طؿردَّ َح  (491)

قال: قال  ،، طـ أبل صالح، طـ أبل هريرةقال: قرأت طىل إطؿش ،(6)محزة

ْؿِس َفَؼْد »: ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  ـْ َصََلةِ اْلَعْصرِ َرْكَعًة َقْبَؾ َأْن َتِغقَب الش  ـْ َأْدَرَك ِم َم

ََلةَ  ْؿُس َفَؼْد َأْدَرَك الص  ـْ َصََلةِ اْلَػْجرِ َرْكَعًة َقْبَؾ َأْن َتْطُؾَع الش  ـْ َأْدَرَك ِم ، َوَم

 (7).«َأْدَركَ 
                                                        

 (.3تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة وشقخف جعػر بـ طبد القاحد إذا كان هق الفاشؿل، ففق متروك  (2)
 أدري مـ هق. (، وإن كان غقره، فال3567( برقؿ )8/55) تاريخ بغدادلف ترمجة يف 

 (.332)ص الؽػايةوإثر رواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف 

يِح ) ققلف:  ، قال ابـ رجب: يعـل أكف مل يسؿعف ومل يؼرأه. (َوإَِذا َقاَل: َقاَل، َفُفَق ِشْبُف الرِّ

ؼطلُّ ثؼة تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (3)  (.7هق السَّ

 هق محؿد بـ طبد العزيز بـ أبل رزمة ثؼة. (4)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيب، وطبدان لؼبف ثؼة حافظ. هق طبد اهلل بـ طثؿان بـ َجَبؾَة الؿروزي (5)
(3488.) 

ري هق محؿد بـ مقؿقن الؿروزي (6) ؽَّ ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبفاضؾ.  ثؼة أبق محزة السُّ
(6388.) 

بف  ( طـ أبل هريرة 638(، ومسؾؿ برقؿ )579صحقح والؿرفقع مـف رواه البخاري برقؿ ) (7)
ا يف الؾػظ.  باختالف يسقر جدا



ٍَ ِبِداَلِف َشِيَو ِٔ َقا ََ  456 
 

 

 

 

قال: قرأت طىل  ،ثـا زهقر ، ثـا الـػقظ(2)، ثـا أبق داود(1)ثـا أبلدَّ َح  (492)

الؿؾؽ بـ أبل سؾقؿان، وقرأ طبد الؿؾؽ طىل أبل الزبقر، وقرأ أبق الزبقر  طبد

 (3).ال إٓ يف الحج والعؿرةبَ ل السِّ ػِّ عَ قال: كـا كُ  ،جابر طىل

بـ سفؾ  (5)ثـا الحسـدَّ بـ طثؿان بـ أبل شقبة، َح  (4)ثـا محؿددَّ َح  (493)

 .، ثـا محؿد بـ الحسـ قال: قرأت طىل جرير بـ حازم فلقر بفالحـاط
                                                        

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (1)

 هق السجستاين صاحب الســ. (2)

( مـ هذه الطريؼ 4231برقؿ ) الســل داود يف شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة، وإثر طـد أب (3)
التل أوردها طـف الؿصـػ، وإثر ٓ يثبت طـ جابر: ٕن الراوي طـف أبق الزبقر الؿؽل محؿد بـ 
مسؾؿ، ويف روايتف طـ جابر ضعػ، وهق مدلس كذلؽ: فنن يف متـف اضطراًبا وبقاكف كؿا يظ: فؼد 

 يؼ الـػقظ بف.( مـ صر6/526) الؽامؾرواه ابـ طدي يف 

( مـ صريؼ أمحد بـ 265)ص الؽػاية(، والخطقب يف 6/526) الؽامؾورواه أيًضا يف 
الؿؾؽ بـ واقد طـ زهقر بف، بقد أن لػظف طـد الخطقب )ما كـا كعػل السبال إٓ يف حج أو  طبد

 طؿرة( بالـػل، وهذا فقف اختالف يف الؿعـك الذي أورده الؿصـػ.

 ( مـ صريؼ ابـ لفقعة.8933( برقؿ )9/423) إوسطورواه الطبراين يف 

بال»قال: حدثـا أبق الزبقر طـ جابر   .«أن الـبل هنك طـ َجر  الس 

( مـ صريؼ أشعث ابـ 5/33) الســ الؽبرى(، والبقفؼل يف 8/379ورواه ابـ أبل شقبف )
بال وكلخذ سقار طـ أبل الزبقر طـ جابر ولػظفؿا متغاير، فعـد ابـ أبل شقبة )كـا  كممر أن كقيف السِّ

بال يف الحج والعؿرة(.  مـ الشقارب(، وطـد البقفؼل: )كـا كممر أن كقفر السِّ

حل  بال(: هل مجع َسبََؾة، قالف الجقهري، وقال الفروي: هل الشعرات التل تحت الؾِّ ققلف: )السِّ
َبؾة طـد العرب: مؼدم الؾحقة وما أْسَبؾ مـفا طىل الصدر.  ( مادة: )َسَبَؾ (1/753.)الـفاية إسػؾ والسَّ

 (.212تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 (، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل.8/181) الثؼاتذكره ابـ حبان يف  (5)

ٍَ ِبِداَلِف َشِيَو ِٔ َقا ََ 457 
 

 

 

 

عب، وكتابف يف يده يـظر فقف ئ طىل أبل مصرِ قال: قُ  ،(1)ثـا الػريابلدَّ َح  (494)

 .ؽؿ فالنثَ دَّ وأكا أسؿع، َح 

حدثؽؿ ": (2)قال: قؾت: ٕبل كعقؿ الحؾبل ،ثـا مقسك بـ هاروندَّ َح  )*(

 ."فؼال أبق كعقؿ: كعؿ ،فالن

 (5)لؼِ قْ ؼِ ، ثـا الشَّ بـ ثقاب (4)، ثـا الحسـ(3)ثـا أبق حػص الصقريفدَّ َح  (495)

 إذا قرأت طىل العامل فؼؾت: حدثـل"قال:  ،قال: سؿعت أبل يؼقل: طـ طقف

قال: فسللت أمحد: إٓم تذهب يف الؼراءة طىل العامل، وقؾت:  .(6)"ةبَ يْ ذَ ففل كُ 

سؿعت سػقان بـ طققـة وسئؾ طـ : -وأكا أسؿع-أتؼقل حدثـل؟ فؼال أمحد 

هذا، فؼال: كقػ قال ذاك الخراساين؟ يعـل ابـ الؿبارك قرأت طىل فالن، قال 

  .أمحد: وإىل هذا أذهب

                                                        
 (.13هق جعػر بـ محؿد ثؼة تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (1)

 تؼريب التفذيب، صدوق تغقر يف آخر طؿره، فتؾؼـ. أبق كعقؿ جرجاين الحؾبل مهق طبقد بـ هشا (2)
 (.4433ترمجة برقؿ )

 (، ومل أقػ طىل ترمجتف.479هق محؿد بـ الحسـ الصقريف تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 (.3748( برقؿ )8/242) تاريخ بغدادهق الحسـ بـ ثقاب التَّْغؾبلُّ ثؼة لف ترمجة يف  (4)

بـ شؼقؼ بـ ديـار الؿروزي ثؼة صاحب حديث، وأبق كذلؽ ثؼة  هق محؿد بـ طظ بـ الحسـ (5)
 .تؼريب التفذيبوكالمها مـ رجال 

شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة والبؼقة ثؼات بقد أكف أثر صحقح طـ ابـ الؿبارك، فؼد رواه  (6)
 بف. -محؿد بـ طظ–ار طـ الشؼقؼل ( مـ صريؼ أمحد بـ طظ إب298)ص الؽػايةالخطقب يف 



ٍَ ِبِداَلِف َشِيَو ِٔ َقا ََ 457 
 

 

 

 

عب، وكتابف يف يده يـظر فقف ئ طىل أبل مصرِ قال: قُ  ،(1)ثـا الػريابلدَّ َح  (494)

 .ؽؿ فالنثَ دَّ وأكا أسؿع، َح 

حدثؽؿ ": (2)قال: قؾت: ٕبل كعقؿ الحؾبل ،ثـا مقسك بـ هاروندَّ َح  )*(

 ."فؼال أبق كعقؿ: كعؿ ،فالن

 (5)لؼِ قْ ؼِ ، ثـا الشَّ بـ ثقاب (4)، ثـا الحسـ(3)ثـا أبق حػص الصقريفدَّ َح  (495)

 إذا قرأت طىل العامل فؼؾت: حدثـل"قال:  ،قال: سؿعت أبل يؼقل: طـ طقف

قال: فسللت أمحد: إٓم تذهب يف الؼراءة طىل العامل، وقؾت:  .(6)"ةبَ يْ ذَ ففل كُ 

سؿعت سػقان بـ طققـة وسئؾ طـ : -وأكا أسؿع-أتؼقل حدثـل؟ فؼال أمحد 

هذا، فؼال: كقػ قال ذاك الخراساين؟ يعـل ابـ الؿبارك قرأت طىل فالن، قال 

  .أمحد: وإىل هذا أذهب

                                                        
 (.13هق جعػر بـ محؿد ثؼة تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (1)

 تؼريب التفذيب، صدوق تغقر يف آخر طؿره، فتؾؼـ. أبق كعقؿ جرجاين الحؾبل مهق طبقد بـ هشا (2)
 (.4433ترمجة برقؿ )

 (، ومل أقػ طىل ترمجتف.479هق محؿد بـ الحسـ الصقريف تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 (.3748( برقؿ )8/242) تاريخ بغدادهق الحسـ بـ ثقاب التَّْغؾبلُّ ثؼة لف ترمجة يف  (4)

بـ شؼقؼ بـ ديـار الؿروزي ثؼة صاحب حديث، وأبق كذلؽ ثؼة  هق محؿد بـ طظ بـ الحسـ (5)
 .تؼريب التفذيبوكالمها مـ رجال 

شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة والبؼقة ثؼات بقد أكف أثر صحقح طـ ابـ الؿبارك، فؼد رواه  (6)
 بف. -محؿد بـ طظ–ار طـ الشؼقؼل ( مـ صريؼ أمحد بـ طظ إب298)ص الؽػايةالخطقب يف 



ََٚي١ِ َٓا ُُ َٚاِي ٍِ ِفٞ اإِلَداَظ٠ِ  ِٛ  458 َباُب اِيَك
 

 

 

 
ِٗ ِِْل ِفٕ اإِلَداَظ ِ٘ (1)َباُب اِلَك ََّل  (2)َّاِلُنَيا

 بَابُ الِكَِْلِ فِٕ اإلِدَاظَِٗ َّالِنُيَاَّلَِ٘

بـ طبد اهلل بـ محقد  (4)ـ معدان، ثـا محؿدب بـ أمحد (3)ثـا طبد اهللدَّ َح  (496)

أكف كان "الؿؽل، ثـا بشر بـ طبقد الدارسل، ثـا صالح بـ طؿرو، طـ الحسـ: 

ٓ يرى بلًسا أن يدفع الؿحدث كتابف، ويؼقل: ارو طـل مجقع ما فقف، يسعف أن 
                                                        

ـْ أجازه: ٕن يروي طـف.  (1) تقضقح اإلجازة لغة: مـ الجقاز، بؿعـك اإلباحة: فنكف أباح الُؿِجْقُز َم
  (2/339.)إفؽار

 (.323)ص فتح الباقلواصطالًحا: اإلذن بالرواية. 

ت لؽ أْن تروي َطـِّل الؽتاب وكقػقتفا: أن يؼقل الشقخ لؾراوي شػاًها أو كتابة أو رسالًة: أجز
(، وأكقاع اإلجازة 1/38-39) مؼدمة جامع إُصقلالػالين أْو ما صح طـدك مـ مسؿقطايت. 

 (1/347-355 ،)اختصار طؾقم الحديث(، و164-151)ص طؾقم الحديثكثقرة تـظر يف 
  (1/416-438.)شرح التبصرة والتذكرةو

ابف الذي رواه أو ُكْسَخًة مـف، وقد صححفا أو أحاديث مـ حديثف، الؿـاولة: هل أن يدفع الشقخ كت (2)
ـ  وقد اكتخبفا وكتبفا بخطف، أو كتبت طـف فعرففا لؾطالب ويؼقل لؾطالب: هذا مـ حديثل أو م

 الؿعجؿ القجقز يف اصطالحات أهؾ الحديث(، و1/317) الشذا الػقاحسؿاطايت... 
اختصار طؾقم (، و172-165)ص طؾقم الحديث(، ولفذه الؿـاولة صقر تـظر يف 256)ص

  (1/438-448 .)شرح التبصرة والتذكرة(، و1/357-364) الحديث

 (.3مل أقػ لف طىل ترمجة وقد تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (3)

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (4)

ََٚي١ِ َٓا ُُ َٚاِي ٍِ ِفٞ اإِلَداَظ٠ِ  ِٛ  459 َباُب اِيَك
 

 

 

 

 (1)."يؼقل: حدثـل فالن طـ فالن

رون بـ سعقد إيظ، ثـا ثـا هادَّ بـ يحقك الساجل، َح  (2)ثـا زكريادَّ َح  (497)

، لؼد كان أشفد طىل ابـ شفاب"أكس بـ طقاض، طـ طبقد اهلل بـ طؿر قال: 

ئ زَ تَ جْ قُ فَ  .يا أبا بؽر، هذه كتبؽ؟ فقؼقل: كعؿ يمتك بالؽتب مـ كتبف، فقؼال لف:

 (3)."بذلؽ، ويحؿؾ طـف ما قرئ طؾقف

عدان، ثـا إبراهقؿ بـ سعقد الجقهري، ثـا ثـا طبد اهلل بـ أمحد بـ مدَّ َح  (498)

فجاءه ابـ  ،كـت طـد الزهري ومعف سعد بـ إبراهقؿ"قال:  ،سػقان بـ طققـة

قال: أفلحدث  ،جريج يريد أن يعرض طؾقف كتاًبا، فؼال: إن سعًدا كؾؿـل يف ابـف

 (4)."طـؽ؟ قال: كعؿ
                                                        

ب كؿا تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1) مـ صريؼ (، ورواه 474سـده تالػ: ٕجؾ بشر بـ طبقد، فؼد ُكذِّ
 (.332)ص الؽػايةالؿصـػ الخطقب يف 

 (.49تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 الؽػاية(، ومـ صريؼف الخطقب يف 2/823) الؿعرفة والتاريخصحقح، ورواه الػسقي يف  (3)
 تاريخف(، وأبق زرطة يف 2731( برقؿ )2/251) تاريخف(، ورواه ابـ أبل خقثؿة يف 318)ص

 بف بـحقه. -أبل ضؿرة–ـ أكس بـ طقاض ( بطرق ط983برقؿ )

ـَـ إْبَقـورواه مـ صريؼ الؿصـػ: ابـ ُرَشْقد يف  (، وأطؼبف بؼقلف: رجالف كؾفؿ 81)ص السَّ
 ثؼات.

(، 76)ص أخبار الؼضاةشقخ الؿصـػ مل أطرفف وبؼقتفؿ ثؼات، وإثر صحقح، فؼد رواه وكقع يف  (4)
- (23/223تاريخ دمشؼ(، وابـ طساكر يف 1587( برقؿ )2/662) الجعدياتوالبغقي يف 

 ( بطرق طـ ابـ طققـة بف.222

 =( ٕمحد: سؿعت أمحد، وذكر ققل الزهري: إن سعًدا 239برقؿ ) سمآتفيف  قال أبق داود 



ََٚي١ِ َٓا ُُ َٚاِي ٍِ ِفٞ اإِلَداَظ٠ِ  ِٛ  459 َباُب اِيَك
 

 

 

 

 (1)."يؼقل: حدثـل فالن طـ فالن

رون بـ سعقد إيظ، ثـا ثـا هادَّ بـ يحقك الساجل، َح  (2)ثـا زكريادَّ َح  (497)

، لؼد كان أشفد طىل ابـ شفاب"أكس بـ طقاض، طـ طبقد اهلل بـ طؿر قال: 

ئ زَ تَ جْ قُ فَ  .يا أبا بؽر، هذه كتبؽ؟ فقؼقل: كعؿ يمتك بالؽتب مـ كتبف، فقؼال لف:

 (3)."بذلؽ، ويحؿؾ طـف ما قرئ طؾقف

عدان، ثـا إبراهقؿ بـ سعقد الجقهري، ثـا ثـا طبد اهلل بـ أمحد بـ مدَّ َح  (498)

فجاءه ابـ  ،كـت طـد الزهري ومعف سعد بـ إبراهقؿ"قال:  ،سػقان بـ طققـة

قال: أفلحدث  ،جريج يريد أن يعرض طؾقف كتاًبا، فؼال: إن سعًدا كؾؿـل يف ابـف

 (4)."طـؽ؟ قال: كعؿ
                                                        

ب كؿا تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1) مـ صريؼ (، ورواه 474سـده تالػ: ٕجؾ بشر بـ طبقد، فؼد ُكذِّ
 (.332)ص الؽػايةالؿصـػ الخطقب يف 

 (.49تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 الؽػاية(، ومـ صريؼف الخطقب يف 2/823) الؿعرفة والتاريخصحقح، ورواه الػسقي يف  (3)
 تاريخف(، وأبق زرطة يف 2731( برقؿ )2/251) تاريخف(، ورواه ابـ أبل خقثؿة يف 318)ص

 بف بـحقه. -أبل ضؿرة–ـ أكس بـ طقاض ( بطرق ط983برقؿ )

ـَـ إْبَقـورواه مـ صريؼ الؿصـػ: ابـ ُرَشْقد يف  (، وأطؼبف بؼقلف: رجالف كؾفؿ 81)ص السَّ
 ثؼات.

(، 76)ص أخبار الؼضاةشقخ الؿصـػ مل أطرفف وبؼقتفؿ ثؼات، وإثر صحقح، فؼد رواه وكقع يف  (4)
- (23/223تاريخ دمشؼ(، وابـ طساكر يف 1587( برقؿ )2/662) الجعدياتوالبغقي يف 

 ( بطرق طـ ابـ طققـة بف.222

 =( ٕمحد: سؿعت أمحد، وذكر ققل الزهري: إن سعًدا 239برقؿ ) سمآتفيف  قال أبق داود 



ََٚي١ِ َٓا ُُ َٚاِي ٍِ ِفٞ اإِلَداَظ٠ِ  ِٛ  463 َباُب اِيَك
 

 

 

 

زيد، حدثـل أبل ، ثـا العباس بـ القلقد بـ مظُّ ؽْ الشِّ  (1)ثـا العباسدَّ َح  (499)

قال: قال يل إوزاطل: ما أجزتف لؽ وحدك فؼؾ فقف خبرين، وما أجزتف لجؿاطة 

 (2).أكت فقفؿ فؼؾ فقف خبركا

العسؽري، ثـا أبق زرطة  فْ يَ قْ ؿُ حْ مَ بـ أمحد بـ  (3)ثـا محؿددَّ َح  (511)

قال:  ،بـ أبل سؾؿة (5)بـ إبراهقؿ، طـ طؿرو (4)أخبرين طبد الرمحـ الدمشؼل،

 !إن كـت حدثتؽ فؼؾ"ثـا؟ قال: دَّ قؾت لألوزاطل يف الؿـاولة: أققل فقفا َح 

فؼؾت: أققل فقفا أخبركا؟ قال: ٓ قؾت: فؽقػ أققل؟ قال: قؾ: قال أبق طؿرو، 

 (6)."وطـ أبل طؿرو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كؾؿـل يف ابـف ...، قال: يعـل إبراهقؿ بـ سعد. =

ري كتاًبا فقف أحاديث لؾزهري، الذي يظفر مـ سقاق الؼصة أن ابـ جريج جاء لقؼرأ طىل الزه قلت:
فاطتذر لف بؿا وطد سعًدا بف يف ولده لقؼرأ طؾقف، فطؾب حقـفا ابـ جريج مـ الزهري أن يجقزه يف 
رواية الؽتاب الذي أحضره، فلجازه أن يرويف طـف وٓ شؽ أن اإلجازة لف كاكت بعد معرفة الزهري 

 أكف مـ أحاديثف، واهلل أطؾؿ.

 (، وهق حسـ الحديث إن شاء اهلل.461) تؼدم تحت إثر رقؿ (1)

 ( بلصقل مؿا هق هـا.489سـده محسـ، وقد تؼدم برقؿ ) (2)

 ثؼة. (3)

 الؿعروف بـ)دحقؿ( ثؼة. (4)

ترمجة  تؼريب التفذيبهق طؿرو بـ أبل سؾؿة التـقسل الدمشؼل أبق حػص، صدوق لف أوهام.  (5)
 (.5378برقؿ )

( مـ هذه الطريؼ التل أوردها طـف الؿصـػ، ورواه ابـ 372برقؿ ) تاريخفإثر طـد أبل زرطة يف  (6)
 = الؽػاية(، والخطقب يف 2283( برقؿ )2/1155-1156) جامع بقان العؾؿ وفضؾفطبد البر يف 

ََٚي١َِب َٓا ُُ َٚاِي ٍِ ِفٞ اإِلَداَظ٠ِ  ِٛ  461 اُب اِيَك
 

 

 

 

، أخبرين (2)، ثـا أبق زرطةفْ يَ قْ ؿُ حْ مَ بـ أمحد بـ  (1)ثـا محؿددَّ َح  (511)

يعـل -قال: قال إوزاطل يف كتب إماكة  ،، ثـا القلقدبـ ذكقان (3)اهلل طبد

 (4).: يعؿؾ بف وٓ يحدث بف-الؿـاولة

بـ  (7)، ثـا طؿر(6)، ثـا أبق زرطة، حدثـل صػقان(5)حدثـل محؿد (512)

 (8)."دفع إيل إوزاطل كتاًبا بعدما كظر فقف، فؼال: اروه طـل"قال:  ،القاحد طبد

، ثـا أبق زرطة، حدثـل صػقان، حدثـل طؿر، طـ (9)ثـا محؿددَّ َح  (513)

 (10)."فؼال: اروها طـل ،دفع إيل يحقك بـ أبل كثقر صحقػةً "قال:  ،إوزاطل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مـ صريؼ أبل زرطة بف.35/187) تاريخ دمشؼ(، وابـ طساكر يف 333)ص =

 تؼدم قريبًا. (1)

 هق الدمشؼل اإلمام. (2)
  (8/363.)الثؼاتطبد اهلل بـ أمحد بـ ذكقان الدمشؼل ذكره ابـ حبان يف  هق (3)

 (: ولعؾ ققلف هذا فقؿا مل يلذن يف الحديث بف طـف.87)ص اإللؿاعيف  سـده ضعقػ، قال طقاض  (4)

 هق محؿد بـ أمحد الؿتؼدم يف السـد السابؼ ثؼة. (5)

تؼريب  ن يدلس تدلقس التسقية، قالف أبق زرطة.هق صػقان بـ صالح بـ صػقان الدمشؼل ثؼة، وكا (6)
 (.2953ترمجة برقؿ ) التفذيب

 (.4977ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب  هق طؿر بـ طبد القاحد الدمشؼل ثؼة. (7)

(، 321)ص الؽػاية(، ورواه الخطقب يف 374برقؿ ) تاريخفصحقح، وإثر طـد أبل زرطة يف  (8)
تاريخ (، وابـ طساكر يف 2284( برقؿ )2/1156) بقان العؾؿ وفضؾف جامعوابـ طبد البر يف 

 ( مـ صريؼ أبل زرطة بف.45/283) دمشؼ

 ثؼة تؼدم يف السـد السابؼ. (9)

رجال سـده ثؼات كؾفؿ بقد أن صػقان كؿا تؼدم مدلس تدلقس التسقية، وٓ بد أن يصرح يف شقخف  (13)
ف طؿر، فؾؿ يؼؾ حدثـل إوزاطل، وهذا يختؾػ طـ وشقخ شقخف، ومل يػعؾ إٓ يف شقخف أما شقخ

 =الذي قبؾف: ٕن الذي قبؾف طؿر بـ طبد القاحد يتؽؾؿ طـ قصة مع إوزاطل هق يرويفا أما هـا 

سنده حسن، وقد تقدم برقم )487( بأطول مما هو هنا.



ََٚي١َِب َٓا ُُ َٚاِي ٍِ ِفٞ اإِلَداَظ٠ِ  ِٛ  461 اُب اِيَك
 

 

 

 

، أخبرين (2)، ثـا أبق زرطةفْ يَ قْ ؿُ حْ مَ بـ أمحد بـ  (1)ثـا محؿددَّ َح  (511)

يعـل -قال: قال إوزاطل يف كتب إماكة  ،، ثـا القلقدبـ ذكقان (3)اهلل طبد

 (4).: يعؿؾ بف وٓ يحدث بف-الؿـاولة

بـ  (7)، ثـا طؿر(6)، ثـا أبق زرطة، حدثـل صػقان(5)حدثـل محؿد (512)

 (8)."دفع إيل إوزاطل كتاًبا بعدما كظر فقف، فؼال: اروه طـل"قال:  ،القاحد طبد

، ثـا أبق زرطة، حدثـل صػقان، حدثـل طؿر، طـ (9)ثـا محؿددَّ َح  (513)

 (10)."فؼال: اروها طـل ،دفع إيل يحقك بـ أبل كثقر صحقػةً "قال:  ،إوزاطل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مـ صريؼ أبل زرطة بف.35/187) تاريخ دمشؼ(، وابـ طساكر يف 333)ص =

 تؼدم قريبًا. (1)

 هق الدمشؼل اإلمام. (2)
  (8/363.)الثؼاتطبد اهلل بـ أمحد بـ ذكقان الدمشؼل ذكره ابـ حبان يف  هق (3)

 (: ولعؾ ققلف هذا فقؿا مل يلذن يف الحديث بف طـف.87)ص اإللؿاعيف  سـده ضعقػ، قال طقاض  (4)

 هق محؿد بـ أمحد الؿتؼدم يف السـد السابؼ ثؼة. (5)

تؼريب  ن يدلس تدلقس التسقية، قالف أبق زرطة.هق صػقان بـ صالح بـ صػقان الدمشؼل ثؼة، وكا (6)
 (.2953ترمجة برقؿ ) التفذيب

 (.4977ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب  هق طؿر بـ طبد القاحد الدمشؼل ثؼة. (7)

(، 321)ص الؽػاية(، ورواه الخطقب يف 374برقؿ ) تاريخفصحقح، وإثر طـد أبل زرطة يف  (8)
تاريخ (، وابـ طساكر يف 2284( برقؿ )2/1156) بقان العؾؿ وفضؾف جامعوابـ طبد البر يف 

 ( مـ صريؼ أبل زرطة بف.45/283) دمشؼ

 ثؼة تؼدم يف السـد السابؼ. (9)

رجال سـده ثؼات كؾفؿ بقد أن صػقان كؿا تؼدم مدلس تدلقس التسقية، وٓ بد أن يصرح يف شقخف  (13)
ف طؿر، فؾؿ يؼؾ حدثـل إوزاطل، وهذا يختؾػ طـ وشقخ شقخف، ومل يػعؾ إٓ يف شقخف أما شقخ

 =الذي قبؾف: ٕن الذي قبؾف طؿر بـ طبد القاحد يتؽؾؿ طـ قصة مع إوزاطل هق يرويفا أما هـا 
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 ، ثـا أبق إسحاقؾقلفْ أمحد إسحاق بـ بُ  (1)ثـا أبق جعػردَّ َح  (514)

قال: سؿعت إسؿاطقؾ بـ أبل أويس قال: سللت  ،إسحاق بـا (2)إسؿاطقؾ

قال الؿحدث، ثؿ قراءة أو  ،قراءتؽ طىل العامل"مالًؽا طـ أصح السؿاع، فؼال: 

قال: فؼؾت  ،الؿحدث طؾقؽ، ثؿ أن يدفع إلقؽ كتابف، فقؼقل: ارو هذا طـل

بـ  لُّ بَ قال: أو مل يؼؾ ابـ طباس: أقرأين أُ  لؿالؽ: أقرأ طؾقؽ وأققل حدثـل؟

 (3)."لِّ بَ وإكؿا قرأ طىل أُ  ؟كعب

، قال: (5)، ثـا أبق بؽر السالؿلبـ صالح البخاري (4)حدثـل طبد اهلل (515)

جاءين يحقك بـ سعقد )سؿعت ابـ أبل أويس يؼقل: سؿعت مالًؽا يؼقل: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحدث طـ إوزاطل، وإوزاطل ذكر لف قصة مع شقخف يحقك بـ أبل كثقر، وطؾقف فال بد مـ  =
 ؼصة ضعقػة، واهلل أطؾؿ.تصريح صػقان يف شقخف وشقخ شقخف، وطؾقف تؽقن ال

 جامع بقان العؾؿ وفضؾف(، ورواه ابـ طبد البر يف 375برقؿ ) تاريخفوإثر رواه أبق زرطة يف 
 تاريخ دمشؼ(، وابـ طساكر يف 321)ص الؽػاية(، والخطقب يف 2285( برقؿ )2/1156)
 ( مـ صريؼ أبل زرطة بف.35/187)

 (.1933( برقؿ )5/51) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف  (1)

 الجرح والتعديؾهق إسؿاطقؾ بـ إسحاق بـ إسؿاطقؾ أبق إسحاق إزدي ثؼة لف ترمجة يف  (2)
 (.3271( برقؿ )7/272) تاريخ بغداد(، و531( برقؿ )2/158)

الـؽت (، ولؾػائدة يـظر 276)ص الؽػايةسـده حسـ، ورواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (3)
 ( لؾزركشل.3/534) بـ الصالحطىل مؼدمة ا

 تاريخ بغدادهق طبد اهلل بـ صالح بـ طبد اهلل بـ الضحاك أبق محؿد البخاري ثؼة لف ترمجة يف  (4)
 (.145( برقؿ )14/243) سقر أطالم الـبالء(، و5364( برقؿ )11/159)

بـ سامل بـ طبد اهلل بـ طؿر بـ الخطاب السالؿل، كؿا يف  هق أبق بؽر أمحد بـ محؿد بـ أبل بؽر (5)
 (، ومل أقػ لف طىل ترمجة مستؼؾة.3/126) هتذيب الؽؿالتالمذة ابـ أبل ُأويس مـ 
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ابـ شفاب،  حديث الزهري رَ رَ يا أبا طبد اهلل، اكتب يل غُ "فؼال:  ،إكصاري

 (.فؽتب لف ثالثة قراصقس، ثؿ لؼقتف هبا، فلخذها مـل

 قرأهتا طؾقف؟  (1)]هؾ[ فؼال لف رجؾ: يا أبا طبد اهلل

 (2)."قال: هق كان أفؼف مـ ذلؽ، بؾ أخذها طـل وحدث هبا

دخؾت "قال:  ،ثـا الساجل، ثـا هارون إيظ، أخبرين ابـ وهبدَّ َح  (516)

قال: ارفع هذه  ،فؾؿا فرغت -أو قال: قرأ طظ-طىل ابـ لفقعة، فؼرأت طؾقف 

، فنذا أكا بؽتاب، فؼال: اكظر فقف، تعرف هذه إحاديث؟ حدثـل هبا (3)ةَس ػَ ـْالطَّ 

 (4)."فلططقتف الؽتاب، وخرجت مـ طـده .مخرمة بـ بؽقر

 (7)بـ طبد اهلل بـ بؽر (6)، ثـا أمحد(5)حدثـل العباس بـ الحسـ (517)

                                                        
 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع. (1)

مـ (، و2/823) الؿعرفة والتاريخيف سـده مـ مل أطرفف، وهق أثر صحقح، فؼد رواه الػسقي يف  (2)
( مـ صريؼ طبد اهلل بـ وهب، ومطرٍف القساري وابـ أبل 347)ص الؽػايةصريؼف الخطقب يف 

( مـ صريؼ ابـ وهب وْحَده، والؼاضل طقاض يف 872( برقؿ )1/252) تاريخفخقثؿة يف 
اإللؿاع ( مـ صريؼ محؿد بـ الضحاك ثالثتفؿ طـ مالؽ بف بـحقه.86)ص 

ـَْػسُة: واحدة الطَّ  (3)  مادة: )َصـَْػس(. الؼامقسـافس لؾُبسط والثقاب، والحصقر مـ َسَعٍػ. الطَّ

 صحقح. (4)

 (، ومل أقػ لف طىل ترمجة.333تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)

 (، ومل أقػ لف طىل ترمجة.335تؼدم تحت إثر رقؿ ) (6)

 وقع يف الؿطبقع: )بؽقر(. (7)
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ابـ شفاب،  حديث الزهري رَ رَ يا أبا طبد اهلل، اكتب يل غُ "فؼال:  ،إكصاري

 (.فؽتب لف ثالثة قراصقس، ثؿ لؼقتف هبا، فلخذها مـل

 قرأهتا طؾقف؟  (1)]هؾ[ فؼال لف رجؾ: يا أبا طبد اهلل

 (2)."قال: هق كان أفؼف مـ ذلؽ، بؾ أخذها طـل وحدث هبا

دخؾت "قال:  ،ثـا الساجل، ثـا هارون إيظ، أخبرين ابـ وهبدَّ َح  (516)

قال: ارفع هذه  ،فؾؿا فرغت -أو قال: قرأ طظ-طىل ابـ لفقعة، فؼرأت طؾقف 

، فنذا أكا بؽتاب، فؼال: اكظر فقف، تعرف هذه إحاديث؟ حدثـل هبا (3)ةَس ػَ ـْالطَّ 

 (4)."فلططقتف الؽتاب، وخرجت مـ طـده .مخرمة بـ بؽقر

 (7)بـ طبد اهلل بـ بؽر (6)، ثـا أمحد(5)حدثـل العباس بـ الحسـ (517)

                                                        
 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع. (1)

مـ (، و2/823) الؿعرفة والتاريخيف سـده مـ مل أطرفف، وهق أثر صحقح، فؼد رواه الػسقي يف  (2)
( مـ صريؼ طبد اهلل بـ وهب، ومطرٍف القساري وابـ أبل 347)ص الؽػايةصريؼف الخطقب يف 

( مـ صريؼ ابـ وهب وْحَده، والؼاضل طقاض يف 872( برقؿ )1/252) تاريخفخقثؿة يف 
اإللؿاع ( مـ صريؼ محؿد بـ الضحاك ثالثتفؿ طـ مالؽ بف بـحقه.86)ص 

ـَْػسُة: واحدة الطَّ  (3)  مادة: )َصـَْػس(. الؼامقسـافس لؾُبسط والثقاب، والحصقر مـ َسَعٍػ. الطَّ

 صحقح. (4)

 (، ومل أقػ لف طىل ترمجة.333تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)

 (، ومل أقػ لف طىل ترمجة.335تؼدم تحت إثر رقؿ ) (6)

 وقع يف الؿطبقع: )بؽقر(. (7)
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كتب "قال: سؿعت شعبة يؼقل:  ،، ثـا بؼقةبـ طثؿان (1)يحقكالـقسابقري، ثـا 

إيل مـصقر بلحاديث، فؼؾت: أققل حدثـل؟ قال: كعؿ، إذا كتبت إلقؽ فؼد 

قال شعبة: فسللت أيقب طـ ذلؽ، فؼال: صدق، إذا كتب إلقؽ فؼد  ،حدثتؽ

 (2)."حدثؽ

، ثـا أمحد بـ حـبؾ، ثـا ئبـ هاك (3)أمحد بـ مـقع، ثـا إبراهقؿثـا دَّ َح  (518)

ثـا إبراهقؿ، دَّ َح  .ثـا شعبة، قال: كتب إيل مـصقر وقرأتف طؾقف محؿد بـ جعػر،

ٓ أدري زاد أو -صالًة  ملسو هيلع هللا ىلصقال: صىل رسقل اهلل  ،طـ طؾؼؿة، طـ طبد اهلل

ا ـَ ؾَ بَ ؼْ تَ اْس فَ  -ؿة أو طبد اهلل زاد أو كؼصإبراهقؿ الؼائؾ، ٓ يدري طؾؼ ،كؼص

حزيـًا، فثـك رجؾف، واستؼبؾ الؼبؾة، وسجد سجدتقـ، ثؿ أقبؾ طؾقـا بقجفف، 

َْكَبْلُتُؽُؿقهُ »فؼال:  َٕ ََلةِ َشْلٌء  ـْ أَ َلْق َحَدَث فِل الص  ـْسَكا َبَش ، َوَلؽِ قَن، ٌر َأْكَسك َكََم َت
                                                        

 تؼريب التفذيبلؼرشل الحؿصل، صدوق طابد. هق يحقك بـ طثؿان بـ سعقد بـ كثقر بـ ديـار ا (1)
 (.7654ترمجة برقؿ )

 (2/825-826 ،)الؿعرفة والتاريخيف سـده مـ مل أطرفف بقد أكف أثر ثابت، فؼد رواه الػسقي يف  (2)
( مـ صريؼ ُسَؽْقـ بـ طبد العزيز طـ شعبة بف، وسؽقـ 343)ص الؽػايةومـ صريؼف الخطقب يف 

 وق يروي طـ ضعػاء.قال طـف الحافظ: صد

( مـ صريؼ َسْؾؿ بـ قادم طـ بؼقة بف مختصًرا، وسؾؿ بـ قادم 343) الؽػايةورواه الخطقب يف 
( 2/239(، ثؿ وجدتف طـد ابـ حبان )4713( برقؿ )13/239) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف 

( مـ صريؼ 89)ص اإللؿاع( )إحسان( مـ صريؼ محؿد بـ كثقر، والؼاضل طقاض يف 462برقؿ )
 مقسك بـ أطقـ كالمها طـ شعبة بف.

( برقؿ 7/163) تاريخ بغدادهق إبراهقؿ بـ هاكئ أبق إسحاق الـقسابقري ثؼة لف ترمجة يف  (3)
(3214.) 
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َقاِب،  ُؽْؿ َما َشؽ  فِل َصََلتِِف َفْؾَقَتَحر  َأْقَرَب َذلَِؽ لِؾص   َ ُروكِل، َوَأ َفنَِذا َكِسقُت َفَذك 

ـِ  َفْؾُقتِؿ  َطَؾْقِف، َوْلُقَسؾ ؿْ  ْسُجُد َسْجَدَتْق ََ  (1).«ُثؿ  

وطبد الرمحـ، طـ  ثـا ابـ مـقع، ثـا بـدار، ثـا محؿد بـ أبل طدي،دَّ َح  (519)

قال: كتب إيل مـصقر وقرأتف طؾقف، قال: حدثـل أبق طثؿان مقىل الؿغقرة  ،شعبة

صاحب هذه  -ملسو هيلع هللا ىلصبـ شعبة، قال: سؿعت أبا هريرة يؼقل: سؿعت رسقل اهلل ا

ـْ َشِؼل  »يؼقل:  -الحجرة الصادق الؿصدوق ٓ  ِم ْحَؿُة إِ ـَْزُع الر   (2).«َٓ ُت

ثـا الساجل، ثـا هارون إيظ، ثـا طبد اهلل بـ صالح، كاتب الؾقث دَّ َح  (511)

بـ سعد،: أن الؾقث بـ سعد، كان يجقز كتب العؾؿ لؽؾ مـ سللف ذلؽ، وٓ ا

 (3).يؿـع، ويراها جائزًة واسعًة لؿـ أخذه وحدث بف

 ،رؿْ ـا أبق زيد بـ أبل الغَ ثـا الساجل، ثـا هارون بـ سعقد إيظ، ثدَّ َح  (511)

                                                        
( مـ صريؼ: ابـ هاكئ، بف، والؿرفقع 917( برقؿ )1/483) الجعدياتصحقح، ورواه البغقي يف  (1)

 ( مـ صريؼ مـصقر بف.572مسؾؿ برقؿ )(، و431مـف طـد البخاري برقؿ )

صحقح إىل شعبة، وأما الؿرفقع فسـده ضعقػ: ٕجؾ أبل طثؿان مقىل الؿغقرة ققؾ: اسؿف سعقد،  (2)
وققؾ: طؿران مل أجد ٕهؾ العؾؿ فقف جرًحا وٓ تعدياًل، وقال الحافظ: مؼبقل. وهذا طـد الؿتابعة 

 وإٓ فؾقِّـ.

بـ صالح كاتب الؾقث، قال الحافظ: صدوق كثقر الغؾط ثبت يف كتابف،  رجالف ثؼات بقد أن طبد اهلل (3)
 (.3439ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبوكاكت فقف غػؾة. 

ولبعض إئؿة فقؿا روى وهق أن ما رواه طـف أهؾ الحذق، ففق مـ صحقح حديثف، وما  قلت:
 مؼدمة كتاب الؿجروحقـ يجقئ مـ رواية الشققخ طـف، فقتققػ فقف، ولؾػائدة يـظر تعؾقؼل طىل

 (.322)ص الؽػاية(، وإثر رواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف 67برقؿ )
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َقاِب،  ُؽْؿ َما َشؽ  فِل َصََلتِِف َفْؾَقَتَحر  َأْقَرَب َذلَِؽ لِؾص   َ ُروكِل، َوَأ َفنَِذا َكِسقُت َفَذك 

ـِ  َفْؾُقتِؿ  َطَؾْقِف، َوْلُقَسؾ ؿْ  ْسُجُد َسْجَدَتْق ََ  (1).«ُثؿ  

وطبد الرمحـ، طـ  ثـا ابـ مـقع، ثـا بـدار، ثـا محؿد بـ أبل طدي،دَّ َح  (519)

قال: كتب إيل مـصقر وقرأتف طؾقف، قال: حدثـل أبق طثؿان مقىل الؿغقرة  ،شعبة

صاحب هذه  -ملسو هيلع هللا ىلصبـ شعبة، قال: سؿعت أبا هريرة يؼقل: سؿعت رسقل اهلل ا

ـْ َشِؼل  »يؼقل:  -الحجرة الصادق الؿصدوق ٓ  ِم ْحَؿُة إِ ـَْزُع الر   (2).«َٓ ُت

ثـا الساجل، ثـا هارون إيظ، ثـا طبد اهلل بـ صالح، كاتب الؾقث دَّ َح  (511)

بـ سعد،: أن الؾقث بـ سعد، كان يجقز كتب العؾؿ لؽؾ مـ سللف ذلؽ، وٓ ا

 (3).يؿـع، ويراها جائزًة واسعًة لؿـ أخذه وحدث بف

 ،رؿْ ـا أبق زيد بـ أبل الغَ ثـا الساجل، ثـا هارون بـ سعقد إيظ، ثدَّ َح  (511)

                                                        
( مـ صريؼ: ابـ هاكئ، بف، والؿرفقع 917( برقؿ )1/483) الجعدياتصحقح، ورواه البغقي يف  (1)

 ( مـ صريؼ مـصقر بف.572مسؾؿ برقؿ )(، و431مـف طـد البخاري برقؿ )

صحقح إىل شعبة، وأما الؿرفقع فسـده ضعقػ: ٕجؾ أبل طثؿان مقىل الؿغقرة ققؾ: اسؿف سعقد،  (2)
وققؾ: طؿران مل أجد ٕهؾ العؾؿ فقف جرًحا وٓ تعدياًل، وقال الحافظ: مؼبقل. وهذا طـد الؿتابعة 

 وإٓ فؾقِّـ.

بـ صالح كاتب الؾقث، قال الحافظ: صدوق كثقر الغؾط ثبت يف كتابف،  رجالف ثؼات بقد أن طبد اهلل (3)
 (.3439ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبوكاكت فقف غػؾة. 

ولبعض إئؿة فقؿا روى وهق أن ما رواه طـف أهؾ الحذق، ففق مـ صحقح حديثف، وما  قلت:
 مؼدمة كتاب الؿجروحقـ يجقئ مـ رواية الشققخ طـف، فقتققػ فقف، ولؾػائدة يـظر تعؾقؼل طىل

 (.322)ص الؽػاية(، وإثر رواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف 67برقؿ )

تفصيل وهو أن ما رواه عنه أهل الحذق، فهو من صحيح حديثه، وما
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إذا أخذت  وأشفب بـ طبد العزيز أين اجتؿع ابـ وهب وابـ الؼاسؿ"قال: 

 (1)."الؽتاب مـ الؿحدث أن أققل فقف: أخبرين

ؿ، ثـا ؾَّ َس بـ مُ  (3)بـ أمحد بـ معدان، ثـا يقسػ (2)ثـا طبد اهللدَّ َح  (512)

، فلخرج إيل كتاًبا، قال: أتقت حققة بـ شريح فسللتف قال: ،بـ تؿقؿ (4)خؾػ

كذا أفعؾ  ، قؾت: ٓ كؼبؾف إٓ سؿاًطا، قال:اذهب فاكسخ هذا واروه طـل"

 (5)."قال: فتركتف ،بغقرك، فنن أردتف، وإٓ فذره

قال: كتب إيل  ،قؿ، ثـا القلقد، ثـا إوزاطلَح ، ثـا دُ (6)ثـا طبداندَّ َح  (513)

 (7).قتادة

ع، ثـا يزيد يْ زِ بـ الجـقد، ثـا محؿد بـ طبد اهلل بـ بَ  (1)حدثـل محؿد (514)

                                                        
رجال ثؼات كؾفؿ سقى ابـ أبل الَغْؿر، وهق طبد الرمحـ بـ أبل الغؿر أبق زيد الؿفري، ذكره ابـ  (1)

(، ومل 8/383) الثؼات(، وابـ حبان يف 1332( برقؿ )5/274) الجرح والتعديؾأبل حاتؿ يف 
 يذكرا فقف جرًحا وٓ تعدياًل.

 (.3تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.12هق يقسػ بـ سعقد بـ مسؾؿ الؿصقصل ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

قَصة صدوق طابد.  (4) تؼريب هق خؾػ بـ تؿقؿ بـ أبل طتاب أبق طبد الرمحـ الؽقيف كزيؾ الِؿصِّ
 (.1737ترمجة برقؿ ) التفذيب

(، ورواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف 3خ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة وتؼدم برقؿ )شق (5)
الؽػاية (، وابـ طساكر يف 315)صتاريخ دمشؼ (17/9.) 

 هق إهقازي ثؼة. (6)

 .(516)رجال إسـاده ثؼات كؾفؿ والقلقد بـ مسؾؿ مدلس وصرح بالتحديث، واكظر ما سقليت برقؿ  (7)
 (، ومل أقػ لف طىل ترمجة.133ر رقؿ )تؼدم تحت إث (1)
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قال: كتبـا إىل إبراهقؿ الـخعل كسللف، طـ  ،بـ زريع، ثـا سعقد، طـ قتادةا

م رِّ حَ الرضاع، فؽتب يذكر أن شريًحا حدث أن طؾقا وابـ مسعقد كاكا يؼقٓن: يُ 

وكان يف كتابف أن أبا الشعثاء الؿحاربل حدثف أن  ،وكثقره فُ ؾُ قْ ؾِ مـ الرضاع قَ 

ُم اْلَخْطَػةُ »، قال: ملسو هيلع هللا ىلصطائشة، حدثتف أن رسقل اهلل    (1).«َواْلَخْطَػَتانِ  َٓ ُتَحر 

، ثـا (4)، ثـا حجاجبـ مقسك (3)بـ زكرياء، ثـا يقسػ (2)ثـا الؼاسؿدَّ َح  (515)

، ملسو هيلع هللا ىلصقال: كتب إيل كافع، طـ ابـ طؿر، أن رسقل اهلل  ،طـ أيقب محاد بـ سؾؿة،

ُجَؾ ُثؿ  َتْؼُعْد َٓ ُتؼِ »قال:  ـ  الر   (5).«فِل َمْؼَعِدهِ  قَؿ

، ثـا إوزاطل، قال: كتب إيل قتادة، (2)لتِ ؾُّ بُ ا، ثـا البَ (1)ثـا أبق شعقبدَّ َح  (516)

                                                        
ـ شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة والبؼقة ثؼات بقد أكف أثر صحقح، فؼد رواه الـسائل يف  (1) السـ

 ( مـ صريؼ محؿد بـ طبد اهلل بـ بزيع بف.5439( برقؿ )5/233) الؽبرى
صحقح زريع بف، ويـظر ( مـ صريؼ يزيد بـ 4713( برقؿ )8/163) الؿسـدورواه أبق يعىل يف 

 (.1453برقؿ ) مسؾؿ
 الـفايةوققلف: الخطػة والخطػتان، أي: الرضعة الؼؾقؾة يلخذها الصبل مـ الثدي بسرطة 

 ( مادة )َخَطَػ(.1/537)
 (.5495ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب هق الؼاسؿ بـ زكرياء الؿطرز، حافظ ثؼة. (2)

 (.7944ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب ، صدوق.هق يقسػ بـ مقسك بـ راشد الؼطان (3)

 (.1146ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب هق حجاج بـ مـفال إكؿاصل البصري ثؼة فاضؾ. (4)

( مـ صريؼ محاد وغقره، طـ كافع بف، 2177سـده حسـ، وأما الؿرفقع مـف، ففق طـد مسؾؿ برقؿ ) (5)
 اه طـ غقر ابـ طؿر.ومـ صريؼ سامل طـ ابـ طؿر بف بـحقه، وكذا رو

 (.426هق أبق شعقب الحراين طبد اهلل بـ الحسـ إُمقي ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

الباُبؾُّتل الحراين ابـ امرأة  (، وهق يحقك بـ طبد اهلل بـ الضحاكاْلَبابِؾِلُّ تصحػ يف الؿطبقع: إىل ) (2)
 (.7635ترمجة برقؿ ) ريب التفذيبتؼ .إوزاطل، ضعقػ

)8(

)8(
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قال: كتبـا إىل إبراهقؿ الـخعل كسللف، طـ  ،بـ زريع، ثـا سعقد، طـ قتادةا

م رِّ حَ الرضاع، فؽتب يذكر أن شريًحا حدث أن طؾقا وابـ مسعقد كاكا يؼقٓن: يُ 

وكان يف كتابف أن أبا الشعثاء الؿحاربل حدثف أن  ،وكثقره فُ ؾُ قْ ؾِ مـ الرضاع قَ 

ُم اْلَخْطَػةُ »، قال: ملسو هيلع هللا ىلصطائشة، حدثتف أن رسقل اهلل    (1).«َواْلَخْطَػَتانِ  َٓ ُتَحر 

، ثـا (4)، ثـا حجاجبـ مقسك (3)بـ زكرياء، ثـا يقسػ (2)ثـا الؼاسؿدَّ َح  (515)

، ملسو هيلع هللا ىلصقال: كتب إيل كافع، طـ ابـ طؿر، أن رسقل اهلل  ،طـ أيقب محاد بـ سؾؿة،

ُجَؾ ُثؿ  َتْؼُعْد َٓ ُتؼِ »قال:  ـ  الر   (5).«فِل َمْؼَعِدهِ  قَؿ

، ثـا إوزاطل، قال: كتب إيل قتادة، (2)لتِ ؾُّ بُ ا، ثـا البَ (1)ثـا أبق شعقبدَّ َح  (516)

                                                        
ـ شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة والبؼقة ثؼات بقد أكف أثر صحقح، فؼد رواه الـسائل يف  (1) السـ

 ( مـ صريؼ محؿد بـ طبد اهلل بـ بزيع بف.5439( برقؿ )5/233) الؽبرى
صحقح زريع بف، ويـظر ( مـ صريؼ يزيد بـ 4713( برقؿ )8/163) الؿسـدورواه أبق يعىل يف 

 (.1453برقؿ ) مسؾؿ
 الـفايةوققلف: الخطػة والخطػتان، أي: الرضعة الؼؾقؾة يلخذها الصبل مـ الثدي بسرطة 

 ( مادة )َخَطَػ(.1/537)
 (.5495ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب هق الؼاسؿ بـ زكرياء الؿطرز، حافظ ثؼة. (2)

 (.7944ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب ، صدوق.هق يقسػ بـ مقسك بـ راشد الؼطان (3)

 (.1146ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب هق حجاج بـ مـفال إكؿاصل البصري ثؼة فاضؾ. (4)

( مـ صريؼ محاد وغقره، طـ كافع بف، 2177سـده حسـ، وأما الؿرفقع مـف، ففق طـد مسؾؿ برقؿ ) (5)
 اه طـ غقر ابـ طؿر.ومـ صريؼ سامل طـ ابـ طؿر بف بـحقه، وكذا رو

 (.426هق أبق شعقب الحراين طبد اهلل بـ الحسـ إُمقي ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

الباُبؾُّتل الحراين ابـ امرأة  (، وهق يحقك بـ طبد اهلل بـ الضحاكاْلَبابِؾِلُّ تصحػ يف الؿطبقع: إىل ) (2)
 (.7635ترمجة برقؿ ) ريب التفذيبتؼ .إوزاطل، ضعقػ

)7(

)6(

)7( )6(
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وأبل بؽر وطؿر،  ملسو هيلع هللا ىلصقال: حدثـل أكس بـ مالؽ: أكف صىل خؾػ رسقل اهلل 

فؽاكقا يستػتحقن بالحؿد هلل رب العالؿقـ، ٓ يذكرون بسؿ اهلل الرمحـ الرحقؿ 

 (1).ل قراءة، وٓ آخرهايف أو

، ثـا يعؼقب الػسقي، ثـا أبق مسفر، قال: كتب إيل ابـ (2)ثـا أبلدَّ َح  (517)

يف الحامؾ ترى -يذكر طـ بؽقر بـ طبد اهلل، طـ أم طؾؼؿة، طـ طائشة ، لفقعة

 (3).«َٓ ُتَصؾ ل»قالت:  -الدم

فؼال  ،ـ شفاب طـ ذلؽثـا مالؽ بـ أكس أكف سلل ابدَّ قال أبق مسفر: َح 

 (1).مثؾف
                                                        

 مسـده(، وأبق طقاكة يف 2/53) الســ الؽبرىسـده ضعقػ، وهق أثر صحقح رواه البقفؼل يف  (1)
( مـ صريؼ 399( مـ صريؼ إوزاطل بف، والؿرفقع مـف رواه مسؾؿ برقؿ )1657( برقؿ )1/448)

 شعبة طـ قتادة بف مختصًرا. ( مـ صريؼ743إوزاطل بف، وهق كذلؽ طـد البخاري برقؿ )

 مل أقػ طىل ترمجتف. (2)

شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة بقد أكف صحقح إىل ابـ لفقعة، وأكف كتب إىل أبل مسفر: فنكف طـد  (3)
فػقف ابـ لفقعة  (، وأما الؿقققف طىل طائشة 1/231) الؿعرفة والتاريخيعؼقب الػسقي يف 

 : مؼبقلة.ضعقػ، وُأم طؾؼؿة قال الحافظ

وهذا طـد الؿتابعة وإٓ فؾقـة، وقد تقبعا أما ابـ لفقعة فتابعف الؾقث بـ سعد طـ بؽقر بف، وهذه 
(، وُأمُّ طؾؼؿة فؼد تابعتفا طؿرة طـ طائشة بف، 7/423) الســ الؽبرىالؿتابعة طـد البقفؼل يف 

يحقك مـ طؿرة كؿا يف  والذي رواه طـ طؿرة يحقك بـ سعقد بقد أن اإلمام أمحد قال: مل يسؿعف
جامع التحصقؾ ـ 884( برقؿ )373)ص (، وصح طـ يحقك بـ سعقد ققلف: ٓ يختؾػ طـدكا ط

 (.7/423يف أن الحامؾ إذا رأت الدم أهنا تؿسؽ طـ الصالة حتك تطفر. رواه البقفؼل ) طائشة 

 ( برواية يحقك الؾقثل.153( برقؿ )1/135) الؿقصلرواه يف  (1)

ََٚي١ِ َٓا ُُ َٚاِي ٍِ ِفٞ اإِلَداَظ٠ِ  ِٛ  469 َباُب اِيَك
 

 

 

 

 بـ إسؿاطقؾ بـ يقسػ (2)بـ مقسك، ثـا محؿد (1)ثـا سفؾدَّ َح  (518)

الترمذي، ثـا طبد اهلل بـ صالح، حدثـل الؾقث بـ سعد، طـ يحقك بـ سعقد، 

قال: حدثـل كافع، طـ ابـ طؿر، أن رسقل  ،قال: كتب إيل خالد بـ أبل طؿران

َفا الـ اُس، إِك ل َلُؽْؿ َطَؾك اْلَحْقضِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َ ا َأ ـ ُجقمِ ََ  (3).«، إِن  آكَِقَتُف َكَعَددِ ال

بـ محؿد بـ يزيد، ثـا ابـ  (5)، ثـا طبد اهللانفَ بِ بـ  (4)ثـا الحسقـدَّ َح  (519)

الشعبل، طـ إشعث بـ ققس،  ، طـ طامر(7)، قال: حدثـل مجالد(6)أبل زائدة

يف أرض لف،  ملسو هيلع هللا ىلصقال: خاصؿ رجؾ مـ الحضرمققـ رجاًل مـا إىل رسقل اهلل 

ٓ  َحؾَ ُشُفق»لؾحضرمل:  ملسو هيلع هللا ىلصفؼال الـبل  َؽ َوإِ ، قال: إن «َػ َلَؽ ُدَك َطَؾك َحؼ 

ـْ » :ملسو هيلع هللا ىلصإرض أطظؿ مـزلًة مـ أن يحؾػ طؾقفا، فؼال الـبل  ـَ اْلُؿْسؾِِؿ ِم ِؿق ََ إِن  

ـْ َذلَِؽ  إِْن َحَؾَػ َكاذًِبا »: ملسو هيلع هللا ىلصفاكطؾؼ لقحؾػ، فؼال الـبل  «َوَراِء َما ُهَق َأْطَظُؿ ِم

ُف الـ ارَ   (1).قـل وبقـف، فلخبرتف، فؼال: أصؾح ب«َأْدَخَؾُف الؾ 
                                                        

 (.28بـ مقسك الؿؾؼب بـ)شقران( تؼدم تحت إثر رقؿ )هق سفؾ  (1)

 (.5775ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب . ثؼة حافظ. (2)

شقخ الؿصـػ مل أطرفف وطبد اهلل بـ صالح هق كاتب الؾقث يـظر الؽالم طىل روايتف ما تؼدم برقؿ  (3)
( مـ صريؼ كافع 2299ؿ )(، ومسؾؿ برق6577(، وأما الؿرفقع مـف، ففق طـد البخاري برقؿ )512)

 بف بـحقه، وأحاديث الحقض متقاترة.

 (.32تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 مل يتؿقز يل. (5)

 (.7598ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيببـ أبل زائدة، ثؼة متؼـ.  هق يحقك بـ زكرياء (6)

 (.7373( ترمجة برقؿ )3/438) مقزان آطتدالضعقػ. يـظر  هق مجالد بـ سعقد (7)

 =( مـ صريؼ: مجالد، بف، 638( برقؿ )1/233) الؿعجؿ الؽبقرسـده ضعقػ، ورواه الطبراين يف  (1)

ا ُأمُّ علقمة فقد تابعتها عمرة عن عائشة به، وأمَّ
والذي رواه عن عمرة هو
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وأبل بؽر وطؿر،  ملسو هيلع هللا ىلصقال: حدثـل أكس بـ مالؽ: أكف صىل خؾػ رسقل اهلل 

فؽاكقا يستػتحقن بالحؿد هلل رب العالؿقـ، ٓ يذكرون بسؿ اهلل الرمحـ الرحقؿ 

 (1).ل قراءة، وٓ آخرهايف أو

، ثـا يعؼقب الػسقي، ثـا أبق مسفر، قال: كتب إيل ابـ (2)ثـا أبلدَّ َح  (517)

يف الحامؾ ترى -يذكر طـ بؽقر بـ طبد اهلل، طـ أم طؾؼؿة، طـ طائشة ، لفقعة

 (3).«َٓ ُتَصؾ ل»قالت:  -الدم

فؼال  ،ـ شفاب طـ ذلؽثـا مالؽ بـ أكس أكف سلل ابدَّ قال أبق مسفر: َح 

 (1).مثؾف
                                                        

 مسـده(، وأبق طقاكة يف 2/53) الســ الؽبرىسـده ضعقػ، وهق أثر صحقح رواه البقفؼل يف  (1)
( مـ صريؼ 399( مـ صريؼ إوزاطل بف، والؿرفقع مـف رواه مسؾؿ برقؿ )1657( برقؿ )1/448)

 شعبة طـ قتادة بف مختصًرا. ( مـ صريؼ743إوزاطل بف، وهق كذلؽ طـد البخاري برقؿ )

 مل أقػ طىل ترمجتف. (2)

شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة بقد أكف صحقح إىل ابـ لفقعة، وأكف كتب إىل أبل مسفر: فنكف طـد  (3)
فػقف ابـ لفقعة  (، وأما الؿقققف طىل طائشة 1/231) الؿعرفة والتاريخيعؼقب الػسقي يف 

 : مؼبقلة.ضعقػ، وُأم طؾؼؿة قال الحافظ

وهذا طـد الؿتابعة وإٓ فؾقـة، وقد تقبعا أما ابـ لفقعة فتابعف الؾقث بـ سعد طـ بؽقر بف، وهذه 
(، وُأمُّ طؾؼؿة فؼد تابعتفا طؿرة طـ طائشة بف، 7/423) الســ الؽبرىالؿتابعة طـد البقفؼل يف 

يحقك مـ طؿرة كؿا يف  والذي رواه طـ طؿرة يحقك بـ سعقد بقد أن اإلمام أمحد قال: مل يسؿعف
جامع التحصقؾ ـ 884( برقؿ )373)ص (، وصح طـ يحقك بـ سعقد ققلف: ٓ يختؾػ طـدكا ط

 (.7/423يف أن الحامؾ إذا رأت الدم أهنا تؿسؽ طـ الصالة حتك تطفر. رواه البقفؼل ) طائشة 

 ( برواية يحقك الؾقثل.153( برقؿ )1/135) الؿقصلرواه يف  (1)

)4(

)4(



ََٚي١ِ َٓا ُُ َٚاِي ٍِ ِفٞ اإِلَداَظ٠ِ  ِٛ  469 َباُب اِيَك
 

 

 

 

 بـ إسؿاطقؾ بـ يقسػ (2)بـ مقسك، ثـا محؿد (1)ثـا سفؾدَّ َح  (518)

الترمذي، ثـا طبد اهلل بـ صالح، حدثـل الؾقث بـ سعد، طـ يحقك بـ سعقد، 

قال: حدثـل كافع، طـ ابـ طؿر، أن رسقل  ،قال: كتب إيل خالد بـ أبل طؿران

َفا الـ اُس، إِك ل َلُؽْؿ َطَؾك اْلَحْقضِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َ ا َأ ـ ُجقمِ ََ  (3).«، إِن  آكَِقَتُف َكَعَددِ ال

بـ محؿد بـ يزيد، ثـا ابـ  (5)، ثـا طبد اهللانفَ بِ بـ  (4)ثـا الحسقـدَّ َح  (519)

الشعبل، طـ إشعث بـ ققس،  ، طـ طامر(7)، قال: حدثـل مجالد(6)أبل زائدة

يف أرض لف،  ملسو هيلع هللا ىلصقال: خاصؿ رجؾ مـ الحضرمققـ رجاًل مـا إىل رسقل اهلل 

ٓ  َحؾَ ُشُفق»لؾحضرمل:  ملسو هيلع هللا ىلصفؼال الـبل  َؽ َوإِ ، قال: إن «َػ َلَؽ ُدَك َطَؾك َحؼ 

ـْ » :ملسو هيلع هللا ىلصإرض أطظؿ مـزلًة مـ أن يحؾػ طؾقفا، فؼال الـبل  ـَ اْلُؿْسؾِِؿ ِم ِؿق ََ إِن  

ـْ َذلَِؽ  إِْن َحَؾَػ َكاذًِبا »: ملسو هيلع هللا ىلصفاكطؾؼ لقحؾػ، فؼال الـبل  «َوَراِء َما ُهَق َأْطَظُؿ ِم

ُف الـ ارَ   (1).قـل وبقـف، فلخبرتف، فؼال: أصؾح ب«َأْدَخَؾُف الؾ 
                                                        

 (.28بـ مقسك الؿؾؼب بـ)شقران( تؼدم تحت إثر رقؿ )هق سفؾ  (1)

 (.5775ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب . ثؼة حافظ. (2)

شقخ الؿصـػ مل أطرفف وطبد اهلل بـ صالح هق كاتب الؾقث يـظر الؽالم طىل روايتف ما تؼدم برقؿ  (3)
( مـ صريؼ كافع 2299ؿ )(، ومسؾؿ برق6577(، وأما الؿرفقع مـف، ففق طـد البخاري برقؿ )512)

 بف بـحقه، وأحاديث الحقض متقاترة.

 (.32تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 مل يتؿقز يل. (5)

 (.7598ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيببـ أبل زائدة، ثؼة متؼـ.  هق يحقك بـ زكرياء (6)

 (.7373( ترمجة برقؿ )3/438) مقزان آطتدالضعقػ. يـظر  هق مجالد بـ سعقد (7)

 =( مـ صريؼ: مجالد، بف، 638( برقؿ )1/233) الؿعجؿ الؽبقرسـده ضعقػ، ورواه الطبراين يف  (1)

510

قيس، بن  األشعث  عن  الشعبي،  عامر  عن  مجالد)7(،  حدثني 

)8(

)8(



ََٚي١ِ َٓا ُُ َٚاِي ٍِ ِفٞ اإِلَداَظ٠ِ  ِٛ  473 َباُب اِيَك
 

 

 

 

 (2)، ثـا أبق زرطة الدمشؼل، حدثـل محؿد(1)ثـا أبق بؽر الشعرايندَّ َح   (521)

 -ومات سـة ست طشرة ومائتقـ-الرطقـل الثؼة الؿلمقن  بـ زرطة بـ روحا

فؾؿ  قال: سللت مروان بـ محؿد: أمؽحقل سؿع مـ طـبسة بـ أبل سػقان؟

 (3)يـؽر.

قال أبق زرطة: وسؿعت أبا مسفر، يؼقل: كتب إيل أمحد بـ صالح يسللـل 

إلقف: حدثـل الفقثؿ  (4)تأن أكتب إلقف بحديث أم حبقبة يف مس الػرج، فؽتب

بـ محقد، طـ العالء بـ الحارث، طـ مؽحقل، طـ طـبسة بـ أبل سػقان، طـ ا

لْ »قال:  ،ملسو هيلع هللا ىلصأم حبقبة أن رسقل اهلل  ـْ َمس  َفْرَجُف َفْؾَقَتَقض   (1).«َم
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وفقف طـده ِذْكر اسؿ الرجؾ الذي خاصؿف الحضرمل، وأصؾ الحديث ثابت طـد البخاري برقؿ  =
 (.139(، و)138(، ومسؾؿ برقؿ )2516)

(، ومل أقػ ٕحد مـ إئؿة فقف 73إهقازي تؼدم تحت إثر رقؿ )هق أمحد بـ محؿد بـ إسحاق  (1)
 بجرح وٓ تعديؾ.

 (، وكؼؾ هـاك تقثقؼ أبل زرطة لف.6358( برقؿ )53/41) تاريخ دمشؼلف ترمجة يف  (2)

(، 627برقؿ ) تاريخفتؼدم الؽالم طـ شقخ الؿصـػ، وإثر صحقح، ففق طـد أبل زرطة يف  (3)
(، وكذا قال البخاري: مل يسؿع مؽحقل 63/211) تاريخ دمشؼابـ طساكر يف ورواه مـ صريؼف 
 (.796برقؿ ) جامع التحصقؾمـ طـبسة. يـظر 

 وقع يف الؿطبقع: )فؽتب(. (4)

(، 481( مـ صريؼ أبل مسفر بف، وابـ ماجف برقؿ )54برقؿ ) العؾؾ الؽبقررواه الترمذي يف  (1)
 ( مـ صريؼ الفقثؿ بـ محقد بف.447( برقؿ )23/234) الؿعجؿ الؽبقروالطبراين يف 

طـ هذا الحديث، فؼال: مؽحقل مل يسؿع  -يعـل البخاري–وقال الترمذي طؼبف: وسللت محؿًدا 
مـ طـبسة روى طـ رجؾ طـ طـبسة طـ ُأم حبقبة: مـ صىل يف يقم ولقؾٍة ثـتل طشرة ركعة، وسللت 

ه محػقًضا. اأبا زرطة طـ حديث ُأمِّ حبقبة فاستحسـف ورأي  هتف كلكف َيُعدُّ
= 
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 ، قال: كتب إيل(3)، ثـا ابـ وهبادقَّ بـ َس  (2)، ثـا طؿرو(1)ثـا طبداندَّ َح  (521)

إسحاق، طـ ، طـ أبل بـ طؼبة (4)محؿد بـ جعػر بـ أبل كثقر، طـ مقسك

ِف »سعقد بـ جبقر، طـ ابـ طباس:  ْبِح َيْقَم  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل الؾَّ َكاَن َيْؼَرُأ فِل الصُّ

 (7).«(6)﴾ۋۈ ٴۇ ۋ ﴿وَ  ،(5)﴾ٻ *ٱ﴿ .اْلُجُؿَعةِ 

بـ طثؿان  (2)ظ، ثـا يحقكمُ بـ إسحاق بـ إبراهقؿ أ (1)ثـا محؿددَّ َح  (522)

، ثـا ابـ لفقعة، قال: كتب إيل ابـ جريج يخبر طـ طؿرو (3)ثـا أبل ،بـ صالحا
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وما كؼؾف الترمذي هـا طـ أبل زرطة مـ استحساكف لف يخالػ ما كؼؾف ابـ أبل حاتؿ طـف، فؼد  قلت: =
( ُسئؾ أبق زرطة طـ حديث ُأم حبقبة يف مس الػرج، فؼال: مؽحقل مل 798برقؿ ) الؿراسقؾقال يف 

 هيسؿع مـ طـبسة بـ أبل سػقان شقًئا. ا

 ازي.هق إهق (1)

 (.5381ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق العامري أبق محؿد البصري ثؼة.  (2)

 هق طبد اهلل، ثؼة. (3)

 (.7341ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة فؼقف إمام يف الؿغازي.  (4)

 .[2-1السجدة:] (5)
 .[1]اإلكسان: (6)
ق وهق السبقعل: فنكف مدلس، وقد سـده صحقح، وأما الؿرفقع مـف، فسـده ضعقػ: ٕجؾ أبل إسحا (7)

(، وهق متػؼ 879طـعـ، لؽـف ثبت مـ صريؼ مسؾؿ الَبطقـ طـ سعقد بـ جبقر بف طـد مسؾؿ برقؿ )
 .طؾقف مـ حديث أبل هريرة 

 (، ومل أقػ لف طىل ترمجة.61تؼدم برقؿ ) (1)

قـف بعضفؿ لؽقكف هق يحقك بـ طثؿان بـ صالح السفؿل مقٓهؿ الؿصري، صدوق ُرمَِل بالتشقع ول (2)
 (.7655ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبحدث مـ غقر أصؾف. 

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيب.  السفؿل مقٓهؿ، صدوق. أبقه هق طثؿان بـ صالح بـ صػقان (3)
(4512.) 
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وما كؼؾف الترمذي هـا طـ أبل زرطة مـ استحساكف لف يخالػ ما كؼؾف ابـ أبل حاتؿ طـف، فؼد  قلت: =
( ُسئؾ أبق زرطة طـ حديث ُأم حبقبة يف مس الػرج، فؼال: مؽحقل مل 798برقؿ ) الؿراسقؾقال يف 
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 ازي.هق إهق (1)

 (.5381ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق العامري أبق محؿد البصري ثؼة.  (2)
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 (.7655ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبحدث مـ غقر أصؾف. 
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اص أن أمر طؿرو بـ الع ملسو هيلع هللا ىلصبـ شعقب، طـ أبقف، طـ جده،: أن رسقل اهلل ا

يجفز جقًشا، فؾؿ يؼدر طىل ضفر، فابتاع بعقًرا ببعقريـ إىل الصدقة، فؾؿ يـؽر 

 (1).ملسو هيلع هللا ىلصذلؽ الـبل 

بـ طبد اهلل الحضرمل، قال: كتب إلقـا إسحاق بـ  (2)ثـا محؿددَّ َح  (523)

 .إبراهقؿ الشقرازي يذكر أن جده سعد بـ الصؾت حدثفؿ

  .ل فقؿا كتب إيل، أخبرين محؿد بـ طبد اهلل الحضرم(3)ثـا الساجلدَّ َح  (524)

 بـ هارون، قال: أخبرين أبل فقؿا أذن يل يف روايتف (1)ثـا مقسكدَّ وَح  (525)

  .ثـادَّ طـف، قال: َح 

 .، أخبرين أبل مـاولة(2)فؾقلثـا أبق جعػر بـ بُ دَّ َح  (526)

بـ حؽقؿ، ثـا ابـ الؿصػك،  (4)ـقد، ثـا ج(3)ثـا أبق حػص الصقريفدَّ َح  (527)

                                                        
اهلل بـ طؿرو روى ذلؽ أمحد  سـده ضعقػ، وقصة شراء البعقر ببعقريـ إىل إبؾ الصدقة وقعت لعبد (1)

 (.1358( برقؿ )5/235) إرواء الغؾقؾ(، وغقره، ويـظر تخريجف يف 2/171)

 (.4الؿؾؼب بـ)مطقَّـ( ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.49ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

ال. (1)  هق الحؿَّ

 (.534هق أمحد بـ إسحاق بـ ُبفؾقل ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (، ومل أقػ لف طىل ترمجة.433تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

( ترمجة برقؿ 8/167) تاريخ بغدادهق جـقد بـ حؽقؿ الدقاق، قال الدارقطـل: لقس بالؼقي.  (4)
(3691.) 
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 (1).بـ سعد رقْ حِ قال: استفداين شعبة أحاديث بَ  ،ثـا بؼقة

قال الؼاضل: ويف كتابل طـ محؿد بـ مقسك أضـف التقؿل، ثـا جعػر  (528)

بـ طبد القاحد، ثـا يعؼقب الحضرمل، ثـا وهقب بـ خالد، قال: كتب إيل ا

قؾ بـ أبل صالح، وطبد اهلل بـ طؿر بـ حػص بـ طاصؿ بـ طؿر، قال سف

، (1)«َكاَن ُيَصؾِّل َبْعَد اْلُجُؿَعِة َأْرَبًعا ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ »سفقؾ: ثـا أبل، طـ أبل هريرة: 

َكاَن ُيَصؾِّل َبْعَد  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ »كافع، طـ ابـ طؿر:  وقال طبد اهلل بـ طؿر: حدثـل

ـِ   (2).«اْلُجُؿَعِة َرْكَعَتْق
                                                        

( مـ 2/262) الؽامؾشقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة، وإثر صحقح، فؼد رواه ابـ طدي يف  (1)
( بتعؾقؼل، 593برقؿ ) مؼدمة الجرح والتعديؾف. ورواه ابـ أبل حاتؿ يف صريؼ محؿد بـ مصػك ب

 الؽامؾ(، وكذا ابـ طدي يف 2/412) الجرح والتعديؾمـ صريؼ مقسك بـ أيقب، ويف 
 الجرح والتعديؾ( مـ صريؼ حققة بـ شريح كالمها طـ بؼقة بف، وطـد ابـ أبل حاتؿ يف 2/263)

 قف، فؿات شعبة، ومل تصؾ إلقف(.زيادة، وهل )فبعثُت هبا إل

( مـ صريؼ سفقؾ بف: لؽـف بؾػظ: )إذا صىل أحدكؿ الجؿعة فؾقصؾ بعدها 881رواه مسؾؿ برقؿ ) (1)
أربًعا(، وأما لػظ الؿصـػ، فؾؿ أقػ طؾقف وٓ يستبعد أكف وهؿ فقف طبد اهلل بـ طؿر بـ حػص 

 الؿعروف بالعؿري، فنكف ضعقػ.

( مـ صريؼ كافع بف، وهق طـد البخاري بؾػظ: 882(، ومسؾؿ برقؿ )937رواه البخاري برقؿ ) (2)
، أما لػظ الؿصـػ «يف بقتف»، وزاد مسؾؿ: «وكان ٓ يصظ بعد الجؿعة حتك يـصرف فقصظ ركعتقـ»

 ( مـ صريؼ سامل بـ طبد اهلل طـ أبقف بف.882ففق طـد مسؾؿ طؼقب الحديث رقؿ )

أن مـ صىل سـة الجؿعة بعد اكتفاء الصالة إن صالها  أما التػصقؾ الذي ذكره ابـ تقؿقة  قلت:
يف الؿسجد صىل أربًعا، وإن صالها يف بقتف صالها ركعتقـ، فؾؿ أجد دلقاًل طؾقف، وقد قال إلباين 

 هذا التػصقؾ ٓ أطرف لف أصاًل يف السـة. ويـظر لذلؽ :تؿام الؿـة (، وما بعدها.341)ص 

 َأَحُدُكُؿ  َصؾ ك إَِذا» ملسو هيلع هللا ىلص(: ققلف 6/169) قح مسؾؿشرح صحيف  قال الحافظ الـقوي 
ْقُتؿْ  إَِذا»، ويف رواية: «َأْرَبًعا َبْعَدَها َفْؾُقَصؾ   اْلُجُؿَعةَ  قا اْلُجُؿَعةِ  َبْعَد  َصؾ  ـْ »، ويف رواية:«َأْرَبًعا َفَصؾ   = َم
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 (1).بـ سعد رقْ حِ قال: استفداين شعبة أحاديث بَ  ،ثـا بؼقة

قال الؼاضل: ويف كتابل طـ محؿد بـ مقسك أضـف التقؿل، ثـا جعػر  (528)

بـ طبد القاحد، ثـا يعؼقب الحضرمل، ثـا وهقب بـ خالد، قال: كتب إيل ا

قؾ بـ أبل صالح، وطبد اهلل بـ طؿر بـ حػص بـ طاصؿ بـ طؿر، قال سف

، (1)«َكاَن ُيَصؾِّل َبْعَد اْلُجُؿَعِة َأْرَبًعا ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ »سفقؾ: ثـا أبل، طـ أبل هريرة: 

َكاَن ُيَصؾِّل َبْعَد  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ »كافع، طـ ابـ طؿر:  وقال طبد اهلل بـ طؿر: حدثـل

ـِ   (2).«اْلُجُؿَعِة َرْكَعَتْق
                                                        

( مـ 2/262) الؽامؾشقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة، وإثر صحقح، فؼد رواه ابـ طدي يف  (1)
( بتعؾقؼل، 593برقؿ ) مؼدمة الجرح والتعديؾف. ورواه ابـ أبل حاتؿ يف صريؼ محؿد بـ مصػك ب

 الؽامؾ(، وكذا ابـ طدي يف 2/412) الجرح والتعديؾمـ صريؼ مقسك بـ أيقب، ويف 
 الجرح والتعديؾ( مـ صريؼ حققة بـ شريح كالمها طـ بؼقة بف، وطـد ابـ أبل حاتؿ يف 2/263)

 قف، فؿات شعبة، ومل تصؾ إلقف(.زيادة، وهل )فبعثُت هبا إل

( مـ صريؼ سفقؾ بف: لؽـف بؾػظ: )إذا صىل أحدكؿ الجؿعة فؾقصؾ بعدها 881رواه مسؾؿ برقؿ ) (1)
أربًعا(، وأما لػظ الؿصـػ، فؾؿ أقػ طؾقف وٓ يستبعد أكف وهؿ فقف طبد اهلل بـ طؿر بـ حػص 

 الؿعروف بالعؿري، فنكف ضعقػ.

( مـ صريؼ كافع بف، وهق طـد البخاري بؾػظ: 882(، ومسؾؿ برقؿ )937رواه البخاري برقؿ ) (2)
، أما لػظ الؿصـػ «يف بقتف»، وزاد مسؾؿ: «وكان ٓ يصظ بعد الجؿعة حتك يـصرف فقصظ ركعتقـ»

 ( مـ صريؼ سامل بـ طبد اهلل طـ أبقف بف.882ففق طـد مسؾؿ طؼقب الحديث رقؿ )

أن مـ صىل سـة الجؿعة بعد اكتفاء الصالة إن صالها  أما التػصقؾ الذي ذكره ابـ تقؿقة  قلت:
يف الؿسجد صىل أربًعا، وإن صالها يف بقتف صالها ركعتقـ، فؾؿ أجد دلقاًل طؾقف، وقد قال إلباين 

 هذا التػصقؾ ٓ أطرف لف أصاًل يف السـة. ويـظر لذلؽ :تؿام الؿـة (، وما بعدها.341)ص 

 َأَحُدُكُؿ  َصؾ ك إَِذا» ملسو هيلع هللا ىلص(: ققلف 6/169) قح مسؾؿشرح صحيف  قال الحافظ الـقوي 
ْقُتؿْ  إَِذا»، ويف رواية: «َأْرَبًعا َبْعَدَها َفْؾُقَصؾ   اْلُجُؿَعةَ  قا اْلُجُؿَعةِ  َبْعَد  َصؾ  ـْ »، ويف رواية:«َأْرَبًعا َفَصؾ   = َم
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كان أبق ثقر يحضر "يؼقل:  (1)قال: سؿعت الزطػراين ،ثـا الساجلدَّ َح  (529)

قال الساجل: فسللتف طـ  ،الشافعل، قد سؿع معـا مـف الؽتبمعـا طـد 

ف الثاكقة تَ مَ دْ إوىل، ولؽـف لؿا قدم الشافعل قَ  ةِ مَ دْ الؽرابقسل، فؼال: مل أره يف الؼَ 

طؾقف الؽتب، فلجاز لف كتبف، وسللف طـ  َض رِ عْ لزمف شفريـ، وسللف أن يَ 

 ."بعضفا

قال: قال يل حسقـ الؽرابقسل  (2)ثـا داود إصبفاين (1)ثـا الساجلدَّ َح  (531)

أقرأ طؾقؽ الؽتب؟  (3)]أن[ أتلذن يل"أتقتف فؼؾت لف:  فُ تَ مَ دْ لؿا قدم الشافعل قَ 

 (4)."فؼد أجزهتا لؽ فلخذها إجازةً  ،فلبك، وقال: خذ كتب الزطػراين فاكسخفا

بـ مقؿقن الخقاط، قال: سؿعت سػقان  (5)محؿدثـا ابـ مـقع، ثـا دَّ َح  (531)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـُْؽؿْ  َكانَ  = ًقا ِم يف هذه  «أكف كان يصظ بعدها ركعتقـ» رواية: ويف ،«َأْرَبًعا َفْؾُقَصؾ   اْلُجُؿَعةِ  َبْعَد  ُمَصؾ 
 ملسو هيلع هللا ىلصإحاديث استحباب سـة الجؿعة بعدها والحث طؾقفا، وأن أقؾفا ركعتان، وأكؿؾفا أربع فـبف 

طىل الحث طؾقفا فلتك بصقغة إمر وكبف  «َأْرَبًعا َبْعَدَها َفْؾُقَصؾ   اْلُجُؿَعةِ  َبْعَد  َأَحُدُكؿُ  َصؾ ك إَِذا» بؼقلف:
ـْ » :ملسو هيلع هللا ىلصبؼقلف  ـُْؽؿْ  َكانَ  َم ًقا ِم طىل أهنا سـة لقست واجبة، وذكر إربع لػضقؾتفا وَفَعَؾ الركعتقـ  «ُمَصؾ 

 يف أوقات بقاًكا: ٕن أقؾفا ركعتان. 
 تذكرة الحػاظ(. 263مات سـة ) هق الحافظ الػؼقف الؽبقر أبق طظ الحسـ بـ محؿد الزطػراين (1)

 (.543( ترمجة برقؿ )2/525)

 ثؼة تؼدم قريًبا. (1)

(. 273هق الحافظ الػؼقف الؿجتفد داود بـ طظٍّ إصبفاين البغدادي فؼقف أهؾ الظاهر، مات سـة ) (2)
تذكرة الحػاظ (2/572( ترمجة برقؿ )597.) 

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع. (3)

 ( مـ صريؼ الساجل، بف.324)ص الؽػايةورواه الخطقب يف  (4)

 (.6385ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق ربؿا أخطل.  (5)

ََٚي١ِ َٓا ُُ َٚاِي ٍِ ِفٞ اإِلَداَظ٠ِ  ِٛ  475 َباُب اِيَك
 

 

 

 

ما رأيت مثؾ طبد الؽريؿ الجزري، إكؿا كان يؼقل: سللت "بـ طققـة يؼقل: ا

  (1)."َؽ ِش وْ وسؿعت وبؾغـل وأُ 

ب يف تْ ؽَ قال الؼاضل: اختؾػت ألػاظ أهؾ العؾؿ يف الحؽاية طـ الْ  (532)

 .زائدةاإلجازات، وأحسـفا ما حؽاه معاذ بـ معاذ، طـ زكرياء بـ أبل 

 ،بـ طظ (3)بـ الحسـ بـ طظ البري حدثـل، ثـا طؿرو (2)محؿد فنن )*(

قال: سؿعت معاًذا يؼقل: كتب إيل زكرياء بـ أبل زائدة، وإىل خالد بـ 

حدثـل، أن الشعبل حدث أن  (1)حيْ رِ رث: أما بعد: فنن العباس بـ ذَ االح

لف مـ  دهُ حامِ  دُّ عُ بعد: فنكف مـ يعؿؾ بؿعاصل اهلل يَ أما  .طائشة كتبت إىل معاوية

 (2).ا والسالمالـاس ذاما 

، ثـا طباس الدوري، قال: كتب إيل إسحاق بـ راهقيف: (3)حدثـل أبل (533)

: أذكر (4)قؾت ٕبل قرة .مـ إسحاق بـ إبراهقؿ إىل العباس بـ محؿد الدوري

صىل  ملسو هيلع هللا ىلصس، أن الـبل جِ رْ طبد اهلل بـ َس  ابـ جريج، طـ مسؾؿ بـ أبل مريؿ، طـ
                                                        

 سـده حسـ. (1)

 (.219تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 اإلمام. هق الػالس (3)

 (.3185ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق العباس بـ َذريح الؽقيف ثؼة.  (1)

 طبقد اهلل بـ معاذ طـ أبقف بف. ( مـ صريؼ343)ص الؽػايةرواه الخطقب يف  (2)

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (3)

ة، ثؼة يغرب.  (4)  (.7326ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق مقسك بـ صارق الزبقدي القؿاين أبق ُقرَّ
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ما رأيت مثؾ طبد الؽريؿ الجزري، إكؿا كان يؼقل: سللت "بـ طققـة يؼقل: ا

  (1)."َؽ ِش وْ وسؿعت وبؾغـل وأُ 

ب يف تْ ؽَ قال الؼاضل: اختؾػت ألػاظ أهؾ العؾؿ يف الحؽاية طـ الْ  (532)

 .زائدةاإلجازات، وأحسـفا ما حؽاه معاذ بـ معاذ، طـ زكرياء بـ أبل 

 ،بـ طظ (3)بـ الحسـ بـ طظ البري حدثـل، ثـا طؿرو (2)محؿد فنن )*(

قال: سؿعت معاًذا يؼقل: كتب إيل زكرياء بـ أبل زائدة، وإىل خالد بـ 

حدثـل، أن الشعبل حدث أن  (1)حيْ رِ رث: أما بعد: فنن العباس بـ ذَ االح

لف مـ  دهُ حامِ  دُّ عُ بعد: فنكف مـ يعؿؾ بؿعاصل اهلل يَ أما  .طائشة كتبت إىل معاوية

 (2).ا والسالمالـاس ذاما 

، ثـا طباس الدوري، قال: كتب إيل إسحاق بـ راهقيف: (3)حدثـل أبل (533)

: أذكر (4)قؾت ٕبل قرة .مـ إسحاق بـ إبراهقؿ إىل العباس بـ محؿد الدوري

صىل  ملسو هيلع هللا ىلصس، أن الـبل جِ رْ طبد اهلل بـ َس  ابـ جريج، طـ مسؾؿ بـ أبل مريؿ، طـ
                                                        

 سـده حسـ. (1)

 (.219تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 اإلمام. هق الػالس (3)

 (.3185ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق العباس بـ َذريح الؽقيف ثؼة.  (1)

 طبقد اهلل بـ معاذ طـ أبقف بف. ( مـ صريؼ343)ص الؽػايةرواه الخطقب يف  (2)

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (3)

ة، ثؼة يغرب.  (4)  (.7326ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق مقسك بـ صارق الزبقدي القؿاين أبق ُقرَّ

وحدثني أبي)6(،
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فؼال:  «َكِؿَرتِل َؽ َوُخْذ َأْططِـِل َكِؿَرتَ »، فؼال لرجؾ مـ أصحابف: ةٌ رَ ؿِ يقًما وطؾقف كَ 

ـْ فِقَفا َخْقٌط َأْحَؿُر،  ،َأَجْؾ »قال:  .يا رسقل اهلل، كؿرتؽ أجقد مـ كؿريت َوَلؽِ

ـَـِلفَ   (1)؟«َخِشقُت َأْن َأْكُظَر إَِلْقِف َفَقْػتِ

 .فلقر بف أبق قرة وقال: كعؿ

بـ الؿثـك، يؼقل: سؿعت سؾقؿان بـ حرب،  (1)سؿعت الحسـ (534)

كان الـاس يؽتبقن: مـ فالن بـ فالن إىل "يؼقل: سؿعت محاد بـ زيد، يؼقل: 

  (2)."فالن بـ فالن، أما بعد

 (4)ـ محؿد الشريؽل: سللت أمحدب (3)قال الؼاضل: وقال يل الحسقـ (535)

إيل أن يؼقل:  فُ بُّ َح فؼال: أَ  -طـ الؿؽاتبة  خباريعـل اإل-طـ ذلؽ  بـ مـصقرا

 (5).، ثـا فالنكتب إيل فالن

                                                        
 شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة: لؽـف متابع تابعف اإلمام الـسائل. (1)

(، فؼال: حدثـا أمحد، قال حدثـا 1711( برقؿ )2/412) الؿعجؿ إوسطرواه طـف الطبراين يف 
إسحاق بـ راهقيف، بف، وقال الطبراين َطِؼَبُف: ٓ ُيْروى هذا الحديث طـ طبد اهلل بـ سرجَس إٓ هبذا 

د بف ابـ جريج.ا  هاإلسـاد تػرَّ
وابـ جريج هق طبد الؿؾؽ بـ طبد العزيز ثؼة كان يدلس ويرسؾ، وقد طـعـ ومل يصرح  قلت:

 لتحديث.با
 (.229ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.338)ص الؽػايةورواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (2)

 (، ومل أقػ لف طىل ترمجة.132تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

مادي. (4)  هق الرَّ

 =(، وقال َطِؼَبف: وهذا هق مذهب أهؾ القرع 342)ص الؽػايةرواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (5)
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شقبة، بـ رواحة العدوي، ثـا طثؿان بـ أبل  (1)ثـا طبد القهابدَّ َح  (536)

 ،وسػقان بـ وكقع، قآ: ثـا جرير، طـ سؾقؿان التقؿل، طـ أبل طثؿان الـفدي

َٓ َتْؾَبُسقا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كـا مع طتبة بـ فرقد فجاءكا كتاب طؿر أن رسقل اهلل 

ؾْ اْلَحرََِر  ََ ْكَقا َلْؿ  ـُْف َشْقًئا فِل الد  ـْ َلبَِس ِم َٓ َم ِخَرةِ ، َأ ْٔ   (2).«َبْسُف فِل ا

 ملسو هيلع هللا ىلصقال بعض الؿتلخريـ مـ الػؼفاء: كؾ مـ روى مـ أخبار الـبل  (537)

أكبلكا، وأخبركا، وٓ لػظًة تقجب  :ثـا، وٓدَّ َح  :فؾؿ يؼؾ فقف: سؿعتف، وٓ-خبًرا 

 ،ؿ بخبرهؽَ حْ فغقر واجب أن يُ  -صحة الرواية إما بسؿاع أو غقره مؿا يؼقم مؼامف

ثـا فالن أن فالًكا حدثف، دَّ ا، أو أخبركا فالن طـ فالن، ومل يؼؾ َح ثـدَّ وإذا قال: َح 

وٓ ما يؼقم بف مؼام هذا مـ إلػاظ، احتؿؾ أن يؽقن بقـ فالن الذي حدثف 

ـا طـ ثْ دِّ ٕكف لقس بؿـؽر أن يؼقل قائؾ: ُح  :فوبقـ فالن الثاين رجؾ آخر مل يسؿِّ 

وسقاء ققؾ ذلؽ فقؿـ  لشافعل،ثـا طـ مالؽ وادَّ بؽذا وكذا، وفالن َح  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

، إكؿا (طـ)أن الؿخاصب مل يره أو فقؿـ مل يعؾؿ ذلؽ مـف، ٕن معـك ققلف:  ؿَ ؾِ طَ 

هق أن رد الحديث إلقف، وهذا سائغ يف الؾغة، مستعؿؾ بقـ الـاس، قال: وهذا 

 :فؼال ،هق العؾة يف الؿراسقؾ، وقد كظؿ هذا الؿعـك بعض الؿتلخريـ شعًرا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي يف الرواية، وكان مجاطة مـ السؾػ يػعؾقكف. اوا =  هلـزاهة والتحرِّ

 (، ومل أقػ لف طىل ترمجة.231تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

شقخ الؿصـػ مل أطرفف، وهق حديث صحقح رواه البخاري يف مقاضع مـ صحقحف مـفا برقؿ  (2)
( مـ صريؼ جرير 13( )2369( مـ صريؼ سؾقؿان التقؿل بف، ومسؾؿ طؼقب الحديث رقؿ )5833)
 بف، ولف صرق ُأخرى طـدمها فؾقراجعفا مـ شاء. -وهق ابـ طبد الحؿقد–
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شقبة، بـ رواحة العدوي، ثـا طثؿان بـ أبل  (1)ثـا طبد القهابدَّ َح  (536)

 ،وسػقان بـ وكقع، قآ: ثـا جرير، طـ سؾقؿان التقؿل، طـ أبل طثؿان الـفدي

َٓ َتْؾَبُسقا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كـا مع طتبة بـ فرقد فجاءكا كتاب طؿر أن رسقل اهلل 

ؾْ اْلَحرََِر  ََ ْكَقا َلْؿ  ـُْف َشْقًئا فِل الد  ـْ َلبَِس ِم َٓ َم ِخَرةِ ، َأ ْٔ   (2).«َبْسُف فِل ا

 ملسو هيلع هللا ىلصقال بعض الؿتلخريـ مـ الػؼفاء: كؾ مـ روى مـ أخبار الـبل  (537)

أكبلكا، وأخبركا، وٓ لػظًة تقجب  :ثـا، وٓدَّ َح  :فؾؿ يؼؾ فقف: سؿعتف، وٓ-خبًرا 

 ،ؿ بخبرهؽَ حْ فغقر واجب أن يُ  -صحة الرواية إما بسؿاع أو غقره مؿا يؼقم مؼامف

ثـا فالن أن فالًكا حدثف، دَّ ا، أو أخبركا فالن طـ فالن، ومل يؼؾ َح ثـدَّ وإذا قال: َح 

وٓ ما يؼقم بف مؼام هذا مـ إلػاظ، احتؿؾ أن يؽقن بقـ فالن الذي حدثف 

ـا طـ ثْ دِّ ٕكف لقس بؿـؽر أن يؼقل قائؾ: ُح  :فوبقـ فالن الثاين رجؾ آخر مل يسؿِّ 

وسقاء ققؾ ذلؽ فقؿـ  لشافعل،ثـا طـ مالؽ وادَّ بؽذا وكذا، وفالن َح  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

، إكؿا (طـ)أن الؿخاصب مل يره أو فقؿـ مل يعؾؿ ذلؽ مـف، ٕن معـك ققلف:  ؿَ ؾِ طَ 

هق أن رد الحديث إلقف، وهذا سائغ يف الؾغة، مستعؿؾ بقـ الـاس، قال: وهذا 

 :فؼال ،هق العؾة يف الؿراسقؾ، وقد كظؿ هذا الؿعـك بعض الؿتلخريـ شعًرا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي يف الرواية، وكان مجاطة مـ السؾػ يػعؾقكف. اوا =  هلـزاهة والتحرِّ

 (، ومل أقػ لف طىل ترمجة.231تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

شقخ الؿصـػ مل أطرفف، وهق حديث صحقح رواه البخاري يف مقاضع مـ صحقحف مـفا برقؿ  (2)
( مـ صريؼ جرير 13( )2369( مـ صريؼ سؾقؿان التقؿل بف، ومسؾؿ طؼقب الحديث رقؿ )5833)
 بف، ولف صرق ُأخرى طـدمها فؾقراجعفا مـ شاء. -وهق ابـ طبد الحؿقد–

ثنا، وال: أنبأنا، وال أخبرنا، وال لفظًة توجب خبًرا -فلم يقل فيه: سمعته، وال: َحدَّ
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تَ               ـْ َبَقانِ ــْ َحِدٍَث َوبَ ــمِ     ٌح ـــــَؽ َمؾِقـَلد ى إَِلل  َطـْ ــََ  اِرٍع ِم

 ْخَباُر ِمْثَؾ اْلِعَقانِ َوَلْقَس اْلِ  يَ    ا ـــَفؾَِفَذا اْشَتَفْت َحِدََثَؽ ُأُذكَ              

ـَا ُسػْ               َث ـَ َقْقِل اْلَػِؼقِف: َحد  ـْ ُسْػَقانِ ـَقاُن  َفْرٌق َوَبقْ ـ    ـــَبْق  (1)ـَ َط

مـ الؿتلخريـ مؿـ يؼقل بالظاهر: إذا دفع الؿحدث إىل  (1)وقال غقره (538)

ف ووقػت طىل ما فقف، وقد حدثـل تُ أْ رَ الذي يسللف أن يحدثف كتاًبا، ثؿ قال: قد قَ 

فنن لؾؿؼقل -حرًفا بحرف  طىل ما يف هذا الؽتاب سقاءبجؿقعف فالن بـ فالن 

، (2)لف ما وصػـا أن يرويف طـف، فقؼقل: حدثـل أو أخبرين فالن أن فالًكا حدثف

                                                        
ـِ إَْبَقـ(، وابـ ُرَشْقد يف 291-293)ص الؽػايةرواه طـ الرامفرمزي الخطقب يف  (1) ـَ  السَّ

 ( بقد أن البقت الثاين مـ الشعر ٓ يقجد طـد الخطقب، وقال الخطقب معؾًؼا طؾقف:49-48)ص
وأهؾ العؾؿ بالحديث مجؿعقن طىل أن ققل الؿحدث حدثـا فالن طـ فالن صحقح معؿقل بف، إذا 
كان شقخف الذي ذكره ُيْعَرُف أكف قد أدرك الذي حدث طـف، ولؼقف وسؿع مـف، ومل يؽـ هذا الؿحدث 
مؿـ يدلس وٓ يعؾؿ أكف يستجقز إذا حدثف أحد شققخف طـ بعض مـ أدرك حديًثا طالقًا، فسؿك 

قـفؿا يف اإلسـاد مـ حدثف بف أن يسؼط ذلؽ، ويروي الحديث طالًقا، فقؼقل حدثـا فالن طـ فالن ب
أطـل الذي مل يسؿعف مـف: ٕن الظاهر مـ الحديث السامل رواية مؿا وصػـا آتصال، وإن كاكت 

 هالعـعـة هل الغالب طىل إسـاده.ا
الؽػاية، وإْذ َباَن أكف ققٌل لبعض الػؼفاء  أما ابـ ُرَشقٍد، فؼال: وقد رددكا هذا الؿذهب بؿا فقف

ثؿ ذكر حؽاية أبل طؿر بـ طبد البر ، هالؿتلخريـ، ففق مسبقق بنمجاع طؾؿاء الشلِن، واهلل الؿقفؼ. ا
 آمجاع طىل ذلؽ.

 ( طـ الؿصـػ، )وقال بعض الؿتلخريـ( بدل )وقال غقره(.348)ص الؽػايةطـد الخطقب يف  (1)

( دلقاًل طىل اإلجازة يف مػفقم الؾغة، وقد تلمؾتف، فؾؿ أجد لف وجًفا صحقًحا: وكلكف جعؾ دخقل  (2) )أنَّ
أصؾفا التلكقد ومعـك أخبركا فالن أنَّ فالًكا حدثف، أي: بلن فالًكا حدثف، فدخقل  الؿػتقحة ٕنَّ )أن(

صاحب أي –لؾتلكقد، وإكؿا ُفتِحت ٕهنا صارت اسًؿا: فنن صح هذا الؿذهب طـف  -أيًضا–الباء 
 =كاكت اإلجازة طـده أققى مـ السؿاع: ٕكف خبر قاركف التلكقد، وهذا ٓ يؼقلف أحد قالف  -هذا الؼقل
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 :ثـا فالن، ثؿ يسقق الحديث إىل آخرهدَّ وٓ يؼقل حدثـل فالن أن فالًكا، قال: َح 

سؿاع إلػاظ وهق حؽايًة تقجب - ثـادَّ قال َح  ،ٕن ققلف: حدثـل فالن أن فالًكا

لف بؿا وصػـا أن يؼقل لف قد أجزت لف أن  مل يسؿع إلػاظ، وسقاء إذا اطترف

اإلقرار مـ  رِ بَ خْ ٕن الغرض إكؿا هق سؿاع الؿُ  :ترويف أو ٓ يؼقل لف ذلؽ

ِ خْ الؿُ  ، ففق إذا سؿعف مل يحتج إىل أن يلذن لف يف أن يرويف طـف، أٓ ترى أن رجاًل رِ ب

كان -يًثا، ثؿ قال لف الؿحدث: ٓ أجقز لؽ أن ترويف طـل لق سؿع مـ رجؾ حد

مل يجزه ففؽذا أيًضا،  (1)]أو[ذلؽ لغًقا، ولؾسامع أن يرويف أجازه الؿحدث لف 

إذا أخبر أكف قد قرأه، ووقػ طىل ما فقف، وأكف قد سؿعف مـ فالن كؿا يف الؽتاب 

يؼقل: ٓ تروه مل يحتج أن يؼقل: اروه طـل، وٓ قد أجزتف لؽ، وٓ يضره أن 

الحالتقـ  (2)طـل، وٓ أن يؼقل: لست أجقزه لؽ، بؾ روايتف طـف يف كؾتا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (2/493.)فتح الؿغقثالقلقد بـ بؽر يف كتابف )القجازة( طزا ذلؽ إلقف السخاوي.  =

(: وأكؽر هذا بعضفؿ وحؼف أن يـؽر، فال معـك لف 121)ص اإللؿاعيف  قال الؼاضل طقاض 
تػفؿ مـف الؿراد وٓ اطتقد هذا القضع يف الؿسللة ُلَغًة وٓ طرًفا وٓ اصطالًحا، ثؿ كؼؾ كالم ي

 الؿصـػ.
 وقع يف الؿطبقع: )أم( بدل )أو(. (1)

: )كؾتل(، وأثبتف الدكتقر محؿد طجاج يف كسختف وطؾؼ طىل ذلؽ بؼقلف: وقع يف ]ك[ ]د[وقع يف  (2)
 )كؾتا(.

هق الصقاب: لذا أثبتف، وإيضاحف كؿا يظ: أن )كؾتا(، وكذا )كال( وما أشار إلقف يف ]ك[  قلت:
كالمها وكؾتامها، ورأيت كؾقفؿا  مثالف: جاءينتعربان إطراب الؿثـك بشرط أن يضافا إيل ضؿقر. 

وكؾتقفؿا، ومررت بؽؾقفؿا وكؾتقفؿا. فتعربان إطراب الؿثـك رفًعا وكصًبا وجًرا، أما إذا اضقػتا إيل 
 =ؿر كؿا هق هـا يف )كؾتا الحالتقـ(: فنن )كؾتا( مضاف والحالتقـ مضاف إلقف، وهذا ضاهر ٓ إىل مض

)2(

)3(

)2(

)3(
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 :ثـا فالن، ثؿ يسقق الحديث إىل آخرهدَّ وٓ يؼقل حدثـل فالن أن فالًكا، قال: َح 

سؿاع إلػاظ وهق حؽايًة تقجب - ثـادَّ قال َح  ،ٕن ققلف: حدثـل فالن أن فالًكا

لف بؿا وصػـا أن يؼقل لف قد أجزت لف أن  مل يسؿع إلػاظ، وسقاء إذا اطترف

اإلقرار مـ  رِ بَ خْ ٕن الغرض إكؿا هق سؿاع الؿُ  :ترويف أو ٓ يؼقل لف ذلؽ

ِ خْ الؿُ  ، ففق إذا سؿعف مل يحتج إىل أن يلذن لف يف أن يرويف طـف، أٓ ترى أن رجاًل رِ ب

كان -يًثا، ثؿ قال لف الؿحدث: ٓ أجقز لؽ أن ترويف طـل لق سؿع مـ رجؾ حد

مل يجزه ففؽذا أيًضا،  (1)]أو[ذلؽ لغًقا، ولؾسامع أن يرويف أجازه الؿحدث لف 

إذا أخبر أكف قد قرأه، ووقػ طىل ما فقف، وأكف قد سؿعف مـ فالن كؿا يف الؽتاب 

يؼقل: ٓ تروه مل يحتج أن يؼقل: اروه طـل، وٓ قد أجزتف لؽ، وٓ يضره أن 

الحالتقـ  (2)طـل، وٓ أن يؼقل: لست أجقزه لؽ، بؾ روايتف طـف يف كؾتا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (2/493.)فتح الؿغقثالقلقد بـ بؽر يف كتابف )القجازة( طزا ذلؽ إلقف السخاوي.  =

(: وأكؽر هذا بعضفؿ وحؼف أن يـؽر، فال معـك لف 121)ص اإللؿاعيف  قال الؼاضل طقاض 
تػفؿ مـف الؿراد وٓ اطتقد هذا القضع يف الؿسللة ُلَغًة وٓ طرًفا وٓ اصطالًحا، ثؿ كؼؾ كالم ي

 الؿصـػ.
 وقع يف الؿطبقع: )أم( بدل )أو(. (1)

: )كؾتل(، وأثبتف الدكتقر محؿد طجاج يف كسختف وطؾؼ طىل ذلؽ بؼقلف: وقع يف ]ك[ ]د[وقع يف  (2)
 )كؾتا(.

هق الصقاب: لذا أثبتف، وإيضاحف كؿا يظ: أن )كؾتا(، وكذا )كال( وما أشار إلقف يف ]ك[  قلت:
كالمها وكؾتامها، ورأيت كؾقفؿا  مثالف: جاءينتعربان إطراب الؿثـك بشرط أن يضافا إيل ضؿقر. 

وكؾتقفؿا، ومررت بؽؾقفؿا وكؾتقفؿا. فتعربان إطراب الؿثـك رفًعا وكصًبا وجًرا، أما إذا اضقػتا إيل 
 =ؿر كؿا هق هـا يف )كؾتا الحالتقـ(: فنن )كؾتا( مضاف والحالتقـ مضاف إلقف، وهذا ضاهر ٓ إىل مض
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  (1).جائزة

وإن قال الؿحدث: قد أجزت لؽ أن تروي هذا الؽتاب طـل، ومل يؼؾ لف: 

فنين قد سؿعتف مـ فالن كؿا فقف، أو طىل ما وصػـا، أو قال: قد أجزت لؽ أن 

أن  إذ يؿؽـ :هذا الؼقل شقًئا، مل يـػعف ذلؽترويف طـل طـ فالن، ومل يزده طىل 

 ،اسؿف يف الؽتاب رجؾ آخر ِت بَ ثْ يؽقن بقـ الؿحدث وبقـ ذلؽ الػالن الؿُ 

ثـا فالن طـ فالن، فنكف يؿؽـ أن يؽقن بقـفؿا رجؾ دَّ وهذا كؼقل الؿحدث، َح 

 .ورجالن

ؾقست بـا ف ،لروايتف ةً زَ قْ جِ الؽتاب مع اإلقرار بؿا فقف مُ  قال: وإذا كان مـاولةُ 

ٕهنا أوكد  :طؾقف مـفا َئ رِ حاجة إىل الؽالم يف الؼراءة إذا ففؿفا واطترف بؿا قُ 

ًٓ مـ الؿـاولة   .حا

وأما الؽتاب مـ الؿحدث إىل آخر بلحاديث يذكر أهنا أحاديثف سؿعفا  (539)

ٓ يخؾق مـ أن يؽقن طىل يؼقـ  َب اتَ ؽَ فنن الؿُ -مـ فالن كؿا رسؿفا يف الؽتاب 

مل تجز لف  -ب هبا إلقف، أو يؽقن شاكا فقف، فنن كان شاكا فقفمـ أن الؿحدث كت

ٕن الغرض مـ  :ففق وسؿاطف اإلقرار مـف سقاء-روايتف طـف، وإن كان متقؼـًا لف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فػل هذه الحالة وهل اضافتفؿا إىل الظاهر  ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿ما جاء بف الؼرآن كؼقلف تعاىل:  =
يؽقن إطراهبؿا بإلػ رفًعا وكصًبا وجًرا بحركٍة مؼدرٍة طىل إلػ كآسؿ الؿؼصقر، ومـ أراد 

 ا ذكرت فعؾقف بؽتب الـحق. وإن كان هذا ٓ يخػك طىل كثقر مـ صالب طؾؿ الؿساجد.مزيًدا طىل م

 (.349-348)ص الؽػايةروى هذا طـ الؿصـػ الخطقب يف  (1)
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الؼقل بالؾسان فقؿا تؼع العبارة فقف بالؾػظ إكؿا هق تعبقر الؾسان طـ ضؿقر 

إما  -باب العبارةالؼؾب، فنذا وقعت العبارة، طـ الضؿقر بلي سبب كان مـ أس

وقد  .بؽتاب وإما بنشارة، وإما بغقر ذلؽ مؿا يؼقم مؼامف، كان ذلؽ كؾف سقاء

ما يدل طىل أكف أقام اإلشارة مؼام الؼقل يف باب العبارة: وهق  ملسو هيلع هللا ىلص روي طـ الـبل

حديث الرجؾ الذي أخبره أن طؾقف طتؼ رقبة، وأحضره جاريًة، فؼال: إهنا 

ـَ َرب ِؽ؟أَ »: ملسو هيلع هللا ىلصأطجؿقة، فؼال لفا الـبل  ـْ َأَكا؟»فلشارت إىل السؿاء، قال:  «َْ  «َم

 (1).«ْطتِْؼَفاأ»قالت: أكت رسقل اهلل قال: 

، حدثـل مجاطة مـ أصحابـا أن إسحاق بـ (2)ثـا زكريا الساجلدَّ َح  (541)

ال فؼ ْت غَ بِ يف جؾقد الؿقتة إذا دُ  -وأمحد بـ حـبؾ حاضر-الشافعل  رَ اضَ راهقيف، كَ 

فؼال إسحاق: ما الدلقؾ؟ فؼال: حديث الزهري،  ،الشافعل: دباغفا صفقرها

مر بشاة مقتة،  ملسو هيلع هللا ىلصطـ طبقد اهلل بـ طبد اهلل، طـ ابـ طباس، طـ مقؿقكة: أن الـبل 

 (3).«بِِجْؾِدَها َهَل  اْكَتَػْعُتؿ»فؼال: 

                                                        
( مـ 537، وأصؾ الحديث طـد مسؾؿ برقؿ )( طـ أبل هريرة 2/291الحديث طـد أمحد ) (1)

 بـحقه. حديث معاوية بـ الحؽؿ 

 (.49ٕثر رقؿ )ثؼة تؼدم تحت ا (2)

( مـ صريؼ الزهري بف، ولقس هق طـد البخاري 363(، ومسؾؿ برقؿ )1492رواه البخاري برقؿ ) (3)
( مـ صريؼ ططاء طـ ابـ 364ومسؾؿ مـ هذه الطريؼ طـ مقؿقكة، وإكؿا هق طـد مسؾؿ برقؿ )

... ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ، فؿاتت فؼال رسقل ملسو هيلع هللا ىلصطباس أن مقؿقكة أخبرتف أن داجـة كاكت لبعض كساء رسقل اهلل 
 =(: ... 5532( طؼقب الحديث رقؿ )9/821) فتح البارييف  وذكره بـحقه. قال الحافظ 
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َٓ »قبؾ مقتف بشفر:  ملسو هيلع هللا ىلصتب إلقـا الـبل ك-فؼال إسحاق: حديث ابـ طؽقؿ 

َٓ َطَصٍب  ـَ اْلَؿْقَتِة بِنَِهاٍب َو َتِػُعقا ِم ـْ ، أشبف أن يؽقن كاسًخا لحديث (1)«َت

ٕكف قبؾ مقتف بشفر، فؼال الشافعل: هذا كتاب وذاك سؿاع، فؼال  :مقؿقكة

، وكان حجًة طؾقفؿ طـد اهلل كتب إىل كسرى وققصر ملسو هيلع هللا ىلصاق: إن الـبل إسح

فسؽت الشافعل، فؾؿا سؿع ذلؽ أمحد بـ حـبؾ ذهب إىل حديث ابـ 

، وأفتك بف، ورجع إسحاق إىل حديث الشافعل، فلفتك بحديث (1)طؽقؿ

يف مسللة دارت بقـفؿ يف  (3)قلف[]ق ، وكان إسحاق يـؽر طىل الشافعل(2)مقؿقكة

ويرى هبا العقب، أن يردها، ويحتج أن  ،الرجؾ يشتري الجارية الثقب فقطمها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والراجح طـد الحػاظ يف حديث الزهري لقس فقف مقؿقكة كعؿ أخرج مسؾؿ والـسائل مـ صريؼ ابـ  =

 هجريج طـ طؿرو بـ ديـار طـ ططاء طـ ابـ طباس )أن مقؿقكة أخبرتف(. ا

(، 1729(، والترمذي برقؿ )4125(، و)4124(، وأبق داود برقؿ )311-4/313رواه أمحد ) (1)
(، وقد أطؾف بآكؼطاع وآضطراب بعض إئؿة 3613(، وابـ ماجف برقؿ )4561والـسائل برقؿ )

( لؿحؿد بـ 127برقؿ ) تعؾقؼة طىل العؾؾ ٓبـ أبل حاتؿ( ٓبـ أبل حاتؿ و1/51) العؾؾيـظر 
 البدر الؿـقر يف تخريج إحاديث وأثار القاقعة يف الشرح الؽبقرؿؼدسل، وأمحد بـ طبد الفادي ال

ـ.1/587-633)  ( ٓبـ الُؿَؾؼِّ

لؽـف تركف لؿا اضطربقا فقف، فؼد قال الترمذي طؼب إخراجف الحديث: ... ولقس العؿؾ طىل هذا  (1)
بـ حـبؾ يذهب إىل هذا الحديث طـد أكثر أهؾ العؾؿ...، وسؿعت أمحد بـ الحسـ يؼقل: كان أمحد 

ثؿ ترك أمحد بـ  ملسو هيلع هللا ىلصالحديث لؿا ُذكر فقف قبؾ وفاتف بشفريـ وكان يؼقل: كان هذا آخَر أمر الـبل 
 هحـبؾ هذا الحديث لؿا اضطربقا يف إسـاده... ا

صبؼات (، والسبؽل يف 762-763) غرر الػقائدروى الؼصة مـ صريؼ الؿصـػ ابـ العطار يف  (2)
  (1/323-321.)الشافعقة

 زيادة مـ ]أ[. (3)
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 (1).الخراج بالضؿان

: فجعؾت أتعجب مـ إسحاق وإكؽاره طىل الشافعل، وأكف (2)قال داود

 .ذهب طؾقف هذا الؿقضع

، بـ طقاش (3)، ثـا أبق بؽر(2)ثـا إسحاق الشفقدي (1)حدثـل شقران (541)

: لق أن رجاًل حدثـل طـؽ بـ أبل ثابت (4)يل حبقب طـ إطؿش، قال: قال 

 (5).بحديث ما بالقت أن أرويف طـؽ
                                                        

(: وٓ يصح، وكؼؾ طـف 1/243) التاريخ الؽبقر(، وغقره وقال البخاري يف 1/49رواه أمحد ) (1)
 ( ققلف: وهذا حديث مـؽر.337برقؿ ) العؾؾ الؽبقرالترمذي يف 

(، وقال: وهذا 982( برقؿ )597-2/596برقؿ ) العؾؾ الؿتـاهقةوأورده ابـ الجقزي يف 
 ٓ يصح، وكؼؾ طـ اإلمام أمحد ققلف: ما أرى لفذا الحديث أصاًل. الحديث

، واهلل أطؾؿ، فنكف قد حضر بعض مـاضرات بقـ الشافعل، وإسحاق. يـظر هق داود بـ طظ إصػفاين (2)
صبؼات الشافعقة (1/323.) 

 (.28ؿ )هق سفؾ بـ مقسك لؼبف شقران تؼدم تحت إثر رق (1)

 (.326ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق إسحاق بـ إبراهقؿ أبق يعؼقب الشفقدي، ثؼة.  (2)

ا كبَر ساء حػظف، وكتابف صحقح.  (3)  (.8342ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة طابد إٓ أكف لؿَّ

 (.1392ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة فؼقف جؾقؾ، وكان كثقر اإلرسال والتدلقس.  (4)

شقخ الؿصـػ مل أجد ٕهؾ العؾؿ فقف جرًحا وٓ تعدياًل بقد أن إثر صحقح، فؼد رواه ابـ خزيؿة يف  (5)
التقحقد ( ( مـ صريؼ الشفقدي بف، وطؾؼ طىل ققل حبقب بؼقلف: )يريد مل 43طؼقب الحديث رقؿ

َسُة(.  ُأبال أن ُأَدلِّ

( 13برقؿ ) لتبققـ ٕسؿاء الؿدلسقـا( ٓبـ حجر، و69برقؿ ) صبؼات الؿدلسقـويـظر 
الجؾقس إكقس يف شرح الجقهر ( لؾسققصل، و7برقؿ ) أسؿاء الؿدلسقـلسبط ابـ الَعَجِؿل، و

 ( لشقخـا محؿد اإلتققبل حػظف اهلل.41) الـػقس

)4( )3(

)2(

)2(

)3(

)4(
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 (.326ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق إسحاق بـ إبراهقؿ أبق يعؼقب الشفقدي، ثؼة.  (2)

ا كبَر ساء حػظف، وكتابف صحقح.  (3)  (.8342ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة طابد إٓ أكف لؿَّ

 (.1392ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة فؼقف جؾقؾ، وكان كثقر اإلرسال والتدلقس.  (4)

شقخ الؿصـػ مل أجد ٕهؾ العؾؿ فقف جرًحا وٓ تعدياًل بقد أن إثر صحقح، فؼد رواه ابـ خزيؿة يف  (5)
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 .أبقات شعر يف اإلجازة (542)

ث ثـا يقسػ مشطاح، قال: سؿعت أمحد بـ الؿؼدام أبا إشعدَّ َح 

 إجازًة، فؽتبت إلقفؿ: يسللقين العجظ، يؼقل: كتب إيل مجاطة مـ أهؾ بغداد

 كَِتابِل إَِلْقُؽْؿ َواْلؽَِتاُب َرُسقُل     فُ ـــنِك  ـَذا َفاْفَفُؿقُه فَ ـهَ  كَِتابِلَ          

ـْ ِرَجاٍل َلِؼقُتُفْؿ ـَوفِق          ُؼقُل ـَلُفْؿ بَُصٌر فِل ِطْؾِؿِفْؿ َوطُ     ِف َسََمٌع ِم

ُؽْؿ  َفنِْن ِشْئُتؿُ          ـ ل َفنِك   ُف َوَأُققُل ــا َقْد ُقْؾتُ ــَتُؼقُلقَن مَ     َفاْرُووُه َط

قِف َفُرب ََم         
َٓ َفاْحَذُروا الت ْصِحقَػ فِ  (1)قُل ـُف َوَمؼُ ــَر َمْعُؼقٌل لَ ــق  َتغَ     َأ

قال الؼاضل: كتب إيل بعض وزراء الؿؾقك يسللـل إجازة كتاب ألػتف  (543)

ـٍ   :لف، فؽتبت الؽتاب لف ووقعت طؾقف ٓب

ا َأَبا اْلَؼاِسِؿ اْلَؽرَِِؿ اْلُؿَحق ا     َش ـَزاكَ                 ََ  ادِ ــــَؽ الؾ ُف بِالت َؼك َوالر 

َك بِاْلؽَِػاََ      ٓ  ادِ ـــْسعَ اِء َواْلِ ـــقِل اْلَبؼَ ـَوصُ    ز  ــِة َواْلعِ ـــَوَتَق

ـ ل هَ     ـْ ُمْسَتَػادِ    َذا اْلؽَِتاَب َفَؼْد ـــاْرِو َط ْبُت َما َقْد َحَقاُه ِم  َهذ 

ْؾُت اْلُح      ـُْف َفَؼاَمْت َوَشؽ  ْؽِؾ فِل كَِظاِم الس      ُروَف ِم  َدادِ ـَلَؽ بِالش 

َكاكِقرِ مِ     َجاَء ُمْسَتْؾَخًصا لَِسْبِؽ اْلَؿَعاكِل     ََ ـَكالد  ـ ؼ  ـــــْ   ادِ ـــِد ال

                                                        
(، وابـ طبد البر يف 351-353)ص الؽػاية(، والخطقب يف 1/295) الؽامؾرواه ابـ طدي يف  (1)
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ـِ إَْبَقـوبعض إبقات طـد بعضفؿ فقفا اختالف، ورواه مـ صريؼ الؿصـػ ابـ ُرَشْقد يف  ـَ  السَّ
 (.78)ص

ََٚي١ِ َٓا ُُ َٚاِي ٍِ ِفٞ اإِلَداَظ٠ِ  ِٛ  485 َباُب اِيَك
 

 

 

 

ُروقَ      ََ ََاِض ِغب   (1)رِ ـُقكَ    اِن ـَكْظُؿ ِشْعرٍ َوَكْثُر َقْقٍل   ادِ ــاْلِعفَ  الر 

ْش َٓ     َُ  َٓ ْعـِقَؽ بِاْلِفَجاِء َو ََ ـَ َصاٍد َوَض  ُؾ كِ    ـــ    ادِ ـفِل اْلَخط  َبْق

ـْ ـَوكَ       ُطقَر ِم ـَ فِل َأْجقَ ـبَ             قٌط ـُف ِسؿُ ـَلن  الس  ُؾْح ََ  ادِ ــــْؾ ُطُؼقٌد 

ـْ ُمؾَ  ظْ ػ  َفَتَح               ْٔ ـــَما فِقِف ِم ْسـَ اْضبِ َداِب وَ              ِح ا  ادِ ـْط َصَرائَِؼ اْلِ

ِة َوالت              ََ َوا ـَ فِل الر  ْح ْكَشادِ  فِقَفا َواْلَؽْسَر  ِرََػ             حـَواْحَذِر الؾ   فِل اْلِ

قِجُدَك اْلِ             َُ  (1).َرادِ ـــفْ َؾك اْلِ ـــرِِه طَ ـفِل َكْش              ْخَباَر َواْلِؼَقاُس اْلَجؾِل  

                                                        
 يف الؿطبقع: )كـقز( بـ)الزاي(. (1)
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١َُّ ِباِيُهُتِب َِٛص  486 ()اِي
 

 

 

 
ُ٘ ِباِلُكُتِب َّ َِْص  (1)اِل

بـ يعؼقب، ثـا طارم، ثـا محاد بـ زيد، طـ أيقب قال:  (2)ثـا يقسػدَّ َح  (544)

ثؿ  ،بؽتبف، أفلحدث هبا طـف؟ قال: كعؿ : إن فالًكا، أوصك إيلَّ (3)قؾت لؿحؿد"

 (4)."قال يل بعد ذلؽ: ٓ آمرك وٓ أهناك

ثـا الحسـ  -زمُ رْ فُ امَ شقخ مـ أهؾ رَ -ف الضرير يَ وْ دُ رْ حدثـل أمحد بـ مَ  (545)

ثـا محاد بـ زيد، قال: أوصك أبق  -زمُ رْ فُ امَ وهق مـ أهؾ رَ -بـ حابس البـاء ا

 (5).، وإٓ فاحرققهااأيقب إن كان حقا  فؼال: ادفعقا كتبل إىل ،قالبة

                                                        
القصقة الؿذكقرة هـا هل: أن يقصل الشقخ طـد مقتف أو سػره لشخٍص بؽتاب يرويف ذلؽ الشقخ.  (1)
تدريب الراوي (1/669 ويـظر الؽالم طؾقفا يف ،)طؾقم الحديث (177و ،) اختصار طؾقم

 (.365)ص الحديث

 (.139إثر رقؿ )تؼدم تحت  (2)

 هق ابـ سقريـ. (3)

(، وإثر رواه 1/669) تدريب الراويصحقح، وفقف أن ابـ سقريـ يرى الرواية بالقصقة.  (4)
( مـ 352)ص الؽػاية(، ومـ صريؼف الخطقب يف 2/88-89) الؿعرفة والتاريخالػسقي يف 

 (.111)ص اإللؿاعصريؼ محاد بف، ورواه مـ صريؼ الؿصـػ طقاض يف 

 =الؿعرفة شقخ الؿصـػ وشقخ شقخف مل أقػ طىل ترمجتفؿا، وإثر صحقح، فؼد رواه الػسقي يف  (5)
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ؾ بـ هشام، ثـا ابـ طؾقة، طـ ممَّ ، ثـا مُ لِس رْ الـَّثـا محؿد بـ القلقد دَّ َح  (546)

أيقب، قال: أوصك إيل أبق قالبة يف كتبف، فبعثت فجلء هبا إيل، وأكػؼت بضعة 

 (1).طشر درمهًا

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( مـ صريؼ محاد بـ زيد بف، 62)ص تؼققد العؾؿ(، ومـ صريؼف الخطقب يف 2/89) والتاريخ =

 ( بدون سـد بؼقلف: قال محاد: وذكره.111)ص اإللؿاعوذكره طقاض يف 

شقَخف الحافَظ ابـ حجر طـ إطدام بعض أهؾ العؾؿ لؽتبفؿ، وما سبب ذلؽ؟ وقد سلل البؼاطلُّ 
فؼال لف: مل يؽقكقا يرون أكف يجقز ٕحد روايتفا ٓ باإلجازة وٓ بالقجادة، بؾ يرون أكف إذا رواها 
ػ، فرأوا أن مػسدة إتالففا أخػ مـ مػسدة تضعقػ أحد بسببفؿ، واهلل أطؾؿ  أحد بالقجادة ُيَضعَّ

  (2/111.)الـؽت القفقة بؿرادهؿ.
 العؾؾ ومعرفة الرجالشقخ الؿصـػ مل أقػ طىل ترمجتف، وإثر صحقح، فؼد رواه أمحد كؿا يف  (1)

(، ومـ صريؼف الخطقب يف 2/89) الؿعرفة والتاريخ(، والػسقي يف 2722( برقؿ )2/386)
الؽػاية ( مـ صريؼ ابـ طؾقة، بف.352)ص 
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شقَخف الحافَظ ابـ حجر طـ إطدام بعض أهؾ العؾؿ لؽتبفؿ، وما سبب ذلؽ؟ وقد سلل البؼاطلُّ 
فؼال لف: مل يؽقكقا يرون أكف يجقز ٕحد روايتفا ٓ باإلجازة وٓ بالقجادة، بؾ يرون أكف إذا رواها 
ػ، فرأوا أن مػسدة إتالففا أخػ مـ مػسدة تضعقػ أحد بسببفؿ، واهلل أطؾؿ  أحد بالقجادة ُيَضعَّ
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(، ومـ صريؼف الخطقب يف 2/89) الؿعرفة والتاريخ(، والػسقي يف 2722( برقؿ )2/386)
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ِٗ ََاَز ُُ َعَلٙ َلِفِظ الؿَّ ًِ َقاَل  َم

ثـا أبق الؼاسؿ بـ بحر الجقهري، ثـا بشر بـ القلقد، ثـا طبد الرمحـ دَّ َح  (547)

َ  ،طـ أبقف بـ أبل الزكاد،ا َٕ  هُ رَ بَ ْخ قال: شفد طـدي أبق سؾؿة بـ طبد الرمحـ 

كان يف  ملسو هيلع هللا ىلصطبدالرمحـ بـ الحارث: أن أبا مقسك إشعري أخبره أن رسقل اهلل 

فؼال  مدلًقا رجؾقف يف البئر فدق الباب أبق بؽر  (1)ػٍّ ، طىل قُ حائط بالؿديـة

ْرُه بِ »: ملسو هيلع هللا ىلصالـبل   (2).الحديث «...اْلَجـ ةِ اْئَذْن َلُف َوَبش 

ثـا طؿر بـ طبد الرمحـ السؾؿل، ثـا مسدد، طـ يحقك التقؿل، طـ دَّ َح  (548)

أكف هنك طـ  ملسو هيلع هللا ىلصقال: أشفد طىل رسقل اهلل  أبل كضرة، طـ أبل سعقد الخدري

طـ الزبقب والتؿر أن يخؾط بقـفؿا، وطـ البسر والتؿر أن ، والجر أن يـتبذ فقف

 (3).يخؾط بقـفؿا
                                                        

كة التل ُتجْ  (1)  ( مادة: )َقَػَػ (2/477.)الـفايةَعُؾ حقل البئر، واكظر هل الدَّ

(، والخطقب يف 1195برقؿ ) إدب الؿػردشقخ الؿصـػ مل أطرفف بقد أكف قد رواه البخاري يف  (2)
الجامع (1/163( برقؿ )مـ صرق طـ ابـ أبل الزكاد بف، وحسـف إلباين يف تعؾقؼف طىل 221 )

ـ 3/243(، ومسؾؿ برقؿ )3674فقع مـف، ففق طـد البخاري برقؿ )إدب الؿػرد، وأما الؿر ( ط
 بف بلصقل مؿا هق هـا. أبل مقسك 

 =(، 1996(، ويـظر مـف برقؿ )3/1577) صحقح مسؾؿشقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة، ويـظر  (3)
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ثـا محؿد بـ طثؿان بـ أبل شقبة، ثـا صالح بـ طبد اهلل الترمذي، دَّ َح  (549)

قال: أشفد طىل والدي صاوس أكف  ،ثـا سػقان بـ طامر، طـ طبد اهلل بـ صاوس

قال:  ،أكف ملسو هيلع هللا ىلصقل اهلل قال: أشفد طىل رس ،طىل جابر بـ طبد اهلل أكف قال: أشفد

ـ ل  ُأِمْرُت َأْن ُأَقاتَِؾ الـ اَس » ُف، َفنَِذا َقاُلقَها َطَصُؿقا ِم ٓ  الؾ  َٓ إَِلَف إِ ُؼقُلقا:  ََ َحت ك 

َفا ٓ  بَِحؼ  ِ ِف َطز  وَ  دَِماَءُهْؿ َوَأْمَقاَلُفْؿ إ  (1).«َجؾ  َوِحَساُبُفْؿ َطَؾك الؾ 

، ثـا (3)لقَّ خَ ثـا مُ دَّ الؽقيف، َح  بـ محؿد بـ محاد (2)ثـا الؼاسؿدَّ َح  (551)

بـ محؿد العبدي، ثـا  (5)ثـا مهامدَّ ، طـ أبل إسحاق ح وَح (4)إسرائقؾ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ملسو هيلع هللا ىلص: )أشفد طىل رسقل اهلل ومراد الؿصـػ مـ إيراده هق ققل أبل سعقد  =

مقزان قال أبق حاتؿ: لقس بالؼقي، وقال إزدي: تركقه.  -وهق الترمذي-سػقان بـ طامر  يف سـده (1)
( 4298( برقؿ )5/155) إوسط(، وقد رواه الطبراين يف 3324( برقؿ )2/169) آطتدال

مـ صريؼ: طبد اهلل بـ أمحد، طـ صالح بـ طبد اهلل الترمذي، بف، وأطؼبف بؼقلف: مل يرو هذا الحديث 
اهلل  ـ صاوس إٓ ابـف، وٓ رواه طـ ابـ صاوس إٓ سػقان بـ طامر، تػرد بف صالح بـ طبدط

 هالترمذي.ا

 قؾت: وساقف الؿصـػ هـا مـ أجؾ لػظ: )الشفادة(.

وأما الؿرفقع ففق يف الصحقحقـ مـ حديث أبل هريرة، وطؿر وابـ طؿر، وطـد مسؾؿ طـ حابر 
 رضل اهلل طـ الجؿقع.

 (.6835( ترمجة برقؿ )3/378) مقزان آطتدالف الدارقطـل. هق الدٓل ضعػ (2)

 (8/399 )الجرح والتعديؾهق مخقل بـ إبراهقؿ الـفدي روى طـف أبق حاتؿ، وقال: صدوق.  (3)
 (.1831ترمجة برقؿ )

ؾَؿ فقف بال حجة.  هق إسرائقؾ بـ يقكس (4) ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيببـ أبل إسحاق السبقعل ثؼة ُتؽِّ
(435.) 

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (5)
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ـ ل  ُأِمْرُت َأْن ُأَقاتَِؾ الـ اَس » ُف، َفنَِذا َقاُلقَها َطَصُؿقا ِم ٓ  الؾ  َٓ إَِلَف إِ ُؼقُلقا:  ََ َحت ك 

َفا ٓ  بَِحؼ  ِ ِف َطز  وَ  دَِماَءُهْؿ َوَأْمَقاَلُفْؿ إ  (1).«َجؾ  َوِحَساُبُفْؿ َطَؾك الؾ 

، ثـا (3)لقَّ خَ ثـا مُ دَّ الؽقيف، َح  بـ محؿد بـ محاد (2)ثـا الؼاسؿدَّ َح  (551)

بـ محؿد العبدي، ثـا  (5)ثـا مهامدَّ ، طـ أبل إسحاق ح وَح (4)إسرائقؾ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ملسو هيلع هللا ىلص: )أشفد طىل رسقل اهلل ومراد الؿصـػ مـ إيراده هق ققل أبل سعقد  =

مقزان قال أبق حاتؿ: لقس بالؼقي، وقال إزدي: تركقه.  -وهق الترمذي-سػقان بـ طامر  يف سـده (1)
( 4298( برقؿ )5/155) إوسط(، وقد رواه الطبراين يف 3324( برقؿ )2/169) آطتدال

مـ صريؼ: طبد اهلل بـ أمحد، طـ صالح بـ طبد اهلل الترمذي، بف، وأطؼبف بؼقلف: مل يرو هذا الحديث 
اهلل  ـ صاوس إٓ ابـف، وٓ رواه طـ ابـ صاوس إٓ سػقان بـ طامر، تػرد بف صالح بـ طبدط

 هالترمذي.ا

 قؾت: وساقف الؿصـػ هـا مـ أجؾ لػظ: )الشفادة(.

وأما الؿرفقع ففق يف الصحقحقـ مـ حديث أبل هريرة، وطؿر وابـ طؿر، وطـد مسؾؿ طـ حابر 
 رضل اهلل طـ الجؿقع.

 (.6835( ترمجة برقؿ )3/378) مقزان آطتدالف الدارقطـل. هق الدٓل ضعػ (2)

 (8/399 )الجرح والتعديؾهق مخقل بـ إبراهقؿ الـفدي روى طـف أبق حاتؿ، وقال: صدوق.  (3)
 (.1831ترمجة برقؿ )

ؾَؿ فقف بال حجة.  هق إسرائقؾ بـ يقكس (4) ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيببـ أبل إسحاق السبقعل ثؼة ُتؽِّ
(435.) 

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (5)
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حاق، طـ أبل مسؾؿ بـ الحسـ العالف، ثـا أبق طقاكة، طـ أبل إس (1)إبراهقؿ

َف »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصإغر، أكف قال: أشفد طىل أبل هريرة وأبل سعقد أن رسقل اهلل  إِن  الؾ 

ْؿِفُؾ  َُ ُؼق ،َطز  َوَجؾ   ََ ِل  َو  ْٕ ْقِؾ ا ـْ ُمْذكٍِب َفَقُتقبَحت ك إَِذا َذَهَب ُثُؾُث الؾ  ؟ ُل: َهْؾ ِم

ـْ َسائِؾٍ  َهْؾ  ـْ ُمْسَتْغِػرٍ؟ َهْؾ ِم ْطؾُ ِم ََ ـْ َداٍع؟ َحت ك    (2).«َع اْلَػْجُر ؟ َهْؾ ِم

ثـا أبق خؾقػة، ثـا ابـ كثقر، ثـا شعبة، طـ أبل إسحاق، سؿع إغر دَّ َح  (551)

، فذكر ملسو هيلع هللا ىلصأبا مسؾؿ،: أكف شفد طىل أبل هريرة وأبل سعقد أهنؿا شفدا طىل الـبل 

 (3).كحقه

بـ  (6)، ثـا محؿدبـ يقكس (5)طثؿان، ثـا أمحد بـ (4)ثـا محؿددَّ َح  (552)

، طـ أبل إسحاق السبقعل، طـ إغر أبل مسؾؿ أكف شفد طىل أبل سعقد صؾحة

                                                        
 (.313ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

( مـ 2/383سـده ضعقػ: لجفالة بعض رجال سـده، بقد أهنؿ متابعقن بؿا بعده، وقد رواه أمحد ) (2)
أبل إسحاق،  صريؼ: طػان، طـ أبل طقاكة، بف، ورواه الؿصـػ يف السـد أيت مـ صريؼ: شعبة، طـ

، وأورده الؿصـػ هـا ٕجؾ ققل الصحقحقـبف، بـحقه: ففق ثابت، وأما الؿرفقع مـف، ففق يف 
 (.ملسو هيلع هللا ىلصإغر: )أشفد طىل أبل هريرة، وأبل سعقد أهنؿا شفدا طىل رسقل اهلل 

 صحقح، ويـظر الذي قبؾف. (3)

 (.212هق محؿد بـ طثؿان بـ أبل شقبة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبأمحد بـ طبد اهلل بـ يقكس القربقطل ُكِسَب هـا إىل جده ثؼة حافظ.  هق (5)
(63.) 

ف القامل كقيف صدوق لف أوهام.  (6) ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق محؿد بـ صؾحة بـ مصرَّ
(6323.) 
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َف »أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوأبل هريرة أهنؿا شفدا طىل رسقل اهلل  ْذُكُروَن الؾ  ََ َما َجَؾَس َقْقٌم 

ْت بِِفُؿ اْلَؿََلئَِؽةُ َطز  َو  ٓ  َحػ  ِ ُف َطز  َوَجؾ  َجؾ  إ ْحَؿُة، َوَذَكَرُهُؿ الؾ  ، َوَغِشَقْتُفُؿ الر 

ـَْدهُ   (1).«ِط

ولقس بابـ - ـ محؿد بـ حػصب (3)، ثـا طبقد اهلل(2)ثـا طبداندَّ َح  (553)

، طـ أبل إسحاق بـ جحادة (5)، ثـا محؿدبـ تؿقؿ (4)ثـا إغؾب -طائشة

الفؿداين، طـ إغر، قال: أشفد طىل أبل هريرة وأبل سعقد أهنؿا سؿعا رسقل 

َقُف َرب ُف َطز  َوَجؾ  َخؿْ »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ـ  َصد  ـْ َقاَلُف َٓ ٌس َم ُف َوْحَدُه  ٓ  الؾ  َٓ إَِلَف إِ  :

ُف َوا ٓ  الؾ  َٓ إَِلَف إِ ُف َلُف اْلُؿْؾُؽ َوَلُف اْلَحْؿُد،  ٓ  الؾ  َٓ إَِلَف إِ ٓ  َشرََِؽ َلُف،  َٓ إَِلَف إِ ُف َأْكَبُر،  لؾ 

ٓ  بِالؾ فِ  َة إِ َٓ ُقق  َٓ َحْقَل َو ُف َو ِء اْلَؽؾََِمِت »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال رسقل اهلل «الؾ  َٓ َؿ بَِفُم ـْ َتَؽؾ  َم

ُف َطَؾك الـ ارِ  َمُف الؾ  ًة فِل َمَرِضِف َحر   (6).«َمر 
                                                        

( بقد أكف ثابت، فؼد رواه 214شقخ الؿصـػ ٕهؾ العؾؿ فقف كالم يـظر فقؿا تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)
( مـ صريؼ شعبة طـ أبل إسحاق بف، وفقف ققل أبل مسؾؿ )أشفد طىل أبل 2733مسؾؿ برقؿ )

 هريرة...(، ورواه أيًضا مسؾؿ مـ غقر صريؼ أبل مسؾؿ طـ أبل هريرة.

 (.132هق إهقازي ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 التحرير( تؿققًزا، وقال أصحاب 4364برقؿ ) لتؼريبامل أقػ لف طىل ترمجة وذكره الحافظ يف  (3)
 (: وهق مجفقل تػرد طـف طبدان، ومل يقثؼف أحد.4335برقؿ )

 (.1447( برقؿ )2/158) لسان الؿقزانمـؽر الحديث تـظر ترمجتف يف  (4)

 (.5818ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (5)

( مـ صريؼ: طاصؿ بـ هالل، 6153( برقؿ )11/12) ـدالؿسسـده مـؽر، وقد رواه أبق يعىل يف  (6)
 طـ محؿد بـ جحادة، بف، وأبق إسحاق مدلس وقد طـعـ.
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َف »أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوأبل هريرة أهنؿا شفدا طىل رسقل اهلل  ْذُكُروَن الؾ  ََ َما َجَؾَس َقْقٌم 

ْت بِِفُؿ اْلَؿََلئَِؽةُ َطز  َو  ٓ  َحػ  ِ ُف َطز  َوَجؾ  َجؾ  إ ْحَؿُة، َوَذَكَرُهُؿ الؾ  ، َوَغِشَقْتُفُؿ الر 

ـَْدهُ   (1).«ِط

ولقس بابـ - ـ محؿد بـ حػصب (3)، ثـا طبقد اهلل(2)ثـا طبداندَّ َح  (553)

، طـ أبل إسحاق بـ جحادة (5)، ثـا محؿدبـ تؿقؿ (4)ثـا إغؾب -طائشة

الفؿداين، طـ إغر، قال: أشفد طىل أبل هريرة وأبل سعقد أهنؿا سؿعا رسقل 

َقُف َرب ُف َطز  َوَجؾ  َخؿْ »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ـ  َصد  ـْ َقاَلُف َٓ ٌس َم ُف َوْحَدُه  ٓ  الؾ  َٓ إَِلَف إِ  :

ُف َوا ٓ  الؾ  َٓ إَِلَف إِ ُف َلُف اْلُؿْؾُؽ َوَلُف اْلَحْؿُد،  ٓ  الؾ  َٓ إَِلَف إِ ٓ  َشرََِؽ َلُف،  َٓ إَِلَف إِ ُف َأْكَبُر،  لؾ 

ٓ  بِالؾ فِ  َة إِ َٓ ُقق  َٓ َحْقَل َو ُف َو ِء اْلَؽؾََِمِت »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال رسقل اهلل «الؾ  َٓ َؿ بَِفُم ـْ َتَؽؾ  َم

ُف َطَؾك الـ ارِ  َمُف الؾ  ًة فِل َمَرِضِف َحر   (6).«َمر 
                                                        

( بقد أكف ثابت، فؼد رواه 214شقخ الؿصـػ ٕهؾ العؾؿ فقف كالم يـظر فقؿا تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)
( مـ صريؼ شعبة طـ أبل إسحاق بف، وفقف ققل أبل مسؾؿ )أشفد طىل أبل 2733مسؾؿ برقؿ )

 هريرة...(، ورواه أيًضا مسؾؿ مـ غقر صريؼ أبل مسؾؿ طـ أبل هريرة.

 (.132هق إهقازي ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 التحرير( تؿققًزا، وقال أصحاب 4364برقؿ ) لتؼريبامل أقػ لف طىل ترمجة وذكره الحافظ يف  (3)
 (: وهق مجفقل تػرد طـف طبدان، ومل يقثؼف أحد.4335برقؿ )

 (.1447( برقؿ )2/158) لسان الؿقزانمـؽر الحديث تـظر ترمجتف يف  (4)

 (.5818ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (5)

( مـ صريؼ: طاصؿ بـ هالل، 6153( برقؿ )11/12) ـدالؿسسـده مـؽر، وقد رواه أبق يعىل يف  (6)
 طـ محؿد بـ جحادة، بف، وأبق إسحاق مدلس وقد طـعـ.
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قال:  بـ أخزم (3)قآ: ثـا زيد (2)وأبق طؿر بـ سفقؾ (1)حدثـل أبل (554)

ؿ بـ قتقبة، قال: أشفد طىل يقكس بـ أبل إسحاق، قال: أشفد طىل ؾْ أشفد طىل َس 

]ابـ  الشعبل، قال: أشفد طىل طروة بـ الؿغقرة، قال: أشفد طىل الؿغقرة

قال  (5).تقضل ومسح طىل خػقف بعد الحدث ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  (4)شعبة[

 .فؿا: وأكا أشفد طؾق(6)الؼاضل

قال:  ،ثـا أبق خؾقػة، ثـا أبق القلقد، وابـ كثقر، طـ شعبة، طـ أيقبدَّ َح  (555)

أو قال - ملسو هيلع هللا ىلصقال: أشفد طىل رسقل اهلل  ،يحدث طـ ابـ طباس سؿعت ططاءً 

، ُثؿَّ َخَرَج َيْقَم فِْطٍر َأْو َأْضحك، َفَصؾَّك ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ »ططاء: أشفد طىل ابـ طباس 

َدَقةِ  َـّ بِالصَّ  (7).«َخَطَب، ُثؿَّ َأَتك الـَِّساَء َفَلَمَرُه

                                                        
  لف ترمجة. مل أجد (1)

(، 42مل أقػ لف طىل ترمجة ففق أمحد بـ محؿد بـ سفقؾ الػؼقف أبق طؿر تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)
 (.157و)

 (.2126ترمجة برقؿ ) تفذيبتؼريب الهق الطائل الـبفاين ثؼة حافظ.  (3)

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع. (4)

َؾػل يف  (5) ( برقؿ 2/683) الطققرياتشقخا الؿصـػ مل أقػ لفؿا طىل ترمجة، وقد رواه أبق صاهر السِّ
(، وقارن بف، وأورده الؿصـػ هـا ٕجؾ ققل الراوي: )أشفد طىل فالن(، وأما الؿرفقع ففق 618)

 وأحاديث الؿسح طىل الخػقـ بؾغت حدَّ التقاتر. متػؼ طؾقف،

 هق الؿصـػ. (6)

( مـ صريؼ 2( )884( مـ صريؼ شعبة بف، ومسؾؿ برقؿ )98صحقح، وهق طـد البخاري برقؿ ) (7)
 أيقب بف، ورواه أيًضا مـ صريؼ صاوس، بف.
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، (3)، ثـا طبد القارثبـ مروان (2)بـ زكرياء، ثـا أزهر (1)ثـا مقسكدَّ َح  (556)

بـ حصقـ: أكف اقال: أشفد طىل طؿران  ،(5)، طـ حػص الؾقثل(4)ثـا أبق التقاح

، وطـ الشرب يف الحـاتؿ، وطـ التختؿ هنك طـ لبس الحرير ملسو هيلع هللا ىلصسؿع الـبل 

 (6).بالذهب

طـ أبل  ، ثـا مهام، طـ قتادة(8)بـ الؿثـك، ثـا طػان (7)ثـا الحسـدَّ َح  (557)

قال: شفد طـدي رجال مرضققن فقفؿ طؿر، وأرضاهؿ  ،العالقة، طـ ابـ طباس

ْؿُس »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصطـدي طؿر أن رسقل اهلل  ، َٓ َصََلَة َبْعَد اْلَعْصرِ َحت ك َتْغُرَب الش 

َٓ َص  ْؿُس َو ْبِح َحت ك َتْطُؾَع الش   (9).«ََلَة َبْعَد الص 

                                                        
 (، وهق متروك.8تؼدم تحت إثر رقؿ ) هق التستري (1)

 (.314ترمجة برقؿ ) ريب التفذيبتؼهق الرقاشل، صدوق.  (2)

 (.4279ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طبد القارث بـ سعقد، ثؼة ثبت.  (3)
 (.7754ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب. الضبعلهق يزيد بـ محقد  (4)

ؾقثل روى طـ طؿران بـ حصقـ (، فؼال: حػص بـ طبد اهلل ال4/151) الثؼاتذكره ابـ حبان يف  (5)
 روى طـف أبق التقاح يزيد بـ محقد.

( بسـد رجالف ثؼات سقى 5436( برقؿ )12/227) صحقحفسـده تالػ، ورواه ابـ حبان يف  (6)
حػص الؾقثل: فنكف مجفقل، ويـظر زيادة لتخريجف طـد محؼؼ كتاب ابـ حبان وخالصتف أن مدار 

 إسـاده طىل حػص هذا.
بعدما هنك طـ آكتباذ يف  ملسو هيلع هللا ىلصوغقرمها بقد أكف  الصحقحقـيف الحديث ثابت يف  والـَّفل طؿا

 الحـاتؿ وغقرها مـ أكقة أِذن لفؿ يف ذلؽ غقر أْن ٓ يشربقا مسؽًرا.
 (.229هق العـبري ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (7)

 (.4659ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طػان بـ مسؾؿ الصػار ثؼة.  (8)

مدلس وقد طـعـ، والحديث صحقح ثابت يف  -وهق ابـ دطامة-سـده ثؼات بقد أن قتادة  (9)
الصحقحقـ ( مـ صريؼ قتادة بف، وفقف مقضع الشاهد 826(، ومسؾؿ برقؿ )581البخاري برقؿ )= 
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، (3)، ثـا طبد القارثبـ مروان (2)بـ زكرياء، ثـا أزهر (1)ثـا مقسكدَّ َح  (556)

بـ حصقـ: أكف اقال: أشفد طىل طؿران  ،(5)، طـ حػص الؾقثل(4)ثـا أبق التقاح

، وطـ الشرب يف الحـاتؿ، وطـ التختؿ هنك طـ لبس الحرير ملسو هيلع هللا ىلصسؿع الـبل 

 (6).بالذهب

طـ أبل  ، ثـا مهام، طـ قتادة(8)بـ الؿثـك، ثـا طػان (7)ثـا الحسـدَّ َح  (557)

قال: شفد طـدي رجال مرضققن فقفؿ طؿر، وأرضاهؿ  ،العالقة، طـ ابـ طباس

ْؿُس »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصطـدي طؿر أن رسقل اهلل  ، َٓ َصََلَة َبْعَد اْلَعْصرِ َحت ك َتْغُرَب الش 

َٓ َص  ْؿُس َو ْبِح َحت ك َتْطُؾَع الش   (9).«ََلَة َبْعَد الص 

                                                        
 (، وهق متروك.8تؼدم تحت إثر رقؿ ) هق التستري (1)

 (.314ترمجة برقؿ ) ريب التفذيبتؼهق الرقاشل، صدوق.  (2)

 (.4279ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طبد القارث بـ سعقد، ثؼة ثبت.  (3)
 (.7754ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب. الضبعلهق يزيد بـ محقد  (4)

ؾقثل روى طـ طؿران بـ حصقـ (، فؼال: حػص بـ طبد اهلل ال4/151) الثؼاتذكره ابـ حبان يف  (5)
 روى طـف أبق التقاح يزيد بـ محقد.

( بسـد رجالف ثؼات سقى 5436( برقؿ )12/227) صحقحفسـده تالػ، ورواه ابـ حبان يف  (6)
حػص الؾقثل: فنكف مجفقل، ويـظر زيادة لتخريجف طـد محؼؼ كتاب ابـ حبان وخالصتف أن مدار 

 إسـاده طىل حػص هذا.
بعدما هنك طـ آكتباذ يف  ملسو هيلع هللا ىلصوغقرمها بقد أكف  الصحقحقـيف الحديث ثابت يف  والـَّفل طؿا

 الحـاتؿ وغقرها مـ أكقة أِذن لفؿ يف ذلؽ غقر أْن ٓ يشربقا مسؽًرا.
 (.229هق العـبري ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (7)

 (.4659ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طػان بـ مسؾؿ الصػار ثؼة.  (8)

مدلس وقد طـعـ، والحديث صحقح ثابت يف  -وهق ابـ دطامة-سـده ثؼات بقد أن قتادة  (9)
الصحقحقـ ( مـ صريؼ قتادة بف، وفقف مقضع الشاهد 826(، ومسؾؿ برقؿ )581البخاري برقؿ )= 
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، ثـا أبق بؽر بـ أبل شقبة، ثـا ابـ اينـَْش بـ سفؾ إُ  (1)ثـا أمحددَّ َح  (558)

- بصرةقال: شفد طـدي رجال مـ أهؾ ال ،بـ السائب (3)، طـ ططاء(2)فضقؾ

قال: مر طظ  ،إشجعل (4)سـانطىل معؼؾ بـ  -مـفؿ الحسـ بـ أبل الحسـ

َأْفَطَر »فؼال:  ،وأكا أحتجؿ لثؿاين طشرة خؾت مـ رمضان ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 (5).«اْلَحاِجُؿ َواْلَؿْحُجقمُ 

، ثـا أبق داود، ثـا مقِّ ؼَ ؽقؿ الؿُ بـ ح (7)، ثـا يحقك(6)حدثـل أبل (559)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .الذي أراده الؿصـػ، وهق )لػظ الشفادة(، وثبت الؿرفقع مـف أيًضا طـ غقر ابـ طباس  =

( بؼقلف: اإلمام الثؼة شقخ 134)ص فقف ثؿاكقن حديًثا طـ ثؿاكقـ شقًخاجزء لف  وصػف أجري يف (1)
 (.2139( برقؿ )5/333) تاريخ بغدادولف ترمجة يف ، هالؼراء وبؼقة الؿسـديـ. ا

قد لؿـ تلمؾ : صدوق فبعتؼريب التفذيبثؼة أما ققل الحافظ يف  هق محؿد بـ فضقؾ بـ غزوان (2)
 .هتذيب التفذيبترمجتف مـ 

 (.4625ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق اختؾط.  (3)
الجرح وما رواه طـف ابـ فضقؾ فػقف غؾط واضطراب قال ذلؽ اإلمام أبق حاتؿ كؿا يف  قلت:

 (.39ترمجة برقؿ ) الؽقاكب الـقرات(، ويـظر 1853( ترمجة برقؿ )6/334) والتعديؾ

ا يف إصؾ، ووقع يف ]ب[ و]ج[ و]د[: )يسار(، وهذا سببف آختالف طىل ططاء، وأْثَبتُّ )سـان( كذ (4)
( 3413( برقؿ )14/52) العؾؾٕكف الؿقافؼ لؿا طـد ابـ أبل شقبة، وطـف الؿصـػ هـا، ويـظر 

 (.1943( تحت الحديث رقؿ )14/223) فتح الباريلؾدارقطـل، و

( مـ الطريؼ التل أوردها طـف الؿصـػ هـا وتؼدم الؽالم 3/44أبل شقبة )سـده ضعقػ، رواه ابـ  (5)
طـ رواية ابـ فضقؾ طـ ططاء، وأما الؿرفقع مـف، فثابت طـ غقر واحد مـ الصحابة مـفؿ شداد بـ 

(، 1469( برقؿ )2/476-477) الجامع الصحقح مؿا لقس يف الصحقحقـأوس، وثقبان يـظر 
 .( لشقخـا القادطل 1473و)

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (6)

 (.7584ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة حافظ طابد مصـػ.  (7)
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الؿسعقدي، طـ جابر، طـ أبل الضحك، طـ مسروق، طـ طبد اهلل، قال: أشفد 

ََلِت ِخََلَبةٌ »قال:  ،ملسو هيلع هللا ىلصطىل الصادق الؿصدوق أبل الؼاسؿ  َٓ َتحِ َبْقُع اْلُؿَحػ  ؾ  ، َو

 (1).«اْلِخََلَبُة لُِؿْسؾِؿٍ 

، ثـا ابـ أبل طؿر، ثـا بـ هارون بـ زياد (2)يقسػ ثـا أبق أمحددَّ َح  (561)

قال: أشفد طىل أبل لحدثـل طـ أبقف، طـ جده، طـ  ،محؿد بـ جعػر بـ محؿد

ـْ كِ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ،طظ ـْ ِسَػاٍح َخَرْجُت ِم ـْ َلُدْن َؽاٍح َوَلْؿ َأْخُرْج ِم ، ِم

ـْ ِسَػاِح اْلَجاِهؾِق ةِ  ِصْبـِل ِم َُ  (3).«آَدَم إَِلك َأْن َوَلَدكِل َأبِل ُثؿ  َوَلَدكِل َأبِل َوُأم ل، َلْؿ 

                                                        
ا: ٕجؾ جابر وهق الجعػل: فنكف متروك، تـظر ترمجتف مـ  (1)  مقزان آطتدالسـده ضعقػ جدا

( 293( برقؿ )1/234) الؿسـد(، والحديث طـد أبل داود الطقالسل يف 1425( برقؿ )1/379)
 هذه الطريؼ التل أوردها طـف الؿصـػ. مـ

اَلِت »وققلف:  َؾة :«َبْقُع اْلُؿَحػَّ اةُ : الُؿَحػَّ اماً  َصاِحُبَفا َيْحُؾُبفا َٓ  الـَّاَقُة، َأوِ  اْلبََؼَرُة، َأوِ  ،الشَّ  َحتَّك أيَّ
 َذلَِؽ  َبْعدَ  َلفُ  َيظفر ُثؿَّ  ـِفا،َثؿ فِل َفَزادَ  ة،غزير حسبفا الُؿْشتري اْحَتؾبفا َفنَِذا :َضْرطفا فِل لَبـُفا َيْجتِؿع

ـْ  لَبـِفا َكْؼُص  امِ  َط َقت َتْحِػقؾِفا، َأيَّ َؾة ُسؿِّ َنَّ  :ُمَحػَّ ـَ  ِٕ َب  الـفاية .ُجِؿع َأْي : َضْرطفا فِل َؾ ُحػِّ  الؾَّ
 ( مادة: )َحَػَؾ(.1/399)

َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصوالتحػقؾ هق أيًضا التصرية، وقد ثبت الـفل طـ ذلؽ، ومـف ققلف  قلت: وا و  اْلَغـَؿَ  ُتَصرُّ
ـِ  ـِ  بَِخْقرِ  َفْفقَ  اْبَتاَطَفا وَم َها َسِخَطَفا وإنْ  أْمَسَؽَفا َرِضَقَفا إنْ  َيْحَتؾَِبَفا أنْ  َبْعدَ  الـََّظَرْي ـْ  اوصاطً  َردَّ  مِ
وأما  .( مـ حديث أبل هريرة 11( )1515(، ومسؾؿ برقؿ )2153رواه البخاري برقؿ ) «.َتْؿرٍ 

َٓ َتِحؾ  » ققل   مادة: )َخَؾَب(. الـفاية .الؾَّطِقِػ  بِاْلَؼْقلِ  الِخداع :َوِهَل  الِخاَلَبة «اْلِخََلَبُة لُِؿْسؾِؿٍ  َو

(، ومل يذكر فقف ٕحٍد جرًحا وٓ 7574( برقؿ )16/451) تاريخ بغدادترجؿ لف الخطقب يف  (2)
 تعدياًل.

إرواء أيًضا يـظر  جاء طـ غقر طظ سـده ضعقػ، وأما ققلف: )ولدت مـ كؽاح ٓ سػاح(، فؼد  (3)
 ( لأللباين.11-13)ص صحقح السقرة ٓبـ كثقر(، و6/329) الغؾقؾ



َٗاَز٠ِ ٢ًَ َيِفِغ ايؿَّ ُ٘ َع ِٔ َقاَي ََ 495 
 

 

 

 

الؿسعقدي، طـ جابر، طـ أبل الضحك، طـ مسروق، طـ طبد اهلل، قال: أشفد 

ََلِت ِخََلَبةٌ »قال:  ،ملسو هيلع هللا ىلصطىل الصادق الؿصدوق أبل الؼاسؿ  َٓ َتحِ َبْقُع اْلُؿَحػ  ؾ  ، َو

 (1).«اْلِخََلَبُة لُِؿْسؾِؿٍ 

، ثـا ابـ أبل طؿر، ثـا بـ هارون بـ زياد (2)يقسػ ثـا أبق أمحددَّ َح  (561)

قال: أشفد طىل أبل لحدثـل طـ أبقف، طـ جده، طـ  ،محؿد بـ جعػر بـ محؿد

ـْ كِ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ،طظ ـْ ِسَػاٍح َخَرْجُت ِم ـْ َلُدْن َؽاٍح َوَلْؿ َأْخُرْج ِم ، ِم

ـْ ِسَػاِح اْلَجاِهؾِق ةِ  ِصْبـِل ِم َُ  (3).«آَدَم إَِلك َأْن َوَلَدكِل َأبِل ُثؿ  َوَلَدكِل َأبِل َوُأم ل، َلْؿ 

                                                        
ا: ٕجؾ جابر وهق الجعػل: فنكف متروك، تـظر ترمجتف مـ  (1)  مقزان آطتدالسـده ضعقػ جدا

( 293( برقؿ )1/234) الؿسـد(، والحديث طـد أبل داود الطقالسل يف 1425( برقؿ )1/379)
 هذه الطريؼ التل أوردها طـف الؿصـػ. مـ

اَلِت »وققلف:  َؾة :«َبْقُع اْلُؿَحػَّ اةُ : الُؿَحػَّ اماً  َصاِحُبَفا َيْحُؾُبفا َٓ  الـَّاَقُة، َأوِ  اْلبََؼَرُة، َأوِ  ،الشَّ  َحتَّك أيَّ
 َذلَِؽ  َبْعدَ  َلفُ  َيظفر ُثؿَّ  ـِفا،َثؿ فِل َفَزادَ  ة،غزير حسبفا الُؿْشتري اْحَتؾبفا َفنَِذا :َضْرطفا فِل لَبـُفا َيْجتِؿع

ـْ  لَبـِفا َكْؼُص  امِ  َط َقت َتْحِػقؾِفا، َأيَّ َؾة ُسؿِّ َنَّ  :ُمَحػَّ ـَ  ِٕ َب  الـفاية .ُجِؿع َأْي : َضْرطفا فِل َؾ ُحػِّ  الؾَّ
 ( مادة: )َحَػَؾ(.1/399)

َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصوالتحػقؾ هق أيًضا التصرية، وقد ثبت الـفل طـ ذلؽ، ومـف ققلف  قلت: وا و  اْلَغـَؿَ  ُتَصرُّ
ـِ  ـِ  بَِخْقرِ  َفْفقَ  اْبَتاَطَفا وَم َها َسِخَطَفا وإنْ  أْمَسَؽَفا َرِضَقَفا إنْ  َيْحَتؾَِبَفا أنْ  َبْعدَ  الـََّظَرْي ـْ  اوصاطً  َردَّ  مِ
وأما  .( مـ حديث أبل هريرة 11( )1515(، ومسؾؿ برقؿ )2153رواه البخاري برقؿ ) «.َتْؿرٍ 

َٓ َتِحؾ  » ققل   مادة: )َخَؾَب(. الـفاية .الؾَّطِقِػ  بِاْلَؼْقلِ  الِخداع :َوِهَل  الِخاَلَبة «اْلِخََلَبُة لُِؿْسؾِؿٍ  َو

(، ومل يذكر فقف ٕحٍد جرًحا وٓ 7574( برقؿ )16/451) تاريخ بغدادترجؿ لف الخطقب يف  (2)
 تعدياًل.

إرواء أيًضا يـظر  جاء طـ غقر طظ سـده ضعقػ، وأما ققلف: )ولدت مـ كؽاح ٓ سػاح(، فؼد  (3)
 ( لأللباين.11-13)ص صحقح السقرة ٓبـ كثقر(، و6/329) الغؾقؾ
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ـ شعبة، طـ أبل إسحاق، طـ ثـا أبق خؾقػة، ثـا ابـ كثقر، طدَّ َح  (561)

ـْ َيْقٍم َكاَن َيْلتِل َطَؾك »قآ: كشفد طىل طائشة أهنا قالت:  ،إسقد، ومسروق َما مِ

ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلِّ  َّٓ َصؾَّك َبْعَد اْلَعْصِر َرْكَعَتْق  (1).«إِ

                                                        
ٓ تضر طـعـتف مادام الراوي طـف شعبة، فؼد كػاكا  -وهق السبقعل–سـده صحقح وأبق إسحاق  (1)

 .( مـ صريؼ شعبة بف331( )835(، ومسؾؿ برقؿ )593تدلقسف، وهق طـد البخاري برقؿ )
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ًِ َقاَل: َغِنِعُت  َم

، ثـا سػقان بـ طؼبة السدوسل (2)، ثـا محؿدبـ محؿد (1)ثـا مهامدَّ َح  (562)

بـ طققـة، طـ طؿرو بـ ديـار، قال: سؿعت سعقد بـ جبقر، يؼقل: سؿعت ابـ ا

ُؽْؿ ُمََلُققا الؾ ف»، يؼقل: يخطب ملسو هيلع هللا ىلصطباس، يؼقل: سؿعت رسقل اهلل  ُحَػاًة  إِك 

ًٓ  ُطَراةً   (3).«ُمَشاًة ُغْر

بـ أبل أمقة إكطاكل،  (5)ثـا الحسـ بـ أمحد الغزاء، (4)ثـا طبد اهللدَّ َح  (563)

يؼقل: بـ سؾقؿان الرازي، قال: سؿعت حـظؾة بـ أبل سػقان  (6)ثـا إسحاق

َٓ »فؼال:  ،ملسو هيلع هللا ىلصسؿعت صاوًسا يؼقل: سؿعت ابـ طؿر يؼقل: قام فقـا رسقل اهلل 
                                                        

 هق العبدي مل أقػ لف طىل ترمجة. (1)

 (.6184ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق يخطئ كثقًرا.  (2)

( مـ 2863(، ومسؾؿ برقؿ )6524سـده ضعقػ، وهق حديث صحقح، فؼد رواه البخاري برقؿ ) (3)
 صريؼ سػقان، بف.

 مل أقػ لف طىل ترمجتف. (4)

 (.316مجفقل تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)

 (.363ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة فاضؾ.  (6)
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ًِ َقاَل: َغِنِعُت  َم

، ثـا سػقان بـ طؼبة السدوسل (2)، ثـا محؿدبـ محؿد (1)ثـا مهامدَّ َح  (562)

بـ طققـة، طـ طؿرو بـ ديـار، قال: سؿعت سعقد بـ جبقر، يؼقل: سؿعت ابـ ا

ُؽْؿ ُمََلُققا الؾ ف»، يؼقل: يخطب ملسو هيلع هللا ىلصطباس، يؼقل: سؿعت رسقل اهلل  ُحَػاًة  إِك 

ًٓ  ُطَراةً   (3).«ُمَشاًة ُغْر

بـ أبل أمقة إكطاكل،  (5)ثـا الحسـ بـ أمحد الغزاء، (4)ثـا طبد اهللدَّ َح  (563)

يؼقل: بـ سؾقؿان الرازي، قال: سؿعت حـظؾة بـ أبل سػقان  (6)ثـا إسحاق

َٓ »فؼال:  ،ملسو هيلع هللا ىلصسؿعت صاوًسا يؼقل: سؿعت ابـ طؿر يؼقل: قام فقـا رسقل اهلل 
                                                        

 هق العبدي مل أقػ لف طىل ترمجة. (1)

 (.6184ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق يخطئ كثقًرا.  (2)

( مـ 2863(، ومسؾؿ برقؿ )6524سـده ضعقػ، وهق حديث صحقح، فؼد رواه البخاري برقؿ ) (3)
 صريؼ سػقان، بف.

 مل أقػ لف طىل ترمجتف. (4)

 (.316مجفقل تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)

 (.363ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة فاضؾ.  (6)
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ْبُدو َصََلُحَفا ََ  (1).«َتبِقُعقا الث َؿَر َحت ك 

، طـ (4)، ثـا القلقداملشبـ إبراهقؿ ال(3)، ثـا محؿد(2)ثـا مهامدَّ َح  (564)

، بـ طبد الرمحـ بـ طرزب (6)قال: سؿعت الضحاك ،ءبـ العال (5)اهلل طبد

َحاَسُب »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل: سؿعت أبا هريرة يؼقل: سؿعت رسقل اهلل  َُ ُل َما  َأو 

ْقَم اْلِؼَقاَمةِ  بِفِ  ََ ـَ اْلََمِء اْلَباِردِ  ح  ِجْسَؿَؽ ِص َفُقَؼاُل َلُف: َأَلْؿ أُ  ،اْلَعْبُد   (7).«؟َوَأْرِوَك ِم

، ثـا مؽل بـ بسطام (9)ثـا إبراهقؿبـ طظ بـ مفدي،  (8)ثـا طبد اهللدَّ َح  (565)

بـ  (1)، قال: سؿعت طبد الؿؾؽبـ يزيد (10)بـ إبراهقؿ الخراساين، ثـا داودا
                                                        

 .( مـ ابـ طؿر 1534(، ومسؾؿ برقؿ )2194سـده ضعقػ والؿرفقع ثابت، رواه البخاري برقؿ ) (1)
 هق مهام بـ محؿد العبدي تؼدم قريًبا مل أقػ لف طىل ترمجٍة. (2)

 مقزان آطتدالؿة يف مجروح ومؿـ جرحف الدارقطـل بؼقلف: كذاب، ويـظر بؼقة كالم إئ (3)
 (.7132( برقؿ )3/446)

 تؼريب التفذيبهق القلقد بـ مسؾؿ الؼرشل مقٓهؿ الدمشؼل ثؼة: لؽـف كثقر التدلقس والتسقية.  (4)
 (.7536ترمجة برقؿ )

 (.3545ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طبد اهلل بـ العالء بـ َزْبر الدمشؼل، ثؼة.  (5)

 (.2988ترمجة برقؿ ) التفذيبتؼريب ثؼة.  (6)

 (3/19 )تاريخف(، وابـ معقـ يف 3358سـده تالػ، وهق حديث صحقح رواه الترمذي برقؿ ) (7)
 (1/442 )مسـد الشامققـ( برواية الدوري مـ صريؼ شبابة بـ سقار، والطبراين يف 79برقؿ )
 د اهلل ابـ العالء، بف.( مـ صريؼ إبراهقؿ بـ طبد اهلل بـ العال كالمها طـ طب779برقؿ )

 (.216مل أقػ لف طىل ترمجة وتؼدم تحت إثر رقؿ ) (8)

(، ومل يذكر فقف جرًحا 8/85) الثؼاتواهلل أطؾؿ أكف إبراهقؿ بـ بسطام الزطػراين ذكره ابـ حبان يف  (9)
 وٓ تعدياًل.

 (.1827ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الزطافري، ضعقػ.  (13)

 (.4249ترمجة برقؿ ) ريب التفذيبتؼثؼة.  (1)
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ْبُدو َصََلُحَفا ََ  (1).«َتبِقُعقا الث َؿَر َحت ك 

، طـ (4)، ثـا القلقداملشبـ إبراهقؿ ال(3)، ثـا محؿد(2)ثـا مهامدَّ َح  (564)

، بـ طبد الرمحـ بـ طرزب (6)قال: سؿعت الضحاك ،ءبـ العال (5)اهلل طبد

َحاَسُب »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل: سؿعت أبا هريرة يؼقل: سؿعت رسقل اهلل  َُ ُل َما  َأو 

ْقَم اْلِؼَقاَمةِ  بِفِ  ََ ـَ اْلََمِء اْلَباِردِ  ح  ِجْسَؿَؽ ِص َفُقَؼاُل َلُف: َأَلْؿ أُ  ،اْلَعْبُد   (7).«؟َوَأْرِوَك ِم

، ثـا مؽل بـ بسطام (9)ثـا إبراهقؿبـ طظ بـ مفدي،  (8)ثـا طبد اهللدَّ َح  (565)

بـ  (1)، قال: سؿعت طبد الؿؾؽبـ يزيد (10)بـ إبراهقؿ الخراساين، ثـا داودا
                                                        

 .( مـ ابـ طؿر 1534(، ومسؾؿ برقؿ )2194سـده ضعقػ والؿرفقع ثابت، رواه البخاري برقؿ ) (1)
 هق مهام بـ محؿد العبدي تؼدم قريًبا مل أقػ لف طىل ترمجٍة. (2)

 مقزان آطتدالؿة يف مجروح ومؿـ جرحف الدارقطـل بؼقلف: كذاب، ويـظر بؼقة كالم إئ (3)
 (.7132( برقؿ )3/446)

 تؼريب التفذيبهق القلقد بـ مسؾؿ الؼرشل مقٓهؿ الدمشؼل ثؼة: لؽـف كثقر التدلقس والتسقية.  (4)
 (.7536ترمجة برقؿ )

 (.3545ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طبد اهلل بـ العالء بـ َزْبر الدمشؼل، ثؼة.  (5)

 (.2988ترمجة برقؿ ) التفذيبتؼريب ثؼة.  (6)

 (3/19 )تاريخف(، وابـ معقـ يف 3358سـده تالػ، وهق حديث صحقح رواه الترمذي برقؿ ) (7)
 (1/442 )مسـد الشامققـ( برواية الدوري مـ صريؼ شبابة بـ سقار، والطبراين يف 79برقؿ )
 د اهلل ابـ العالء، بف.( مـ صريؼ إبراهقؿ بـ طبد اهلل بـ العال كالمها طـ طب779برقؿ )

 (.216مل أقػ لف طىل ترمجة وتؼدم تحت إثر رقؿ ) (8)

(، ومل يذكر فقف جرًحا 8/85) الثؼاتواهلل أطؾؿ أكف إبراهقؿ بـ بسطام الزطػراين ذكره ابـ حبان يف  (9)
 وٓ تعدياًل.

 (.1827ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الزطافري، ضعقػ.  (13)

 (.4249ترمجة برقؿ ) ريب التفذيبتؼثؼة.  (1)

ُِِعُت ٍَ; َغ ِٔ َقا ََ 499 
 

 

 

 

بـ ا، قال: سؿعت سراقة بـ سبرة الفاليل (1)الزَّ ـقال: سؿعت الـَّ ،ادرَّ مقسرة الزَّ 

ِ دْ مالؽ الؿُ   َدَخَؾِت اْلُعْؿَرُة فِل اْلَحج  »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل: سؿعت رسقل اهلل  لَّ جِ ل

ْقِم اْلِؼَقاَمةِ  ََ  (2).«إَِلك 

، ثـا القلقد بـ مسؾؿ، بـ محؿد الزهري (4)، ثـا طبد اهلل(3)ثـا أبلدَّ َح  (566)

قال: سؿعت إوزاطل، يؼقل: سؿعت طبد الرمحـ بـ الؼاسؿ، يؼقل: سؿعت 

، إَِذا َجاَوَز اْلِخَتاُن اْلِخَتاَن، َفَؼْد َوَجَب اْلُغْسُؾ »قالت:  ،الؼاسؿ، طـ طائشة

ِف  (5)َفَعْؾُت   (6).«َفاْغَتَسْؾـَا ملسو هيلع هللا ىلصَأَكا َوَرُسقُل الؾَّ

                                                        
 (.7155ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (1)

( يف حديث صقيؾ يصػ حجة 1218سـده ضعقػ، وهق حديث صحقح: فنكف طـد مسؾؿ برقؿ ) (2)
ـُ  ُسَراَقةُ  َفَؼامَ : ، وفقفمـ رواية جابر  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  ـِ  َمالِِؽ  ْب ا ،اهللِ  َرُسقَل  َيا: َفَؼاَل  ُجْعُشٍؿ، ْب ـَ  َألَِعامِ

ََبٍد؟ َأمْ  َهَذا ُْخَرى، فِل َواِحَدةً  َأَصابَِعفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َفَشبََّؽ  -يعـل العؿرة– ِٕ ْٕ  َدَخَؾِت »: َوَقاَل  ا
 .«اْلَحج   فِل اْلُعْؿَرةُ 

 مل أقػ طىل ترمجتف. (3)

ترمجة برقؿ  ذيبتؼريب التفهق طبد اهلل بـ محؿد بـ طبد الرمحـ بـ الؿسقر الزهري، صدوق.  (4)
(3614.) 

 كذا يف مجقع الـسخ التل طـدي: )فعؾت(. (5)

(، 138(، والترمذي برقؿ )6/161شقخ الؿصـػ مل أقػ طىل ترمجتف، وهق صحقح، فؼد رواه أمحد ) (6)
(، وابـ 194( برقؿ )1/151) الســ الؽبرى(، والـسائل يف 1/111) الســوالدارقطـل يف 

( بطرق طـ القلقد بـ مسؾؿ بف، وصرح القلقد 1176( برقؿ )1/453) صحقحفحبان يف 
 بالتحديث يف شقخف وشقخ شقخف.

)11(

)11(
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ْبُدو َصََلُحَفا ََ  (1).«َتبِقُعقا الث َؿَر َحت ك 

، طـ (4)، ثـا القلقداملشبـ إبراهقؿ ال(3)، ثـا محؿد(2)ثـا مهامدَّ َح  (564)

، بـ طبد الرمحـ بـ طرزب (6)قال: سؿعت الضحاك ،ءبـ العال (5)اهلل طبد

َحاَسُب »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل: سؿعت أبا هريرة يؼقل: سؿعت رسقل اهلل  َُ ُل َما  َأو 

ْقَم اْلِؼَقاَمةِ  بِفِ  ََ ـَ اْلََمِء اْلَباِردِ  ح  ِجْسَؿَؽ ِص َفُقَؼاُل َلُف: َأَلْؿ أُ  ،اْلَعْبُد   (7).«؟َوَأْرِوَك ِم

، ثـا مؽل بـ بسطام (9)ثـا إبراهقؿبـ طظ بـ مفدي،  (8)ثـا طبد اهللدَّ َح  (565)

بـ  (1)، قال: سؿعت طبد الؿؾؽبـ يزيد (10)بـ إبراهقؿ الخراساين، ثـا داودا
                                                        

 .( مـ ابـ طؿر 1534(، ومسؾؿ برقؿ )2194سـده ضعقػ والؿرفقع ثابت، رواه البخاري برقؿ ) (1)
 هق مهام بـ محؿد العبدي تؼدم قريًبا مل أقػ لف طىل ترمجٍة. (2)

 مقزان آطتدالؿة يف مجروح ومؿـ جرحف الدارقطـل بؼقلف: كذاب، ويـظر بؼقة كالم إئ (3)
 (.7132( برقؿ )3/446)

 تؼريب التفذيبهق القلقد بـ مسؾؿ الؼرشل مقٓهؿ الدمشؼل ثؼة: لؽـف كثقر التدلقس والتسقية.  (4)
 (.7536ترمجة برقؿ )

 (.3545ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طبد اهلل بـ العالء بـ َزْبر الدمشؼل، ثؼة.  (5)

 (.2988ترمجة برقؿ ) التفذيبتؼريب ثؼة.  (6)

 (3/19 )تاريخف(، وابـ معقـ يف 3358سـده تالػ، وهق حديث صحقح رواه الترمذي برقؿ ) (7)
 (1/442 )مسـد الشامققـ( برواية الدوري مـ صريؼ شبابة بـ سقار، والطبراين يف 79برقؿ )
 د اهلل ابـ العالء، بف.( مـ صريؼ إبراهقؿ بـ طبد اهلل بـ العال كالمها طـ طب779برقؿ )

 (.216مل أقػ لف طىل ترمجة وتؼدم تحت إثر رقؿ ) (8)

(، ومل يذكر فقف جرًحا 8/85) الثؼاتواهلل أطؾؿ أكف إبراهقؿ بـ بسطام الزطػراين ذكره ابـ حبان يف  (9)
 وٓ تعدياًل.

 (.1827ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الزطافري، ضعقػ.  (13)

 (.4249ترمجة برقؿ ) ريب التفذيبتؼثؼة.  (1)
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بـ ا، قال: سؿعت سراقة بـ سبرة الفاليل (1)الزَّ ـقال: سؿعت الـَّ ،ادرَّ مقسرة الزَّ 

ِ دْ مالؽ الؿُ   َدَخَؾِت اْلُعْؿَرُة فِل اْلَحج  »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل: سؿعت رسقل اهلل  لَّ جِ ل

ْقِم اْلِؼَقاَمةِ  ََ  (2).«إَِلك 

، ثـا القلقد بـ مسؾؿ، بـ محؿد الزهري (4)، ثـا طبد اهلل(3)ثـا أبلدَّ َح  (566)

قال: سؿعت إوزاطل، يؼقل: سؿعت طبد الرمحـ بـ الؼاسؿ، يؼقل: سؿعت 

، إَِذا َجاَوَز اْلِخَتاُن اْلِخَتاَن، َفَؼْد َوَجَب اْلُغْسُؾ »قالت:  ،الؼاسؿ، طـ طائشة

ِف  (5)َفَعْؾُت   (6).«َفاْغَتَسْؾـَا ملسو هيلع هللا ىلصَأَكا َوَرُسقُل الؾَّ

                                                        
 (.7155ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (1)

( يف حديث صقيؾ يصػ حجة 1218سـده ضعقػ، وهق حديث صحقح: فنكف طـد مسؾؿ برقؿ ) (2)
ـُ  ُسَراَقةُ  َفَؼامَ : ، وفقفمـ رواية جابر  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  ـِ  َمالِِؽ  ْب ا ،اهللِ  َرُسقَل  َيا: َفَؼاَل  ُجْعُشٍؿ، ْب ـَ  َألَِعامِ

ََبٍد؟ َأمْ  َهَذا ُْخَرى، فِل َواِحَدةً  َأَصابَِعفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َفَشبََّؽ  -يعـل العؿرة– ِٕ ْٕ  َدَخَؾِت »: َوَقاَل  ا
 .«اْلَحج   فِل اْلُعْؿَرةُ 

 مل أقػ طىل ترمجتف. (3)

ترمجة برقؿ  ذيبتؼريب التفهق طبد اهلل بـ محؿد بـ طبد الرمحـ بـ الؿسقر الزهري، صدوق.  (4)
(3614.) 

 كذا يف مجقع الـسخ التل طـدي: )فعؾت(. (5)

(، 138(، والترمذي برقؿ )6/161شقخ الؿصـػ مل أقػ طىل ترمجتف، وهق صحقح، فؼد رواه أمحد ) (6)
(، وابـ 194( برقؿ )1/151) الســ الؽبرى(، والـسائل يف 1/111) الســوالدارقطـل يف 

( بطرق طـ القلقد بـ مسؾؿ بف، وصرح القلقد 1176( برقؿ )1/453) صحقحفحبان يف 
 بالتحديث يف شقخف وشقخ شقخف.
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بـ طظ، قال:  (2)بـ الحسـ بـ طظ البري، ثـا طؿرو (1)ثـا محؿددَّ َح  (567)

سؿعت بشر بـ الؿػضؾ، يؼقل: سؿعت خالًدا الحذاء يؼقل: سؿعت طظ بـ 

 (3).بالسجقد دَّ تَ عْ السجقد فال يَ إقؿر يؼقل: مـ مل يدرك الركقع و

 (5)بـ أمحد بـ الجـقد بـ هبرام يؼقل: سؿعت محؿد (4)سؿعت محؿد (568)

ؿ بـ قتقبة، يؼقل: سؿعت شعبة، يؼقل: ؾْ يؼقل: سؿعت َس  بـ خالد بـ خداشا

ا، سؿعت سؾؿة بـ كفقؾ يؼقل: سؿعت طباية بـ ربعل يؼقل: سؿعت طؾقا 

 (7).ٓ إلف إٓ اهلل»، قال: (6)﴾ڻ ڻ ۀ﴿ ققلف تعاىل: يؼقل يف

بـ  بـ بؽر بـ الربقع (1)قال: سؿعت طبد الرمحـ ،ثـا أبق خؾقػةدَّ َح  (569)
                                                        

 (.219تؼدم يف الػؼرة رقؿ ) (1)

 هق الػالس. (2)

يف السـد رقؿ  الؿعجؿشقخ الؿصـػ مل أقػ ٕهؾ العؾؿ كالًما فقف سقى ما ذكره ابـ الؿؼرئ يف  (3)
 . وبؼقة رجال السـد ثؼات.(، قال واصًػا إياه: الشقخ الصالح229)

 (.325مل أقػ لف طىل ترمجة، وهق إرجاين تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 (.5883ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق ُيْغِرب.  (5)

 (.74آية: ) الفتح (6)

 الدطاء(، والطبراين يف 2/461) الؿستدركشقخ الؿصـػ مل أطرفف، ورواه الحاكؿ يف  (7)
( مـ صريؼ 197( برقؿ )1/264) إسؿاء والصػات(، والبقفؼل يف 1637رقؿ )( ب3/1445)

سػقان الثقري طـ سؾؿة بـ كفقؾ بف، وهق أثر ضعقػ: ٕن طباية بـ ربعل، قال ابـ أبل حاتؿ: سالت 
 الؿقزانأبل طـف، فؼال: كان مـ طتؼ الشقعة. قؾُت: ما حالف؟ قال شقخ. وهق مـ غالة الشقعة كؿا يف 

 ( لؾعؼقظ.1463( ترمجة برقؿ )3/1138) الضعػاء( لؾذهبل، و4188( ترمجة برقؿ )2/387)

 (.3836ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (1)
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يؼقل:  بـ زياد (2)، يؼقل: سؿعت محؿد(1)مسؾؿ، يؼقل: سؿعت الربقع

اْلَقَلُد لِْؾِػَراِش َولِْؾَعاِهرِ »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصسؿعت أبا هريرة يؼقل: سؿعت رسقل اهلل 

 (3).«ُر َج الَح 

بـ حؽقؿ، يؼقل: سؿعت  (4)سؿعت أبل يؼقل: سؿعت يحقك (571)

يحقك بـ سعقد، يؼقل: سؿعت  القهاب بـ طبد الؿجقد، يؼقل: سؿعت طبد

 (5)-﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿وذكر هذه أية: -سعقد بـ الؿسقب 

 (6).قال: فؽان طبد اهلل بـ سالم يؼقل: هل دمشؼ

بـ  (9)، ثـا زيدبـ شبقب (8)بـ زكرياء، ثـا سؾؿة (7)ثـا مقسكدَّ َح  (571)

محؿًدا  قال: سؿعت بـ شريح اإلسؽـدراين(1)الرمحـ طبد ثـا الحباب

                                                        
 (.1911ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الربقع بـ مسؾؿ الجؿحل، ثؼة.  (1)

 (.5925ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الجؿحل ثؼة ثبت ربؿا أرسؾ.  (2)

( مـ صريؼ محؿد بـ زياد بف بـحقه، ومسؾؿ 6753سـده حسـ، وهق صحقح رواه البخاري برقؿ ) (3)
 .( بطرق طـ أبل هريرة بف، وهق طـدمها أيًضا طـ غقر أبل هريرة 458برقؿ )

 (.516ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 (.05): آية املؤمنون (5)

 تفؿ ثؼات.شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة وبؼق (6)

 (.8متروك تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (7)

 (.2537ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الـقسابقري ثؼة.  (8)

 (.2136ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق العؽظ، صدوق يخطئ يف حديث الثقري.  (9)

 (.3917ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة فاضؾ مل يصب ابـ سعد يف تضعقػف.  (1)

)8(

)8(
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يؼقل:  بـ زياد (2)، يؼقل: سؿعت محؿد(1)مسؾؿ، يؼقل: سؿعت الربقع

اْلَقَلُد لِْؾِػَراِش َولِْؾَعاِهرِ »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصسؿعت أبا هريرة يؼقل: سؿعت رسقل اهلل 

 (3).«ُر َج الَح 

بـ حؽقؿ، يؼقل: سؿعت  (4)سؿعت أبل يؼقل: سؿعت يحقك (571)

يحقك بـ سعقد، يؼقل: سؿعت  القهاب بـ طبد الؿجقد، يؼقل: سؿعت طبد

 (5)-﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿وذكر هذه أية: -سعقد بـ الؿسقب 

 (6).قال: فؽان طبد اهلل بـ سالم يؼقل: هل دمشؼ

بـ  (9)، ثـا زيدبـ شبقب (8)بـ زكرياء، ثـا سؾؿة (7)ثـا مقسكدَّ َح  (571)

محؿًدا  قال: سؿعت بـ شريح اإلسؽـدراين(1)الرمحـ طبد ثـا الحباب

                                                        
 (.1911ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الربقع بـ مسؾؿ الجؿحل، ثؼة.  (1)

 (.5925ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الجؿحل ثؼة ثبت ربؿا أرسؾ.  (2)

( مـ صريؼ محؿد بـ زياد بف بـحقه، ومسؾؿ 6753سـده حسـ، وهق صحقح رواه البخاري برقؿ ) (3)
 .( بطرق طـ أبل هريرة بف، وهق طـدمها أيًضا طـ غقر أبل هريرة 458برقؿ )

 (.516ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 (.05): آية املؤمنون (5)

 تفؿ ثؼات.شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة وبؼق (6)

 (.8متروك تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (7)

 (.2537ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الـقسابقري ثؼة.  (8)

 (.2136ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق العؽظ، صدوق يخطئ يف حديث الثقري.  (9)

 (.3917ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة فاضؾ مل يصب ابـ سعد يف تضعقػف.  (1)
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يؼقل:  بـ زياد (2)، يؼقل: سؿعت محؿد(1)مسؾؿ، يؼقل: سؿعت الربقع

اْلَقَلُد لِْؾِػَراِش َولِْؾَعاِهرِ »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصسؿعت أبا هريرة يؼقل: سؿعت رسقل اهلل 

 (3).«ُر َج الَح 

بـ حؽقؿ، يؼقل: سؿعت  (4)سؿعت أبل يؼقل: سؿعت يحقك (571)

يحقك بـ سعقد، يؼقل: سؿعت  القهاب بـ طبد الؿجقد، يؼقل: سؿعت طبد

 (5)-﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿وذكر هذه أية: -سعقد بـ الؿسقب 

 (6).قال: فؽان طبد اهلل بـ سالم يؼقل: هل دمشؼ

بـ  (9)، ثـا زيدبـ شبقب (8)بـ زكرياء، ثـا سؾؿة (7)ثـا مقسكدَّ َح  (571)

محؿًدا  قال: سؿعت بـ شريح اإلسؽـدراين(1)الرمحـ طبد ثـا الحباب

                                                        
 (.1911ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الربقع بـ مسؾؿ الجؿحل، ثؼة.  (1)

 (.5925ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الجؿحل ثؼة ثبت ربؿا أرسؾ.  (2)

( مـ صريؼ محؿد بـ زياد بف بـحقه، ومسؾؿ 6753سـده حسـ، وهق صحقح رواه البخاري برقؿ ) (3)
 .( بطرق طـ أبل هريرة بف، وهق طـدمها أيًضا طـ غقر أبل هريرة 458برقؿ )

 (.516ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 (.05): آية املؤمنون (5)

 تفؿ ثؼات.شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة وبؼق (6)

 (.8متروك تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (7)

 (.2537ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الـقسابقري ثؼة.  (8)

 (.2136ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق العؽظ، صدوق يخطئ يف حديث الثقري.  (9)

 (.3917ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة فاضؾ مل يصب ابـ سعد يف تضعقػف.  (1)

559
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أبا طظ التجقبل يؼقل: سؿعت أبا ريحاكة يؼقل:  يؼقل: سؿعت (1)الرطقـل

ـْ َخْشَقِة الؾ فِ »، يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلصسؿعت رسقل اهلل  ـٍ َبَؽْت ِم َمِت الـ اُر َطَؾك َطْق  ُحر 

ِف َطز  َوَجؾ   َطز   ـٍ َسِفَرْت فِل َسبِقِؾ الؾ  ، َوَطَؾك َطْق  (2).«َوَجؾ 

                                                        
َطْقـل (1)  ، مؼبقل. قالف الحافظ، وهذا طـد الؿتابعة وإٓ فؾقـ.هق محؿد بـ ُشؿقر الرُّ

(، وتـظر 1639برقؿ ) سـده ضعقػ، بقد أن لف شاهًدا طـد الترمذي مـ حديث ابـ طباس  (2)
سؾسؾة إحاديث الضعقػة (7/483( برقؿ )3483.) 
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ُُ َّ ُفالّىا َحسََّث ٌْ َأ ًِ َقاَل: َحسََّثَيا ُفال  َم

ـا قآ: ثـا هدبة بـ خالد، ث ،ثـا طبدان، وجعػر بـ محؿد الخاركلدَّ َح  (572)

بـ الجعد، ثـا قتادة أن محؿد بـ سقريـ، حدثف أن أبا هريرة حدثف: أن  (1)محاد

اة إذا اشتراها الرجؾ فحؾبفا، ففق بالخقار إن شاء رَّ َص قضك يف الؿُ  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 (2).أمسؽ، وإن شاء ردها ومعفا صاًطا مـ تؿر

، ثـا بـ محاد الؿصري (4)حدثفؿ، ثـا طقسك (3)أخبرين أبل، أن أبا داود (573)

، أن محؿد بـ بـ أبل فروة (6)، طـ طؿاربـ أبل حبقب (5)الؾقث، طـ يزيد

                                                        
 (.1499ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبالجعد الفذيل، ضعقػ.  هق محاد بـ (1)

( طـ 1515(، ومسؾؿ برقؿ )2148سـده ضعقػ، ومتـف صحقح: فنكف ثابت طـد البخاري برقؿ ) (2)
 .أبل هريرة 

 هق صاحب الســ. (3)

تؼريب (، و4622( ترمجة برقؿ )22/595) هتذيب الؽؿالهق الؿعروف بـ)زغبة( ثؼة.  (4)
 (.5326ترمجة برقؿ ) يبالتفذ

 (.7751ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبيرسؾ.  ثؼة فؼقف، وكان (5)

. وهذا طـد ههق طؿار بـ أبل فروة إُمقي مقٓهؿ الؿدين، ويؼال: طؿارة قال الحافظ: مؼبقل.ا (6)
 الؿتابعة وإٓ فؾقِّـ.
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ُُ َّ ُفالّىا َحسََّث ٌْ َأ ًِ َقاَل: َحسََّثَيا ُفال  َم

ـا قآ: ثـا هدبة بـ خالد، ث ،ثـا طبدان، وجعػر بـ محؿد الخاركلدَّ َح  (572)

بـ الجعد، ثـا قتادة أن محؿد بـ سقريـ، حدثف أن أبا هريرة حدثف: أن  (1)محاد

اة إذا اشتراها الرجؾ فحؾبفا، ففق بالخقار إن شاء رَّ َص قضك يف الؿُ  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 (2).أمسؽ، وإن شاء ردها ومعفا صاًطا مـ تؿر

، ثـا بـ محاد الؿصري (4)حدثفؿ، ثـا طقسك (3)أخبرين أبل، أن أبا داود (573)

، أن محؿد بـ بـ أبل فروة (6)، طـ طؿاربـ أبل حبقب (5)الؾقث، طـ يزيد

                                                        
 (.1499ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبالجعد الفذيل، ضعقػ.  هق محاد بـ (1)

( طـ 1515(، ومسؾؿ برقؿ )2148سـده ضعقػ، ومتـف صحقح: فنكف ثابت طـد البخاري برقؿ ) (2)
 .أبل هريرة 

 هق صاحب الســ. (3)

تؼريب (، و4622( ترمجة برقؿ )22/595) هتذيب الؽؿالهق الؿعروف بـ)زغبة( ثؼة.  (4)
 (.5326ترمجة برقؿ ) يبالتفذ

 (.7751ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبيرسؾ.  ثؼة فؼقف، وكان (5)

. وهذا طـد ههق طؿار بـ أبل فروة إُمقي مقٓهؿ الؿدين، ويؼال: طؿارة قال الحافظ: مؼبقل.ا (6)
 الؿتابعة وإٓ فؾقِّـ.
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حدثاه أن طائشة  (1)مسؾؿ، حدثفؿ، أن طروة وطؿرة بـت طبد الرمحـ بـ سعد

ََمُة فَ  إَِذا َزَكِت »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصحدثتفؿا أن رسقل اهلل  ْٕ ، َوإِْن َزَكْت ْجؾُِدوَهااا

 .والضػقر: الحبؾ ،(2)«َفاْجؾُِدوَها، ُثؿ  بِقُعقَها َوَلْق بَِضِػقرٍ 

ثـا طبدان، (574)  (3)ثـا يقكس بـ طبد إطىل ثـا ابـ وهب، حدثـل طؿرو َحدَّ

، حدثف أن كافًعا حدثفؿ، طـ طبداهلل بـ طؿر بـ فرقد (4)ن كثقر، أبـ الحارثا

ـٍ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  ِؿق ََ ـْ َحَؾَػ َطَؾك  َقاهُ  .َفَؼاَل: إِْن َشاَء الؾ فُ  ،َم ـْ  (5).«َفَؾُف ُث

، ثـا بـ الحسقـ الدرمهل (7)بـ طظ، ثـا طظ (6)حدثـل طبد اهلل (575)

                                                        
 وقع يف الؿطبقع: )سعقد(، وهق تصحقػ. (1)

(، وابـ ماجف برقؿ 7225(، والـسائل برقؿ )6/65حقح رواه أمحد )سـده ضعقػ ومتـف ص (2)
( مـ صريؼ الؾقث بف بقد أكف طـدهؿ 8787( برقؿ )9/366) إوسط(، والطبراين يف 2566)

يرويف طروة طـ طؿرة طـ طائشة سقى الـسائل، ففق طـده طـ طروة وطؿرة كالمها طـ طائشة، فال 
: لؽـ طىل أن طروة سؿعف مـ طؿرة، ثؿ سؿعف مـ طائشة  إشؽال يف ذلؽ إذا ثبت السـد يحؿؾ

(، 2152سـده ٓ يثبت: فنن ابـ أبل فروة كؿا تؼدم مل يتابع، والحديث طـد البخاري برقؿ )
 .( طـ أبل هريرة 1734(، و)1733(، ومسؾؿ برقؿ )2153و)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق طؿرو بـ الحارث بـ يعؼقب الؿصري، ثؼة فؼقف حافظ.  (3)
(5339.) 

 (.5656ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق كثقر بـ فرقد الؿدين كزيؾ مصر ثؼة.  (4)

( مـ صريؼ يقكس بـ طبد إطىل بف، وبرقؿ 4/4751) الســ الؽبرىصحقح، ورواه الـسائل يف  (5)
 ( مـ صريؼ السختقاين طـ كافع بف بـحقه.4753(، و)4752)

 (، ومل أقػ لف طىل ترمجة.218 بـ مفدي تؼدم تحت إثر رقؿ )هق طبد اهلل بـ طظ (6)

 (.4753ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبطظ بـ الحسقـ بـ مطر الدرمهل البصري، صدوق.  (7)

ُ٘ َّٕ ُفالّْا َسسََّث ْٕ َأ َٓا ُفال ٍَ; َسسََّث ِٔ َقا ََ 535 
 

 

 

 

، طـ بـ أبل كثقر (3)، طـ يحقكطبد اهلل بـ أبل (2)، طـ هشام(1)إطىل طبد

، أخبره، أن جبقر بـ بـ معدان (5)، أن خالدبـ إبراهقؿ بـ الحارث (4)محؿد

رأى طؾقف ثقبقـ  ملسو هيلع هللا ىلصكػقر أخبره أن طبد اهلل بـ طؿرو أخبره، أن رسقل اهلل 

ارِ »فؼال:  ،معصػريـ  (6).«، َفََل َتْؾَبْسَفاَهِذِه لِْبَسُة اْلُؽػ 

ثـا يقسػ (576) بـ طقسك، ثـا ابـ  (8)بـ يعؼقب الؼاضل، ثـا أمحد (7)َحدَّ

، حدثف، أن بـ أبل هالل (11)بـ الحارث، أن سعقد (10)، أخبرين طؿرو(9)وهب

حدثف أن  بـ محصـ (13)ثف، أن حصقـحد بـ طظ بـ السائب (12)طبد اهلل
                                                        

 (.3758ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طبد إطىل بـ طبد إطىل البصري ثؼة.  (1)

ْسَتق (2) ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبائل ثؼة ثبت وقد ُرمل بالؼدر. هق هشام بـ أبل طبداهلل الدَّ
(7349.) 

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق الطائل مقٓهؿ أبق كصٍر القؿامل، ثؼة ثبت: لؽـف يدلس ويرسؾ.  (3)
(7682.) 

 (.5727ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق التقؿل ثؼة لف أفراد.  (4)

 (.1688ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيببد يرسؾ كثقًرا. هق الَؽالطل الحؿصل ثؼة طا (5)

( مـ صريؼ 2377شقخ الؿصـػ مل أقػ طىل ترمجتف، والحديث صحقح، فؼد رواه مسؾؿ برقؿ ) (6)
هشام الدستقائل بف، وكذا رواية مـ صريؼقـ طـ يحقك بـ أبل كثقر بف، ورواه مـ صريؼ صاوس طـ 

 طبد اهلل بـ طؿرو بف بـحقه.

 (.129دم تحت إثر رقؿ )ثؼة تؼ (7)

 هق الؿصري حسـ الحديث. (8)

 هق طبد اهلل. (9)

 هق الؿصري تؼدم قريبًا. (13)

 حسـ الحديث. (11)

 قال الحافظ: مستقر. (12)

 =ترمجة برقؿ  تحرير التؼريب(، ويـظر 1596ترمجة برقؿ ) الؿغـلتابعل مجفقل، قالف الذهبل يف  (13)
216



ُ٘ َّٕ ُفالّْا َسسََّث ْٕ َأ َٓا ُفال ٍَ; َسسََّث ِٔ َقا ََ 535 
 

 

 

 

، طـ بـ أبل كثقر (3)، طـ يحقكطبد اهلل بـ أبل (2)، طـ هشام(1)إطىل طبد

، أخبره، أن جبقر بـ بـ معدان (5)، أن خالدبـ إبراهقؿ بـ الحارث (4)محؿد

رأى طؾقف ثقبقـ  ملسو هيلع هللا ىلصكػقر أخبره أن طبد اهلل بـ طؿرو أخبره، أن رسقل اهلل 

ارِ »فؼال:  ،معصػريـ  (6).«، َفََل َتْؾَبْسَفاَهِذِه لِْبَسُة اْلُؽػ 

ثـا يقسػ (576) بـ طقسك، ثـا ابـ  (8)بـ يعؼقب الؼاضل، ثـا أمحد (7)َحدَّ

، حدثف، أن بـ أبل هالل (11)بـ الحارث، أن سعقد (10)، أخبرين طؿرو(9)وهب

حدثف أن  بـ محصـ (13)ثف، أن حصقـحد بـ طظ بـ السائب (12)طبد اهلل
                                                        

 (.3758ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طبد إطىل بـ طبد إطىل البصري ثؼة.  (1)

ْسَتق (2) ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبائل ثؼة ثبت وقد ُرمل بالؼدر. هق هشام بـ أبل طبداهلل الدَّ
(7349.) 

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق الطائل مقٓهؿ أبق كصٍر القؿامل، ثؼة ثبت: لؽـف يدلس ويرسؾ.  (3)
(7682.) 

 (.5727ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق التقؿل ثؼة لف أفراد.  (4)

 (.1688ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيببد يرسؾ كثقًرا. هق الَؽالطل الحؿصل ثؼة طا (5)

( مـ صريؼ 2377شقخ الؿصـػ مل أقػ طىل ترمجتف، والحديث صحقح، فؼد رواه مسؾؿ برقؿ ) (6)
هشام الدستقائل بف، وكذا رواية مـ صريؼقـ طـ يحقك بـ أبل كثقر بف، ورواه مـ صريؼ صاوس طـ 

 طبد اهلل بـ طؿرو بف بـحقه.

 (.129دم تحت إثر رقؿ )ثؼة تؼ (7)

 هق الؿصري حسـ الحديث. (8)

 هق طبد اهلل. (9)

 هق الؿصري تؼدم قريبًا. (13)

 حسـ الحديث. (11)

 قال الحافظ: مستقر. (12)

 =ترمجة برقؿ  تحرير التؼريب(، ويـظر 1596ترمجة برقؿ ) الؿغـلتابعل مجفقل، قالف الذهبل يف  (13)

رواه وكـذا 



ُ٘ َّٕ ُفالّْا َسسََّث ْٕ َأ َٓا ُفال ٍَ; َسسََّث ِٔ َقا ََ  536 
 

 

 

 

بـ طؿرو الخطؿل حدثف، أن خزيؿة بـ ثابت حدثف، أكف سؿع رسقل اهارون 

ْسَتِحق»يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ََ  َٓ َف  ـَ اْلَحؼ   لإِن  الؾ  ـ َساَء فِل َأدْ ِم َٓ َتْلُتقا ال ـ  ،   (1).«َباِرِه

ثـا سفؾ (577) بـ الحسـ بـ بـدار  (3)مل، ومحؿدرَ قْ جِ بـ مقسك الـَّ (2)َحدَّ

بـ  (4)قآ: ثـا أمحد -سـة تسع وثؿاكقـ ومائتقـ زمُ رْ فُ امَ رَ ومها مـ أهؾ -ذ قْ ِش رْ كَ 

 بـ طاصؿ بـ حصقـ (5)ثبـ شعق ر بـ طؿرانزَ ، ثـا محرز بـ وَ طبدة الضبل

ا ثً قعَ ، أن أباه وزًرا حدثف، أن أباه طؿران حدثف أن أباه ُش اينؿَّ الحِ ت ؿِّ َش بـ مُ 

فبايعف  ملسو هيلع هللا ىلصحدثف، أن أباه طاصًؿا حدثف، أن أباه حصقـًا حدثف: أكف وفد إىل الـبل 

، (7)توْ رُّ قاًها طدًة بالؿَ م ملسو هيلع هللا ىلص، وأقطعف الـبل (6)طىل اإلسالم، وصدق إلقف مالف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= (1384.) 

 (.2335( برقؿ )7/65) إرواء الغؾقؾسـده ضعقػ، ويـظر  (1)

(، وهذا الؿقضع هق القحقد الذي ذكره فقف 28هق الؿؾؼب بـ)شقران( تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)
 بـ)الـجقرمل(.

 ( خشقة التصحقػ.623( ترمجة برقؿ )3/7) تاريخ بغدادمل أقػ لف طىل ترمجة، ويـظر  (3)

 (.74ة برقؿ )ترمج تؼريب التفذيبثؼة ُرمل بالـصب.  (4)

ث(، وأثبت ما يف ]أ[، و]ب[: ٕكف الؿقافؼ لؿا يف الؿصادر التل ُشَعقْ ( بدل )ُشَعْقِب يف ]ح[، و]د[: ) (5)
( 2772( ترمجة برقؿ )4/271) التاريخ الؽبقرأخرجت ذلؽ، وكذلؽ كتب التراجؿ مـفا 

 حرير الؿشتبفتبصقر الؿـتبف بت( ٓبـ ماكقٓ، و5/59-63) اإلكؿاللؾبخاري، ويـظر 
 ( ٓبـ حجر.2/785)

 أي: جاء بصدقة مالف إلقف. (6)

 معجؿ معامل الحجاز(، ويـظر 5/111) معجؿ البؾدانهق اسؿ هنر، وققؾ: واٍد بالعالقة.  (7)
 ( لعبد اهلل الشايع.25)ص كظرات يف معاجؿ البؾدان( لؾبالدي، و8/1563-1564)

ُ٘ َّٕ ُفالّْا َسسََّث ْٕ َأ َٓا ُفال ٍَ; َسسََّث ِٔ َقا ََ 537 
 

 

 

 

، (4)يُّ قِ ، ومـفا الفُ (3)ةزَ اطِ ، ومـفا الؿَ (2)بِف قْ َص ، ومـفا أُ (1)ادرَ إسـاد ُج  :مـفا

َّٓ  ملسو هيلع هللا ىلص، وشرط لف رسقل اهلل (6)ريْ دِ ، ومـفا السَّ (5)ادؿَ ومـفا الثِّ   اعَ بَ  يُ فقؿا أقطعف أ

 طاصؿ:فؼال زهقر بـ  ،(7)مرطاه رَ ؼَ عْ ماؤه، وٓ يُ 

ـْ َأمْ                 َْكَؼاَسابِفِ            ا ـََلسَ ــإِن  بََِلدِي َلْؿ َتُؽ ْٕ  (8)ـ  َخط  اْلَؼَؾُؿ ا

ـَ الـ بِل  َحْقُث َأْطَطك الـ اَسا                 َٓ اْلتَِباَسا          ِم َدْع َلْبًسا َو ََ  َوَلْؿ 

                                                        
وت. ُجَراٍد بالضؿ بقزن غراب: ماٌء يف (1)   (2/116.)معجؿ البؾدان ديار بـل تؿقؿ طـد الؿرُّ

ان  (2) وت يف ديار بـل تؿقؿ، ثؿ بـل ِحؿَّ ُأَصْقِفُب بؾػظ تصغقر إصفب وهق إشؼر: ماٌء قرب الَؿرُّ
ت لؿا وفد إلقف مسؾًؿا مع مقاه ُأَخَر.  ملسو هيلع هللا ىلصأقطعف الـبل    (1/213.)معجؿ البؾدانحصقـ بـ ُمَشؿَّ

  (5/43.)البؾدان معجؿيـظر  (3)

: بالؼصر :َأْهَقى (1/287 :)معجؿ البؾدانيف بعض مصادر تخريجف: )أهقى(، قال ياققت يف  (4)
 ،أهقىوقال كصر:  ...،قشقر بالد مـ ثؿ القؿامة بلرض أهقى :الحػصل قال ،هجر بلرض مقضع

ِ  انماءَ  صقفبوأُ   ه...اومراتع مقاه فقف جبؾ وهق ان،ؿَّ حِ  بـق توالؿرُّ  وأهؾ وت،رُّ الؿَ  مـ ومها انؿَّ حِ ل
... تمشؿّ  بـ حصقـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أقطعف وترُّ الؿَ  قرب تؿقؿ بـل ديار يف مقضع :أولف بؽسر :ؿادُ ثِ  (5)
معجؿ البؾدان (2/83.) 

ج فقفا إثر )ديرَ السَّ كذا يف كسخ الؿخطقط: ) (6) (، قال ياققت ديَرةُ السَّ (، ويف بعض الؿصادر التل ُخرِّ
َديَرةُ  (3/232 :)ؾدانمعجؿ البيف   بقـ ماء :الؽسر ثؿ بالػتح كصر وضبطف سدرة، تصغقر :السُّ
 مع بصدقتف امسؾؿً  طؾقف قدم لؿا تشؿَّ مُ  بـ حصقـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبّل  أقطعف الحجاز بلرض وتوالؿرُّ  ادرَ ُج 

  (4/798.)معجؿ معامل الحجازويـظر ، ه...اأخر مقاه
( 3555( برقؿ )4/29) معجؿ الؽبقر(، والطبراين يف 4/271) التاريخ الؽبقررواه البخاري يف  (7)

( يف ترمجة حصقـ بـ مشؿت، ثؿ 2/89) اإلصابةمـ صريؼ أمحد بـ طبده بف، وذكره الحافظ يف 
، وابـ أبل طاصؿ والحسـ بـ سػقان، وابـ شاهقـ، تاريخفقال بعد طزوه لف إىل البخاري يف 

 ه.االؿختارةلؽـ قد صححف ابـ خزيؿة وأخرجف الضقاء يف والطبراين: وأكثر رواتف غقر معروفقـ: 
 (8/413 ،)هتذيب الؾغةمجع كِْؼس، وهق الذي يؽتب بف، وُيجؿع طىل أْكؼس وأكؼاس.  (8)

 ( مادة: )َكَؼَس (3/168.)الصحاحو



ُ٘ َّٕ ُفالّْا َسسََّث ْٕ َأ َٓا ُفال ٍَ; َسسََّث ِٔ َقا ََ 537 
 

 

 

 

، (4)يُّ قِ ، ومـفا الفُ (3)ةزَ اطِ ، ومـفا الؿَ (2)بِف قْ َص ، ومـفا أُ (1)ادرَ إسـاد ُج  :مـفا

َّٓ  ملسو هيلع هللا ىلص، وشرط لف رسقل اهلل (6)ريْ دِ ، ومـفا السَّ (5)ادؿَ ومـفا الثِّ   اعَ بَ  يُ فقؿا أقطعف أ

 طاصؿ:فؼال زهقر بـ  ،(7)مرطاه رَ ؼَ عْ ماؤه، وٓ يُ 

ـْ َأمْ                 َْكَؼاَسابِفِ            ا ـََلسَ ــإِن  بََِلدِي َلْؿ َتُؽ ْٕ  (8)ـ  َخط  اْلَؼَؾُؿ ا

ـَ الـ بِل  َحْقُث َأْطَطك الـ اَسا                 َٓ اْلتَِباَسا          ِم َدْع َلْبًسا َو ََ  َوَلْؿ 

                                                        
وت. ُجَراٍد بالضؿ بقزن غراب: ماٌء يف (1)   (2/116.)معجؿ البؾدان ديار بـل تؿقؿ طـد الؿرُّ

ان  (2) وت يف ديار بـل تؿقؿ، ثؿ بـل ِحؿَّ ُأَصْقِفُب بؾػظ تصغقر إصفب وهق إشؼر: ماٌء قرب الَؿرُّ
ت لؿا وفد إلقف مسؾًؿا مع مقاه ُأَخَر.  ملسو هيلع هللا ىلصأقطعف الـبل    (1/213.)معجؿ البؾدانحصقـ بـ ُمَشؿَّ

  (5/43.)البؾدان معجؿيـظر  (3)

: بالؼصر :َأْهَقى (1/287 :)معجؿ البؾدانيف بعض مصادر تخريجف: )أهقى(، قال ياققت يف  (4)
 ،أهقىوقال كصر:  ...،قشقر بالد مـ ثؿ القؿامة بلرض أهقى :الحػصل قال ،هجر بلرض مقضع

ِ  انماءَ  صقفبوأُ   ه...اومراتع مقاه فقف جبؾ وهق ان،ؿَّ حِ  بـق توالؿرُّ  وأهؾ وت،رُّ الؿَ  مـ ومها انؿَّ حِ ل
... تمشؿّ  بـ حصقـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أقطعف وترُّ الؿَ  قرب تؿقؿ بـل ديار يف مقضع :أولف بؽسر :ؿادُ ثِ  (5)
معجؿ البؾدان (2/83.) 

ج فقفا إثر )ديرَ السَّ كذا يف كسخ الؿخطقط: ) (6) (، قال ياققت ديَرةُ السَّ (، ويف بعض الؿصادر التل ُخرِّ
َديَرةُ  (3/232 :)ؾدانمعجؿ البيف   بقـ ماء :الؽسر ثؿ بالػتح كصر وضبطف سدرة، تصغقر :السُّ
 مع بصدقتف امسؾؿً  طؾقف قدم لؿا تشؿَّ مُ  بـ حصقـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبّل  أقطعف الحجاز بلرض وتوالؿرُّ  ادرَ ُج 

  (4/798.)معجؿ معامل الحجازويـظر ، ه...اأخر مقاه
( 3555( برقؿ )4/29) معجؿ الؽبقر(، والطبراين يف 4/271) التاريخ الؽبقررواه البخاري يف  (7)

( يف ترمجة حصقـ بـ مشؿت، ثؿ 2/89) اإلصابةمـ صريؼ أمحد بـ طبده بف، وذكره الحافظ يف 
، وابـ أبل طاصؿ والحسـ بـ سػقان، وابـ شاهقـ، تاريخفقال بعد طزوه لف إىل البخاري يف 

 ه.االؿختارةلؽـ قد صححف ابـ خزيؿة وأخرجف الضقاء يف والطبراين: وأكثر رواتف غقر معروفقـ: 
 (8/413 ،)هتذيب الؾغةمجع كِْؼس، وهق الذي يؽتب بف، وُيجؿع طىل أْكؼس وأكؼاس.  (8)

 ( مادة: )َكَؼَس (3/168.)الصحاحو
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 :(1)ةؾَ قْ خَ وقال أبق كُ 

ـِ مِ ـَوبِ          رِي  ــالس  ـقُذ بِالؾ ِف َوبِ ـــَأطُ                  ل  ـــَ الـ بِ ــاْلؽَِتاَبْق

ـْ َحادٍِث َحؾ  َطَؾك َطادِي    (2)ِم

بـ طظ السراج، ثـا أبق خالد  (3)ثـا هبذا الحديث الحسـدَّ وَح  (578)

َـّ  َـّ أباه وزًرا حدثف، طَ  (5)َـّ ز، طَ رِ حْ ، ثـا مُ (4)الؼرشل أباه  أباه طؿران حدثف، ط

َـّ  َـّ حدثف، ط (6)اثً شعق أباه حصقـًا حدثف أكف، وفد إىل الـبل  أباه طاصًؿا حدثف، ط

وأبدل مـ الفؿزة طقـًا يف مجقعف، وهل لغة معروفة، وهل التل  (7)، فذكر مثؾفملسو هيلع هللا ىلص

يؼال لفا طـعـة ققس طىل وجف الذم لفا، قال: وقرأ قارئفؿ: فعسك اهلل طـ يليت 

 ويـشد: ،يريد: أن يليت ،بالػتح

ـَاكِ  ـَاَها َوَثْغُركِ  َفَعْق ٓ  َطـ َفا َوِجقُدكِ    َثْغُرَها  َطْق  َغْقُر َطاصِؾِ  (8)إِ

 .فايريد: أكَّ 
                                                        

 .(5573( برقؿ )7/333) تاريخ دمشؼهق أبق كخقؾة بـ جقز، ويؼال حزن بـ زائدة لف ترمجة يف  (1)
 اكظر التخريج الؿتؼدم. (2)

 (.36هق قاضل إهقاز تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

برقؿ  تؼريب التفذيبأبق خالد الؼرشل حسـ الحديث لف ترمجة يف  هق طبد العزيز بـ معاوية (4)
(4153.) 

 ـ الؿصـػ.أبد ل )أن( بـ)طـ(، ويؼال لفا: )طـعـة ققس(، كؿا سقليت ط (5)

 (، وهق تصحقػ.اثً ُشَعقْ ( بدل )ُشَعْقًباوقع يف الؿطبقع: ) (6)

الؿمتؾػ (، والدارقطـل يف 13برقؿ ) الؿؼؾقـ مـ إمراء والسالصقـرواه تؿام الدمشؼل يف  (7)
 ( مـ صريؼ طبد العزيز بـ معاوية أبل خالد الؼرشل بف.2/1357-1358) والؿختؾػ

 فا( بدل )طـَّفا(، وهق تصحقػ.وقع يف الؿطبقع: )أكَّ  (8)
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ٌٍ ًِ ُفال ٌْ َع ًِ َقاَل: َأِىَبَأِىٕ ُفال  َم

م، ثـا أبق قِّ ؼَ بـ حؽقؿ الؿُ  (2)قآ: ثـا يحقك ،(1)حدثـل أبل وابـ زهقر (579)

قال: أكبلين محاد بـ أبل سؾقؿان، وطبد العزيز بـ صفقب،  ،داود، ثـا شعبة

أهنؿ سؿعقا أكس بـ مالؽ يحدث أن -وطتاب مقىل هرمز وسؾقؿان التقؿل 

ـَ الـ ارِ »قال:  ،ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  ْأ َمْؼَعَدُه ِم ًدا َفْؾَقَتَبق  ـْ َكَذَب َطَؾل  ُمَتَعؿ   (3).«َم

ثـا دَّ وَح  ،ح ،ثـا أبق خؾقػة، ثـا أبق القلقد، وابـ كثقر، طـ شعبةدَّ َح  (581)

قال: أكبلين أبق إسحاق،  ،اهلل بـ خالد الؼطان، ثـا محؿد بـ كثقر، ثـا شعبة طبد

إذا أخذ مضجعف أن يؼقل: -أمر رجاًل  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  ثـا البراء بـ طازبدَّ َح 

ْضُت َأْمرِي إَِلْقَؽ، َأْسَؾْؿُت َكْػِسل إَِلْقَؽ » ْفُت َوْجِفل إَِلْقَؽ، َوَأْلَجْلُت َو ، َوَفق  َوج 

 َٓ َٓ َمْؾَجَل َو ٓ  إَِلْقَؽ،َضْفرِي إَِلْقَؽ، َرْهَبًة َوَرْغَبًة إَِلْقَؽ،  ـَْؽ إِ ـَْجا ِم ـُْت بِؽَِتابَِؽ  َم آَم
                                                        

 (، وصػف ابـ حبان بالحافظ السراد.499هق أمحد بـ يحقك بـ زهقر تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.559ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

، وأورده صحقحفصحقح، وهق حديث متقاتر ورد طـ مجاطة مـ الصحابة بعضفا طـد البخاري يف  (3)
 ، وأورده الؿصـػ: ٕجؾ ققل شعبة: )أكبلين(. مؼدمة صحقحفمسؾؿ يف 
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 (.559ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

، وأورده صحقحفصحقح، وهق حديث متقاتر ورد طـ مجاطة مـ الصحابة بعضفا طـد البخاري يف  (3)
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بِق َؽ ال ِذي َأْرَسْؾَت  ـَ قال أبق خؾقػة يف حديثف: فنن مات  ،(1)«ال ِذي َأْكَزْلَت، َوبِ

 (2).مات طىل الػطرة

، ثـا ابـ أبل طدي، أكبلكا يقكس مقِّ ؼَ الؿُ حدثـل أبل، حدثـل يحقك بـ  (581)

َصََلُة »، قال: ملسو هيلع هللا ىلصطـ ابـ طؿر، طـ الـبل بـ طبقد، وابـ طقن، طـ محؿد، ا

ـَك ـَك َمْث ْقِؾ َمْث ْبَح، َفَلْوتِْر بَِرْكَعةٍ الؾ  ْبَح َأْو َأْحَسْسَت الص   (3).«، َفنَِذا َخِشقَت الص 

ثـا أبق حاتؿ العبدي، ثـا إبراهقؿ العالف، ثـا محاد بـ زيد، طـ دَّ َح  (582)

أو مـ أقرأه مـ أقرأه  ملسو هيلع هللا ىلصقال: أكبلين مـ أقرأه الـبل  ،د الحذاء، طـ أبل قالبةخال

 (4)«﴾ڀ ڀ ٺ ٺ *پ پ پ پ ڀ ﴿»: ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

بـ محؿد  (6)، ثـا إبراهقؿبـ طبد اهلل بـ مفدي (5)حدثـل محؿد (583)
                                                        

( مـ صريؼ شعبة بف، ورواه 58( )2713(، ومسؾؿ برقؿ )6313صحقح، ورواه البخاري برقؿ ) (1)
( مـ صريؼ سعد بـ طبقدة، والبخاري وحده برقؿ 2713(، ومسؾؿ برقؿ )247البخاري برقؿ )

 بف.( مـ صريؼ العالء بـ الؿسقب كالمها طـ البراء، 6315)

، وأورده الؿصـػ ها هـا: ٕجؾ ققل شعبة: )أكبلين(، وهل طـد مسؾؿ، الصحقحقـوهل كذلؽ يف  (2)
 أطـل لػظة: )أكبلين( مـ ققل شعبة..

(، ومسؾؿ 993رواه البخاري برقؿ ) الصحقحقـشقخ الؿصـػ مل أجد لف ترمجة والحديث ثابت يف  (3)
بـ ديـار طـ ابـ طؿر بف بـحقه، ورواه مسؾؿ أيًضا  ( مـ صريؼ كافع، وطبد اهلل145( )749برقؿ )
( بطرق طـ ابـ طؿر بف بـحقه، وأورده الؿصـػ هـا ٕجؾ 148(، و)147(، )146( )749برقؿ )

 ققل ابـ أبل طدي: أكبلكا يقكس بـ طبقد، وابـ طقن، طـ محؿد.

 (.312ر رقؿ )(. شقخ الؿصـػ مل أطرفف، والعالف ثؼة تؼدم تحت إث26-25آية: ) الػجر (4)

 مل أقػ لف طىل ترمجة لف سقى ما ذكر الؿزي يف ترمجة شقخف الحؾبل ذكره ذكًرا فؼط مـ الرواة طـف. (5)

 .تؼريب التفذيبحسـ الحديث مـ رجال  (6)

ٍٕ ِٔ ُفال ْٕ َع ِْٞ ُفال َِْبَأ ٍَ; َأ ِٔ َقا ََ 511 
 

 

 

 

 (3)قال: سؿعت أبل ،(2)قال: أكبلين أبق محزة ،، ثـا شعبة(1)، ثـا أبق داودالحؾبل

قال أبق محزة: فذكرت ذلؽ  ،ا يؼقل: اهلل قتؾ طثؿان وأكا معفيؼقل: سؿعت طؾقا 

ؼقلف: اهلل قتؾ طثؿان، إكؿا أراد طظ ب فؼال: وما يدريؽ ما أراد؟ ،ٓبـ طباس

 (4).ويؼتؾـل معف

 -ويعرف بالشعراين-بـ محؿد بـ إسحاق إهقازي  (5)ثـا أمحددَّ َح  (584)

بـ محاد، ثـا محؿد  (7)الدمشؼل، ثـا كعقؿ (6)وثـا أبق زرطة طبد الرمحـ بـ طؿر

فؼال: يا أبا  ،قال: كـت طـد ططاء، فلتاه إطؿش ،بـ ثقر، طـ ابـ جريجا

قال: قد  ،الحج خالًصا ملسو هيلع هللا ىلصقال: شفدت مع رسقل اهلل  ،ـ جابرمحؿد، أكبلتـا ط

بؿثؾ هذا؟ فؼال: سؿعت أبا هريرة  فؼؾت: تجقب أهؾ العراق ،أكبلتؽ، فدع

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿يؼقل: لقٓ آية يف كتاب اهلل طز وجؾ ما حدثت بشلء: 
                                                        

 هق الطقالسل. (1)

 (.7172ؿ )ترمجة برق تؼريب التفذيبثؼة ثبت.  هق أبق محزة الضبعل كصر بـ طؿران (2)

 (.5196ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب ثؼة. هق طؿران بـ طصام الضبعل (3)

 تاريخ دمشؼ(، وطـ صريؼف ابـ طساكر يف 173برقؿ ) مساوئ إخالقورواه الخرائطل يف  (4)
ق القراق الـفشظ ثؼة ( مـ صريؼ محاد بـ الحسـ طـ أبل داود بف، ومحاد بـ الحسـ ه39/457)

 (، ففق أثر صحقح.1531ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب كؿا يف

 (.68تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)

 و(.ُطَؿرَ ( بدل )ُطَؿرَ وقع يف الؿطبقع: ) (6)

 هق الخزاطل، ضعقػ. (7)
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 (، ففق أثر صحقح.1531ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب كؿا يف

 (.68تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)

 و(.ُطَؿرَ ( بدل )ُطَؿرَ وقع يف الؿطبقع: ) (6)

 هق الخزاطل، ضعقػ. (7)



ٍٕ ِٔ ُفال ْٕ َع ِْٞ ُفال َِْبَأ ٍَ; َأ ِٔ َقا ََ  512 
 

 

 

 

 (1).﴾ۀ ہ ہ

، أكبلكا ربَّ حَ بـ الؿُ  (4)لدَ ، ثـا بَ بـ طبد اهلل (3)ؿ، ثـا إبراهق(2)حدثـل أبل (585)

قال: كػك بالرجؾ  ،مسروق ، طـبـ مرة (5)شعبة، طـ سؾقؿان، طـ طبد اهلل

 (6).طؾًؿا أن يخشك اهلل، وكػك بالرجؾ جفاًل أن يعجب برأيف

بـ خالد بـ  (8)، ثـا محؿدبـ أمحد بـ سـان القاسطل (7)ثـا جعػردَّ َح  (586)

قال: دخؾت  ،، ثـا أبل، طـ حصقـ بـ طبد الرمحـ، طـ طؿرو بـ مرةطبد اهلل

أكف رأى  ،ر، أن أباه، حدثفجْ بـ ُح فلكبلين طؾؼؿة بـ وائؾ  مسجد حضرمقت

قال: فحدثت بف إبراهقؿ، فؼال: ما  ،يرفع يديف إذا قام وإذا قعد ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

فحػظ هق ومل يحػظ طبد اهلل  قط غقر تؾؽ الؿرة، ملسو هيلع هللا ىلصأدري، لعؾف مل ير رسقل اهلل 
                                                        

 (.741، وسقليت هذا إثر بلصقل مؿا هق هـا برقؿ )(504آية: ) البقرة (1)

 رمجة.مل أجد لف ت (2)

ل، ثؼة لف ترمجة يف  (3)  (.3134( برقؿ )7/36) تاريخ بغدادهق الؽجِّ

 (.651ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب ثؼة. إٓ يف حديثف طـ زائدة. (4)

 (.3632ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب هق الفؿداين، ثؼة. (5)

أثر صحقح ثابت، طـ مسروق، فؼد يف سـده والد الؿصـػ مل أقػ طىل ترمجتف، وبؼقتفؿ ثؼات، وهق  (6)
( مـ صريؼ 1633( برقؿ )2/1311) الحؾقة(، وأبق كعقؿ يف 46رواه أبق خقثؿة يف العؾؿ برقؿ )

أبل الضحك مسؾؿ بـ صبقح، طـ مسروق بف، وأورده الؿصـػ هـا ٕجؾ ققل بدل: )أكبلكا شعبة 
 طـ سؾقؿان(.

 (.245قؿ )بر سمآت السفؿل لفوثؼف الدارقطـل كؿا يف  (7)

 (.5883ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب هق الطحال القاسطل، ضعقػ. (8)

ٍٕ ِٔ ُفال ْٕ َع ِْٞ ُفال َِْبَأ ٍَ; َأ ِٔ َقا ََ 513 
 

 

 

 

 (1).وأصحابف

طؿش، ثـا طبد اهلل بـ أمحد الؼطان، ثـا أبق القلقد، ثـا شعبة، طـ إدَّ َح  (587)

ـْ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: أكبلين تؿقؿ، طـ طبد الرمحـ بـ هالل، طـ جرير، أن الـبل  َم

ْحَرُم اْلَخْقَر  َُ ْفَؼ  ْحَرُم الر  َُ».(2) 

 ،ثـا محؿقد بـ محؿد القاسطل، ثـا أبق الشعثاء طظ بـ الحسـدَّ َح  (588)

 ،طـ إسؿاطقؾ بـ مسؾؿ، طـ الحسـ طـ جـدب الخقر قال: أكبلكا أبق معاوية،

ْقِػ »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سؿعت رسقل اهلل  اِحرِ َضْرَبٌة بِالس   (3).«َحد  الس 
                                                        

كتاب رفع القديـ يف سـده ضعقػ: ٕجؾ محؿد بـ خالد بقد أكف متاَبٌع، فؼد رواه البخاري يف  (1)
( مـ صريؼ مسدد، طـ 9( برقؿ )22/12) الؿعجؿ الؽبقر(، والطبراين يف 49برقؿ ) الصالة

 ن، بف، ففق أثر صحقح.خالد الطحا

( مـ صريؼ: محؿد بـ أبل إسؿاطقؾ، طـ طبد الرمحـ بـ هالل 2592الحديث رواه مسؾؿ برقؿ ) (2)
بف، ورواه مـ صرق، طـ تؿقؿ بـ سؾؿة بف، وأورده الؿصـػ هـا ٕجؾ ققل إطؿش: )أكبلين تؿقؿ 

 طـ طبد الرمحـ إهدل(.

: ساقط الحديث الؿغـلق الؿؽل، قال الذهبل يف ضعقػ: ٕن يف سـده إسؿاطقؾ بـ مسؾؿ، وه (3)
 متروك، قالف الـسائل.

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيب(، و716ترمجة برقؿ ) الؿغـلوقال الحافظ: ضعقػ الحديث. 
(489.) 

(، والبقفؼل 4/363(، والحاكؿ )3/114(، والدارقطـل )1463ورواه الترمذي برقؿ )
بف، قال الترمذي: هذا حديث ٓ كعرفف مرفقًطا إٓ مـ هذا  (، مـ صريؼ: أبل معاوية،8/136)

 .هالقجف، وإسؿاطقؾ بـ مسؾؿ الؿؽل يضعػ يف الحديث... ا

طـ هذا الحديث، فؼال:  -يعـل البخاريَّ –( سللت محؿًدا 433برقؿ ) العؾؾ الؽبقروقال يف 
ا.اهذا ٓ شلء، وإكؿا رواه إسؿاطقؾ بـ مسؾؿ، وضعػ إسؿاطقؾ بـ مسؾؿ الؿؽ  = هل جدا

738

ن
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 (1).وأصحابف

طؿش، ثـا طبد اهلل بـ أمحد الؼطان، ثـا أبق القلقد، ثـا شعبة، طـ إدَّ َح  (587)

ـْ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: أكبلين تؿقؿ، طـ طبد الرمحـ بـ هالل، طـ جرير، أن الـبل  َم

ْحَرُم اْلَخْقَر  َُ ْفَؼ  ْحَرُم الر  َُ».(2) 

 ،ثـا محؿقد بـ محؿد القاسطل، ثـا أبق الشعثاء طظ بـ الحسـدَّ َح  (588)

 ،طـ إسؿاطقؾ بـ مسؾؿ، طـ الحسـ طـ جـدب الخقر قال: أكبلكا أبق معاوية،

ْقِػ »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سؿعت رسقل اهلل  اِحرِ َضْرَبٌة بِالس   (3).«َحد  الس 
                                                        

كتاب رفع القديـ يف سـده ضعقػ: ٕجؾ محؿد بـ خالد بقد أكف متاَبٌع، فؼد رواه البخاري يف  (1)
( مـ صريؼ مسدد، طـ 9( برقؿ )22/12) الؿعجؿ الؽبقر(، والطبراين يف 49برقؿ ) الصالة

 ن، بف، ففق أثر صحقح.خالد الطحا

( مـ صريؼ: محؿد بـ أبل إسؿاطقؾ، طـ طبد الرمحـ بـ هالل 2592الحديث رواه مسؾؿ برقؿ ) (2)
بف، ورواه مـ صرق، طـ تؿقؿ بـ سؾؿة بف، وأورده الؿصـػ هـا ٕجؾ ققل إطؿش: )أكبلين تؿقؿ 

 طـ طبد الرمحـ إهدل(.

: ساقط الحديث الؿغـلق الؿؽل، قال الذهبل يف ضعقػ: ٕن يف سـده إسؿاطقؾ بـ مسؾؿ، وه (3)
 متروك، قالف الـسائل.

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيب(، و716ترمجة برقؿ ) الؿغـلوقال الحافظ: ضعقػ الحديث. 
(489.) 

(، والبقفؼل 4/363(، والحاكؿ )3/114(، والدارقطـل )1463ورواه الترمذي برقؿ )
بف، قال الترمذي: هذا حديث ٓ كعرفف مرفقًطا إٓ مـ هذا  (، مـ صريؼ: أبل معاوية،8/136)

 .هالقجف، وإسؿاطقؾ بـ مسؾؿ الؿؽل يضعػ يف الحديث... ا

طـ هذا الحديث، فؼال:  -يعـل البخاريَّ –( سللت محؿًدا 433برقؿ ) العؾؾ الؽبقروقال يف 
ا.اهذا ٓ شلء، وإكؿا رواه إسؿاطقؾ بـ مسؾؿ، وضعػ إسؿاطقؾ بـ مسؾؿ الؿؽ  = هل جدا
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قال: أكبلين حؽقؿ بـ  ،ثـا الساجل، ثـا أمحد بـ طبدة، ثـا سػقاندَّ َح  )*(

ة، طـ قَّ ؽِ تَ قْ ـ، طـ مقسك بـ صؾحة، طـ ابـ الحَ جبقر، ومحؿد بـ طبد الرمح

أمر رجاًل بصقام ثالث طشرة وأربع طشرة ومخس  ملسو هيلع هللا ىلصأبل ذر: أن رسقل اهلل 

 (1).طشرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وأورده املصنف هنا ألجل قول عيل بن احلسن: )أنبأنا أبو معاوية، عن إسامعيل(. =

 سـده ضعقػ: ٕجؾ ابـ الحقتؽقة، واسؿف يزيد. (1)

  هقال الحافظ: مؼبقل. ا

وهذا طـد الؿتابعة وإٓ فؾقِّـ والبؼقة ثؼات سقى حؽقؿ بـ جبقر بقد أكف متابع، وروى الترمذي 
- (4/131إرواء الغؾقؾريؼ مقسك بـ صؾحة، طـ أبل ذر مرفقًطا كحقه، ويـظر ( مـ ص76برقؿ )

 (.947( برقؿ )132

ٍَ; ُفاَل ِٔ َقا َََِ َّ االِغ َٓا. َفَكسَّ  515 ْٕ َسسََّث
 

 

 

 

ًِ َقاَل: ُفاَل  َفَكسََّو االِغَه .ٌْ َحسََّثَياَم

قال: واقد  ،ثـا أبق خؾقػة، ثـا أبق القلقد، وابـ كثقر، قآ: ثـا شعبةدَّ َح  (589)

َٓ »قال:  ،ملسو هيلع هللا ىلص أخبرين طـ أبقف، أكف سؿع ابـ طؿر، يحدث، طـ الـبل بـ طبد اهللا

اًرا ْضرُِب َبْعُضُؽْؿ ِرَقاَب َبْعضٍ  َتْرِجُعقا َبْعِدي ُكػ  ََ».(1) 

ثـا أبق خؾقػة، ثـا أبق القلقد، والحقضل، طـ شعبة، قال: طبد اهلل دَّ َح  (591)

 ملسو هيلع هللا ىلصكـا إذا بايعـا رسقل اهلل  قال: سؿعت ابـ طؿر، يؼقل: ،(2)ينخبربـ ديـار أا

 (4).طىل السؿع والطاطة فقؿا استطعتؿ (3)اـَّؼِّ ؾَ يُ 
                                                        

بف، ورواه مسؾؿ  -وهق الطقالسل–( مـ صريؼ أبل القلقد 6868صحقح، ورواه البخاري برقؿ ) (1)
 ( مـ صريؼ معاذ بـ معاذ العـبري، طـ شعبة بف، ولقس طـده مقضع الشاهد الذي أراده66برقؿ )

 الؿصـػ، وجاء طـ غقر ابـ طؿر مـ الصحابة.
ـْ أْخَبَرُه طىل صقغة  م َم وأورده الؿصـػ هـا مـ أجؾ ققل شعبة: )واقد بـ طبد اهلل أخبرين(، َفَؼدَّ

 اإلخبار.
 ( بدل )أخبرين(.َأْسُققكِلُّ وقع يف الؿطبقع: ) (2)

قه حتك يحذف الـقن، وهق طـد ابـ هذه الؽؾؿة كذا يف مجقع الـسخ، ومل يتؼدم الػعؾ أداة جزم وكح (3)
 حبان كؿا سقليت تخريجف، وفقف )يؾؼــا(، وقد أثبتفا الدكتقر طجاج يف كسختف. 

( مـ صريؼ سػقان بـ طققـة طـ ابـ ديـار بف، 4565صحقح، ورواه ابـ حبان )إحسان( برقؿ ) (4)
 وأورده الؿصـػ هـا ٕجؾ ققل شعبة: )طبد اهلل بـ ديـار أخبرين(.



ٍَ; ُفاَل ِٔ َقا َََِ َّ االِغ َٓا. َفَكسَّ  515 ْٕ َسسََّث
 

 

 

 

ًِ َقاَل: ُفاَل  َفَكسََّو االِغَه .ٌْ َحسََّثَياَم

قال: واقد  ،ثـا أبق خؾقػة، ثـا أبق القلقد، وابـ كثقر، قآ: ثـا شعبةدَّ َح  (589)

َٓ »قال:  ،ملسو هيلع هللا ىلص أخبرين طـ أبقف، أكف سؿع ابـ طؿر، يحدث، طـ الـبل بـ طبد اهللا

اًرا ْضرُِب َبْعُضُؽْؿ ِرَقاَب َبْعضٍ  َتْرِجُعقا َبْعِدي ُكػ  ََ».(1) 

ثـا أبق خؾقػة، ثـا أبق القلقد، والحقضل، طـ شعبة، قال: طبد اهلل دَّ َح  (591)

 ملسو هيلع هللا ىلصكـا إذا بايعـا رسقل اهلل  قال: سؿعت ابـ طؿر، يؼقل: ،(2)ينخبربـ ديـار أا

 (4).طىل السؿع والطاطة فقؿا استطعتؿ (3)اـَّؼِّ ؾَ يُ 
                                                        

بف، ورواه مسؾؿ  -وهق الطقالسل–( مـ صريؼ أبل القلقد 6868صحقح، ورواه البخاري برقؿ ) (1)
 ( مـ صريؼ معاذ بـ معاذ العـبري، طـ شعبة بف، ولقس طـده مقضع الشاهد الذي أراده66برقؿ )

 الؿصـػ، وجاء طـ غقر ابـ طؿر مـ الصحابة.
ـْ أْخَبَرُه طىل صقغة  م َم وأورده الؿصـػ هـا مـ أجؾ ققل شعبة: )واقد بـ طبد اهلل أخبرين(، َفَؼدَّ

 اإلخبار.
 ( بدل )أخبرين(.َأْسُققكِلُّ وقع يف الؿطبقع: ) (2)

قه حتك يحذف الـقن، وهق طـد ابـ هذه الؽؾؿة كذا يف مجقع الـسخ، ومل يتؼدم الػعؾ أداة جزم وكح (3)
 حبان كؿا سقليت تخريجف، وفقف )يؾؼــا(، وقد أثبتفا الدكتقر طجاج يف كسختف. 

( مـ صريؼ سػقان بـ طققـة طـ ابـ ديـار بف، 4565صحقح، ورواه ابـ حبان )إحسان( برقؿ ) (4)
 وأورده الؿصـػ هـا ٕجؾ ققل شعبة: )طبد اهلل بـ ديـار أخبرين(.



َِ َّ االِغ َٓا. َفَكسَّ ْٕ َسسََّث ٍَ; ُفاَل ِٔ َقا ََ  516 
 

 

 

 

أبق داود، ثـا يحقك بـ معقـ، ثـا طبد اهلل بـ رجاء، قال  حدثـل أبل، ثـا (591)

ـْ َلْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ،حدثـل طـ أبل الزبقر، طـ جابر :ابـ خثقؿ َم

ِف َوَرُسقلِفِ اْلُؿَخاَبَرَة، َفْؾُقْمذِ  َذرِ ََ  ـَ الؾ   (1).«ْن بَِحْرٍب ِم

بـ طظ، قال:  (4)، ثـا طؿربـ مسعدة (3)، ثـا محقد(2)ثـا طبداندَّ َح  (592)

قال: قال رسقل  ،ثـل، طـ زياد بـ طالقة، طـ أسامة بـ شريؽحد (5)مجالد

ـْ َأَتك »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ـَُؼفُ  -َوُأم تِل َجِؿقعٌ -َم َق َجََمَطَتُفْؿ َفاْضرُِبقا ُط َػر  َُ رَُِد َأْن  َُ».(6) 

                                                        
( مـ هذه الطريؼ 343خ الؿصـػ مل أجد لف ترمجة، والبؼقة ثؼات، والحديث طـد أبل داود برقؿ )شق (1)

 التل رواها طـف الؿصـػ، وأبق الزبقر مدلس، ومل يصرح بالسؿاع مـ جابر.

برقؿ  العؾؾ الؽبقر(، والترمذي يف 5233( برقؿ )11/611) صحقحفورواه ابـ حبان يف 
يعـل –ؾقؿ، طـ ابـ خثقؿ بف، وقال الترمذي: سالت محؿًدا ( مـ صريؼ يحقك بـ س347)

طـ هذا الحديث قؾت لف: روى هذا الحديث طـ ابـ خثقؿ غقر يحقك بـ سؾقؿ؟ قال  -البخاريَّ 
كعؿ: رواه مسؾؿ بـ خالد، وداود بـ طبد الرمحـ العطار، قؾت لف: ما معـك هذا الحديث؟ قال: إكؿا 

مـ مل َـتف طـ الذي هنقت »لػاسدة التل كاكقا يشترصقن، فؼال: طـ تؾؽ الشروط ا ملسو هيلع هللا ىلصهنك رسقل اهلل 
 (.1536برقؿ ) صحقح مسؾؿ، ويـظر ه. ا«طـف فؾقمذن بحرب مـ الل ورسقلف

 (.132هق إهقازي، ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.1568ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب هق السامل الباهظ البصري، صدوق. (3)

 س.هق الػال (4)

 (.519هق مجالد بـ سعقد ضعقػ تؼدم الؽالم طؾقف تحت إثر رقؿ ) (5)

 الؿعجؿ الؽبقريف سـده مجالد ضعقػ: لؽـف تابعف زيد بـ ططاء بـ السائب طـد الطبراين يف  (6)
(، وزيد، قال 3472( برقؿ )3/429) الســ الؽبرى(، والـسائل يف 487( برقؿ )1/186)

( مـ صريؼ زياد 1852د الؿتابعة، ولف شقاهد مـفا ما هق طـد مسؾؿ برقؿ )الحافظ: مؼبقل، وهذا طـ
 =( مـ حديث أبل سعقد الخدري، وأورده 1853ابـ طالقة طـ َطْرَفجة مرفقًطا بف بـحقه وبرقؿ )

َِ َّ االِغ َٓا. َفَكسَّ ْٕ َسسََّث ٍَ; ُفاَل ِٔ َقا ََ  516 
 

 

 

 

أبق داود، ثـا يحقك بـ معقـ، ثـا طبد اهلل بـ رجاء، قال  حدثـل أبل، ثـا (591)

ـْ َلْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ،حدثـل طـ أبل الزبقر، طـ جابر :ابـ خثقؿ َم

ِف َوَرُسقلِفِ اْلُؿَخاَبَرَة، َفْؾُقْمذِ  َذرِ ََ  ـَ الؾ   (1).«ْن بَِحْرٍب ِم

بـ طظ، قال:  (4)، ثـا طؿربـ مسعدة (3)، ثـا محقد(2)ثـا طبداندَّ َح  (592)

قال: قال رسقل  ،ثـل، طـ زياد بـ طالقة، طـ أسامة بـ شريؽحد (5)مجالد

ـْ َأَتك »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ـَُؼفُ  -َوُأم تِل َجِؿقعٌ -َم َق َجََمَطَتُفْؿ َفاْضرُِبقا ُط َػر  َُ رَُِد َأْن  َُ».(6) 

                                                        
( مـ هذه الطريؼ 343خ الؿصـػ مل أجد لف ترمجة، والبؼقة ثؼات، والحديث طـد أبل داود برقؿ )شق (1)

 التل رواها طـف الؿصـػ، وأبق الزبقر مدلس، ومل يصرح بالسؿاع مـ جابر.

برقؿ  العؾؾ الؽبقر(، والترمذي يف 5233( برقؿ )11/611) صحقحفورواه ابـ حبان يف 
يعـل –ؾقؿ، طـ ابـ خثقؿ بف، وقال الترمذي: سالت محؿًدا ( مـ صريؼ يحقك بـ س347)

طـ هذا الحديث قؾت لف: روى هذا الحديث طـ ابـ خثقؿ غقر يحقك بـ سؾقؿ؟ قال  -البخاريَّ 
كعؿ: رواه مسؾؿ بـ خالد، وداود بـ طبد الرمحـ العطار، قؾت لف: ما معـك هذا الحديث؟ قال: إكؿا 

مـ مل َـتف طـ الذي هنقت »لػاسدة التل كاكقا يشترصقن، فؼال: طـ تؾؽ الشروط ا ملسو هيلع هللا ىلصهنك رسقل اهلل 
 (.1536برقؿ ) صحقح مسؾؿ، ويـظر ه. ا«طـف فؾقمذن بحرب مـ الل ورسقلف

 (.132هق إهقازي، ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.1568ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب هق السامل الباهظ البصري، صدوق. (3)

 س.هق الػال (4)

 (.519هق مجالد بـ سعقد ضعقػ تؼدم الؽالم طؾقف تحت إثر رقؿ ) (5)

 الؿعجؿ الؽبقريف سـده مجالد ضعقػ: لؽـف تابعف زيد بـ ططاء بـ السائب طـد الطبراين يف  (6)
(، وزيد، قال 3472( برقؿ )3/429) الســ الؽبرى(، والـسائل يف 487( برقؿ )1/186)

( مـ صريؼ زياد 1852د الؿتابعة، ولف شقاهد مـفا ما هق طـد مسؾؿ برقؿ )الحافظ: مؼبقل، وهذا طـ
 =( مـ حديث أبل سعقد الخدري، وأورده 1853ابـ طالقة طـ َطْرَفجة مرفقًطا بف بـحقه وبرقؿ )

َِ َّ االِغ َٓا. َفَكسَّ ْٕ َسسََّث ٍَ; ُفاَل ِٔ َقا ََ 517 
 

 

 

 

بـ  (3)، ثـا سامل(2)كبـ محؿد العبدي، ثـا أبق مقس (1)حدثـل مهام (593)

 ملسو هيلع هللا ىلصأخبركا طـ قتادة، طـ أكس أن رسقل اهلل  بـ أبل طروبة (4)قال: سعقد ،كقح

ـْ هَ »، فؼال لف: ةٌ امَ دخؾ طىل رجؾ يعقده، فنذا هق كلكف هَ  ْؾ َسَلْلَت َرب َؽ ِم

ْكَقا .َقاَل: َكَعؿْ  «َشْلٍء؟ ْؾُف لِل فِل الدُّ ِخَرةِ َفَعجِّ ْٔ  .ُقْؾُت: الؾَُّفؿَّ َما ُكـَْت ُمَعاقِبِل فِل ا

ْكَقا  !ُسْبَحاَن الؾ فِ » َفَؼاَل: ا فِل الد  ـَ ُفؿ  آتِ َٓ ُقْؾَت: الؾ  ـَةً َأ ِخَرِة َحَس ْٔ ـًَة َوفِل ا ، «َحَس

ُجُؾ َفُعقفَِل   (5).َقاَل: َفَؼاَلَفا الرَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿصـػ هـا مـ صريؼ: طؿرو بـ طظ ٕجؾ ققلف: )مجالد حدثـل(. =

 مل أقػ طىل ترمجة لف. (1)

 (.6334ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبأبق مقسك العـزي، ثؼة ثبت.  هق محؿد بـ الؿثـك (2)

 (.2198ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب هق أبق سعقد العطار صدوق لف أوهام. (3)

تؼريب ثؼة حافظ لف تصاكقػ: لؽـف كثقر التدلقس واختؾط، وكان مـ أثبت الـاس يف قتادة.  (4)
 (.2378ترمجة برقؿ ) بالتفذي

 (.231)ص الؽقاكب الـقراتوسامل بـ كقح روى طـف بعد آختالط كؿا يف  قلت:

( مـ صريؼ: محؿد بـ الؿثـك، بف، 13827( برقؿ )9/388) الســ الؽبرىرواه الـسائل يف  (5)
 .( مـ صريؼ سامل بـ كقح طـ سعقد بـ أبل طروبة، بف688ورواه مسؾؿ طؼقب الحديث رقؿ )

ومـ صريؼ ثابت طـ أكس بف، ولقس فقف طـد مسؾؿ الشاهد الذي مـ أجؾف ساقف الؿصـػ هـا، 
وإخراج مسؾؿ لسعقد مـ صريؼ مـ روى طـف بعد آختالط هـا ٓ يضر: ٕكف ثبت مـ صريؼ الثؼات 

 ظ فاطتؿاده يف روايتف طىل الثؼات: لؽـ لؿا وافؼف غقره طؾقفا خرج لف تؾؽ الرواية لذا قال الحاف
ـ 573)ص هدي السارييف  ( طـ إخراج البخاري لسعقد: وأما ما أخرجف البخاري مـ حديثف ط

قتادة فلكثره مـ رواية مـ سؿع مـف قبؾ آختالط، وأخرج طؿـ سؿع مـف بعد آختالط قؾقاًل 
 هكؿحؿد بـ طبد اهلل إكصاري...: فنذا أخرج مـ حديث همٓء اكتؼك مـف ما تقافؼقا طؾقف.ا

 أواخر يف الؿختؾطقن وأما( )إحسان (1/161 :)مؼدمة صحقحفيف  ال ابـ حبان وق
 = رووا بؿا هذا كتابـا يف طـفؿ كروي فنكا :هفؿااوأشب ،طروبة أبل بـ وسعقد ،ريريالجُ  مثؾ أطؿارهؿ

بــن مســعدة، ثنــا عمــر بــن عــيل، قــال:
)4(

)4(

)5(

)5(
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أبق داود، ثـا يحقك بـ معقـ، ثـا طبد اهلل بـ رجاء، قال  حدثـل أبل، ثـا (591)

ـْ َلْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ،حدثـل طـ أبل الزبقر، طـ جابر :ابـ خثقؿ َم

ِف َوَرُسقلِفِ اْلُؿَخاَبَرَة، َفْؾُقْمذِ  َذرِ ََ  ـَ الؾ   (1).«ْن بَِحْرٍب ِم

بـ طظ، قال:  (4)، ثـا طؿربـ مسعدة (3)، ثـا محقد(2)ثـا طبداندَّ َح  (592)

قال: قال رسقل  ،ثـل، طـ زياد بـ طالقة، طـ أسامة بـ شريؽحد (5)مجالد

ـْ َأَتك »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ـَُؼفُ  -َوُأم تِل َجِؿقعٌ -َم َق َجََمَطَتُفْؿ َفاْضرُِبقا ُط َػر  َُ رَُِد َأْن  َُ».(6) 

                                                        
( مـ هذه الطريؼ 343خ الؿصـػ مل أجد لف ترمجة، والبؼقة ثؼات، والحديث طـد أبل داود برقؿ )شق (1)

 التل رواها طـف الؿصـػ، وأبق الزبقر مدلس، ومل يصرح بالسؿاع مـ جابر.

برقؿ  العؾؾ الؽبقر(، والترمذي يف 5233( برقؿ )11/611) صحقحفورواه ابـ حبان يف 
يعـل –ؾقؿ، طـ ابـ خثقؿ بف، وقال الترمذي: سالت محؿًدا ( مـ صريؼ يحقك بـ س347)

طـ هذا الحديث قؾت لف: روى هذا الحديث طـ ابـ خثقؿ غقر يحقك بـ سؾقؿ؟ قال  -البخاريَّ 
كعؿ: رواه مسؾؿ بـ خالد، وداود بـ طبد الرمحـ العطار، قؾت لف: ما معـك هذا الحديث؟ قال: إكؿا 

مـ مل َـتف طـ الذي هنقت »لػاسدة التل كاكقا يشترصقن، فؼال: طـ تؾؽ الشروط ا ملسو هيلع هللا ىلصهنك رسقل اهلل 
 (.1536برقؿ ) صحقح مسؾؿ، ويـظر ه. ا«طـف فؾقمذن بحرب مـ الل ورسقلف

 (.132هق إهقازي، ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.1568ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب هق السامل الباهظ البصري، صدوق. (3)

 س.هق الػال (4)

 (.519هق مجالد بـ سعقد ضعقػ تؼدم الؽالم طؾقف تحت إثر رقؿ ) (5)

 الؿعجؿ الؽبقريف سـده مجالد ضعقػ: لؽـف تابعف زيد بـ ططاء بـ السائب طـد الطبراين يف  (6)
(، وزيد، قال 3472( برقؿ )3/429) الســ الؽبرى(، والـسائل يف 487( برقؿ )1/186)

( مـ صريؼ زياد 1852د الؿتابعة، ولف شقاهد مـفا ما هق طـد مسؾؿ برقؿ )الحافظ: مؼبقل، وهذا طـ
 =( مـ حديث أبل سعقد الخدري، وأورده 1853ابـ طالقة طـ َطْرَفجة مرفقًطا بف بـحقه وبرقؿ )

َِ َّ االِغ َٓا. َفَكسَّ ْٕ َسسََّث ٍَ; ُفاَل ِٔ َقا ََ 517 
 

 

 

 

بـ  (3)، ثـا سامل(2)كبـ محؿد العبدي، ثـا أبق مقس (1)حدثـل مهام (593)

 ملسو هيلع هللا ىلصأخبركا طـ قتادة، طـ أكس أن رسقل اهلل  بـ أبل طروبة (4)قال: سعقد ،كقح

ـْ هَ »، فؼال لف: ةٌ امَ دخؾ طىل رجؾ يعقده، فنذا هق كلكف هَ  ْؾ َسَلْلَت َرب َؽ ِم

ْكَقا .َقاَل: َكَعؿْ  «َشْلٍء؟ ْؾُف لِل فِل الدُّ ِخَرةِ َفَعجِّ ْٔ  .ُقْؾُت: الؾَُّفؿَّ َما ُكـَْت ُمَعاقِبِل فِل ا

ْكَقا  !ُسْبَحاَن الؾ فِ » َفَؼاَل: ا فِل الد  ـَ ُفؿ  آتِ َٓ ُقْؾَت: الؾ  ـَةً َأ ِخَرِة َحَس ْٔ ـًَة َوفِل ا ، «َحَس

ُجُؾ َفُعقفَِل   (5).َقاَل: َفَؼاَلَفا الرَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿصـػ هـا مـ صريؼ: طؿرو بـ طظ ٕجؾ ققلف: )مجالد حدثـل(. =

 مل أقػ طىل ترمجة لف. (1)

 (.6334ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبأبق مقسك العـزي، ثؼة ثبت.  هق محؿد بـ الؿثـك (2)

 (.2198ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب هق أبق سعقد العطار صدوق لف أوهام. (3)

تؼريب ثؼة حافظ لف تصاكقػ: لؽـف كثقر التدلقس واختؾط، وكان مـ أثبت الـاس يف قتادة.  (4)
 (.2378ترمجة برقؿ ) بالتفذي

 (.231)ص الؽقاكب الـقراتوسامل بـ كقح روى طـف بعد آختالط كؿا يف  قلت:

( مـ صريؼ: محؿد بـ الؿثـك، بف، 13827( برقؿ )9/388) الســ الؽبرىرواه الـسائل يف  (5)
 .( مـ صريؼ سامل بـ كقح طـ سعقد بـ أبل طروبة، بف688ورواه مسؾؿ طؼقب الحديث رقؿ )

ومـ صريؼ ثابت طـ أكس بف، ولقس فقف طـد مسؾؿ الشاهد الذي مـ أجؾف ساقف الؿصـػ هـا، 
وإخراج مسؾؿ لسعقد مـ صريؼ مـ روى طـف بعد آختالط هـا ٓ يضر: ٕكف ثبت مـ صريؼ الثؼات 

 ظ فاطتؿاده يف روايتف طىل الثؼات: لؽـ لؿا وافؼف غقره طؾقفا خرج لف تؾؽ الرواية لذا قال الحاف
ـ 573)ص هدي السارييف  ( طـ إخراج البخاري لسعقد: وأما ما أخرجف البخاري مـ حديثف ط

قتادة فلكثره مـ رواية مـ سؿع مـف قبؾ آختالط، وأخرج طؿـ سؿع مـف بعد آختالط قؾقاًل 
 هكؿحؿد بـ طبد اهلل إكصاري...: فنذا أخرج مـ حديث همٓء اكتؼك مـف ما تقافؼقا طؾقف.ا

 أواخر يف الؿختؾطقن وأما( )إحسان (1/161 :)مؼدمة صحقحفيف  ال ابـ حبان وق
 = رووا بؿا هذا كتابـا يف طـفؿ كروي فنكا :هفؿااوأشب ،طروبة أبل بـ وسعقد ،ريريالجُ  مثؾ أطؿارهؿ

عمر  بن
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، ثـا أمقة بـ بسطام (2)بـ طظ بـ مفدي، ثـا إبراهقؿ (1)ثـا طبد اهللدَّ َح  (594)

قال: قؾت  ،قال: شعبة ثـا، طـ أبل إسحاق، طـ أبل طبقدة، طـ أبقف ،بـ خالدا

ِف ال ِذي َكَصَر َطْبَدهُ »فؼال:  ،: إن اهلل تعاىل قد قتؾ أبا جفؾيا رسقل اهلل ، اْلَحْؿُد لِؾ 

ـَفُ   (3).«َوَأَطز  دَِ

: أخبركا (5)قال رباح ،، ثـا طباس العـبري، ثـا طبد الرزاق(4)ثـا مهامدَّ َح  (595)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قبؾ مـفؿ سؿعقا أهنؿ كعؾؿ الذيـ الؼدماء مـ الثؼات طـفؿ روى ما إٓ حديثفؿ مـ كعتؿد ٓ كاأ إٓ =
 ٕن :أخرى جفة مـ وثبقهتا صحتفا يف كشؽ ٓ التل الروايات يف الثؼات فقف وافؼقا وما ،ختالصفؿا

 حؽؿ -طدالتفؿ تؼدم بعد اختالصفؿ يف طـفؿ ؾؿِ وُح  أطؿارهؿ أواخر يف اختؾطقا وإن- حؽؿفؿ
 حؽؿ ؽوكذل ،فقف يخطئ مل أكف كعؾؿ بؿا وآحتجاج ؿَ ؾِ طُ  إذا خطئف ترك القاجب أن أخطل إذا الثؼة

 كان الذيـ الثؼات مـ الؼدماء طـفؿ روى مؿا اكػردوا وما ،الثؼات وافؼقا فقؿا هبؿ آحتجاج همٓء
 ه.اسقاء آختالط قبؾ مـفؿ فؿطسؿا

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (1)

(، وقال: يروي طـ 8/85) الثؼاتواهلل أطؾؿ أكف إبراهقؿ بـ بسطام إيظ ذكره ابـ حبان يف  (2)
 ه( ثـا طـف أمحد بـ زهقر وغقره. اه253مات سـة )البصريقـ 

شقخ الؿصـػ مل أجد لف ترمجة، وإبراهقؿ بـ بسطام مجفقل بقد أكف قد رواه طبد اهلل بـ أمحد يف  (3)
زوائد الؿسـد (1/436-422 ومـ صريؼف وصريؼ غقره رواه الطبراين يف ،)الدطاء الؽبقر 
(، طـ أبقف، طـ أمقة ابـ خالد بف، 1/146) لضعػاءا(، والعؼقظ يف 1377( برقؿ )2/1228)

(، مـ صريؼ أبل إسحاق بف، وصرح فقف أبق إسحاق السبقعل 1377وكذا رواه الطبراين برقؿ )
بالتحديث، ولقس طـدهؿ فقف مقضع الشاهد يف السـد، قال العؼقظ طؼبف: قال أبق جعػر رواه الـاس 

 هطـ أبل إسحاق طـ أبل طبقدة مرساًل. ا

يف الترمجة  جامع التحصقؾوأبق طبقدة مل يصح لف سؿاع مـ أبقف طبد اهلل بـ مسعقد كؿا يف  ت:قل
 (.324رقؿ )

 هق العبدي تؼدم قريًبا. (4)

 (.1883ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبمقٓهؿ الصـعاين ثؼة فاضؾ.  هق رباح بـ زيد الؼرشل (5)

َِ َّ االِغ َٓا. َفَكسَّ ْٕ َسسََّث ٍَ; ُفاَل ِٔ َقا ََ 519 
 

 

 

 

 إن لفذا العؾؿ صغقاًكا"وهًبا يؼقل:  : سؿعُت ؽ قالْش بـ ُخ  (1)طـ طبد اهلل

 (2)."﴾ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ثؿ قرأ:  ،كطغقان الؿاء

 ،، ثـا ضؿرة بـ ربقعةاملشَّ بـ إبراهقؿ ال (4)، ثـا محؿد(3)ثـا مهامدَّ َح  (596)

، فلولؿت طؾقف، فدطقت أبا قالبة، قال: ولد يل غالمٌ قال: طظ بـ أبل محؾة ثـا 

 .مؿا ذهب ثؾثاه وبؼل ثؾثف، فشرب (5)فسؼقتف صالءً 

                                                        
كسخ الؿخطقط وكذا الؿطبقع: )طبد اهلل(، وصقابف: )طبد الؿؾؽ(، كؿا يف كتب كذا يف مجقع  (1)

 التراجؿ.

 روى(: طبد الؿؾؽ بـ خشؽ القؿاين 5/348-349) الجرح والتعديؾقال ابـ أبل حاتؿ يف 
...، الرزاق طبد والد كافع بـ ومهام ،زيد بـ رباح طـف روى مـبف، بـووهب الؿدرى حجر طـ

 هبـ يقسػ، وهق ققلف: كان فقف ضعػ. اوكؼؾ كالم هشام 

  (7/132.)الثؼاتوذكره ابـ حبان يف 

( مـ صريؼ: رباح، بف، بقد أن 48( برقؿ )1/133) الزهد(، ورواه ابـ الؿبارك يف 11): آية الحاقة (2)
 رباًحا أهبؿ الذي حدثف فؼال: طـ رجؾ، طـ وهب بـ مـبف.

َص  َأنْ  َيْحِؿُؾفُ : َأْي  «ْغَقاًكاصُ  اْلِعْؾؿِ  لَِفَذا إِنَّ » ومعـك ققلف:  َلفُ  َيِحؾُّ  َٓ  َما إَِلك مِـْفُ  اْشُتبِفَ  بَِؿا َيَتَرخَّ
ـْ  َطَؾك بِفِ  َوَيَتَرفَّعُ  ًقا مِـْفُ  ُصْغَقاًكا َذلَِؽ  َفَقُؽقنُ ، ُدوَكفُ  ُهقَ  َم  . َلفُ  َيُجقزُ  َٓ  َما إَِلك َوَتَخطِّ

  (2/645.)غريب الحديثذكر ذلؽ الحربل يف 

 تؼدم قريبًا. (3)

( ترمجة برقؿ 3/445-446) مقزان آطتدالكذبف الدارقطـل، ويـظر مزيًدا لؽالم إئؿة  (4)
(7132.) 

راُب  :والؿدِّ  بِاْلَؽْسرِ  الطِّاَلء (5) ـْ  الؿطبقُخ  الشَّ بُّ  َوُهقَ  الِعـَب، َطِصقر مِ ( مادة: 2/122) الـفاية .الرُّ
 )َصاَل(.

قال: رباح)5(



َِ َّ االِغ َٓا. َفَكسَّ ْٕ َسسََّث ٍَ; ُفاَل ِٔ َقا ََ 519 
 

 

 

 

 إن لفذا العؾؿ صغقاًكا"وهًبا يؼقل:  : سؿعُت ؽ قالْش بـ ُخ  (1)طـ طبد اهلل

 (2)."﴾ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ثؿ قرأ:  ،كطغقان الؿاء

 ،، ثـا ضؿرة بـ ربقعةاملشَّ بـ إبراهقؿ ال (4)، ثـا محؿد(3)ثـا مهامدَّ َح  (596)

، فلولؿت طؾقف، فدطقت أبا قالبة، قال: ولد يل غالمٌ قال: طظ بـ أبل محؾة ثـا 

 .مؿا ذهب ثؾثاه وبؼل ثؾثف، فشرب (5)فسؼقتف صالءً 

                                                        
كسخ الؿخطقط وكذا الؿطبقع: )طبد اهلل(، وصقابف: )طبد الؿؾؽ(، كؿا يف كتب كذا يف مجقع  (1)

 التراجؿ.

 روى(: طبد الؿؾؽ بـ خشؽ القؿاين 5/348-349) الجرح والتعديؾقال ابـ أبل حاتؿ يف 
...، الرزاق طبد والد كافع بـ ومهام ،زيد بـ رباح طـف روى مـبف، بـووهب الؿدرى حجر طـ

 هبـ يقسػ، وهق ققلف: كان فقف ضعػ. اوكؼؾ كالم هشام 

  (7/132.)الثؼاتوذكره ابـ حبان يف 

( مـ صريؼ: رباح، بف، بقد أن 48( برقؿ )1/133) الزهد(، ورواه ابـ الؿبارك يف 11): آية الحاقة (2)
 رباًحا أهبؿ الذي حدثف فؼال: طـ رجؾ، طـ وهب بـ مـبف.

َص  َأنْ  َيْحِؿُؾفُ : َأْي  «ْغَقاًكاصُ  اْلِعْؾؿِ  لَِفَذا إِنَّ » ومعـك ققلف:  َلفُ  َيِحؾُّ  َٓ  َما إَِلك مِـْفُ  اْشُتبِفَ  بَِؿا َيَتَرخَّ
ـْ  َطَؾك بِفِ  َوَيَتَرفَّعُ  ًقا مِـْفُ  ُصْغَقاًكا َذلَِؽ  َفَقُؽقنُ ، ُدوَكفُ  ُهقَ  َم  . َلفُ  َيُجقزُ  َٓ  َما إَِلك َوَتَخطِّ

  (2/645.)غريب الحديثذكر ذلؽ الحربل يف 

 تؼدم قريبًا. (3)

( ترمجة برقؿ 3/445-446) مقزان آطتدالكذبف الدارقطـل، ويـظر مزيًدا لؽالم إئؿة  (4)
(7132.) 

راُب  :والؿدِّ  بِاْلَؽْسرِ  الطِّاَلء (5) ـْ  الؿطبقُخ  الشَّ بُّ  َوُهقَ  الِعـَب، َطِصقر مِ ( مادة: 2/122) الـفاية .الرُّ
 )َصاَل(.



 ِٔ َََِ َّ االِغ َٓا. َفَكسَّ ْٕ َسسََّث ٍَ; ُفاَل َقا  523 
 

 

 

 

 ،ثةاَل بـ الحصقـ، ثـا ابـ طُ  (2)بـ زكرياء، ثـا طؿرو (1)ثـا مقسكدَّ َح  (597)

كِْعَؿ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ،ثـا طـ مجاهد، طـ ابـ طباسدَّ ػ َح قْ َص قال: ُخ 

 (3).«َلُفُق اْلَؿْرَأةِ اْلِؿْغَزُل 

 

                                                        
 (.8الدارقطـل: متروك، وتؼدم برقؿ ) هق التستري، قال (1)

 (.5347ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق العؼقظ متروك.  (2)

 سـده تالػ. (3)

ْٕ ِْٞ ُفاَل ْٕ، َأِخَبَط ٍَ ِيٞ ُفاَل ٍَ; َقا ِٔ َقا ََ 521 
 

 

 

 

ًِ َقاَل: َقاَل ِلٕ ُفاَل  ٌٌْْ، َأِخَبَطِىٕ ُفاَلَم

، ثـا ادـَّبـ َج  (2)، ثـا طبقدبـ يحقك الحؾقاين (1)ثـا أمحددَّ َح  (598)

 ،اهلل بـ طبقد بـ يحقك بـ صؾحة (4)، طـ إسحاقبـ أبل الرجال (3)الرمحـ طبد

َٓ َتَزاُل »قال:  ،ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  ،إطرج، أخبرين أكس بـ مالؽ قال: قال يل ثابٌت 

ُم ُة بَِخْقرٍ َما إَِذا َقا ْٕ َوإَِذا َحَؽَؿْت َطَدَلْت، َوإَِذا اْسُتْرِحَؿْت  ،َلْت َصَدَقْت َهِذِه ا

 (5).«َرِحَؿْت 

 ،ثـا سػقان ،بـ مـصقر الجقاز (7)، ثـا محؿدبـ معاذ (6)ثـا يحقكدَّ َح  (599)
                                                        

 (.2953( برقؿ )6/457) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف  (1)

 (.1871( برقؿ )5/434) الجرح والتعديؾهق الحؾبل قال طـف أبق حاتؿ: صدوق.  (2)

 (.3883ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبل. صدوق، ربؿا أخط (3)

 (.394ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبضعقػ.  (4)

(، مـ صريؼ: طبقد بـ جـاد، بف، والطبراين يف 4343( برقؿ )7/98سـده ضعقػ، ورواه أبق يعىل ) (5)
الؿعجؿ إوسط (1/443( برقؿ )مـ صريؼ الحؾقاين، بف.799 ) 

 (: يعتبر بف.542برقؿ ) أسئؾة البرقاين لفقال الدارقطـل: كؿا يف  هق يحقك بـ معاذ الػؼقف، (6)

 (.6365ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (7)



ْٕ ِْٞ ُفاَل ْٕ، َأِخَبَط ٍَ ِيٞ ُفاَل ٍَ; َقا ِٔ َقا ََ 521 
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 ،اهلل بـ طبقد بـ يحقك بـ صؾحة (4)، طـ إسحاقبـ أبل الرجال (3)الرمحـ طبد

َٓ َتَزاُل »قال:  ،ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  ،إطرج، أخبرين أكس بـ مالؽ قال: قال يل ثابٌت 

ُم ُة بَِخْقرٍ َما إَِذا َقا ْٕ َوإَِذا َحَؽَؿْت َطَدَلْت، َوإَِذا اْسُتْرِحَؿْت  ،َلْت َصَدَقْت َهِذِه ا
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 (.2953( برقؿ )6/457) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف  (1)

 (.1871( برقؿ )5/434) الجرح والتعديؾهق الحؾبل قال طـف أبق حاتؿ: صدوق.  (2)

 (.3883ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبل. صدوق، ربؿا أخط (3)

 (.394ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبضعقػ.  (4)

(، مـ صريؼ: طبقد بـ جـاد، بف، والطبراين يف 4343( برقؿ )7/98سـده ضعقػ، ورواه أبق يعىل ) (5)
الؿعجؿ إوسط (1/443( برقؿ )مـ صريؼ الحؾقاين، بف.799 ) 

 (: يعتبر بف.542برقؿ ) أسئؾة البرقاين لفقال الدارقطـل: كؿا يف  هق يحقك بـ معاذ الػؼقف، (6)
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ْٕ ِْٞ ُفاَل ْٕ، َأِخَبَط ٍَ ِيٞ ُفاَل ٍَ; َقا ِٔ َقا ََ  522 
 

 

 

 

قال:  ،ملسو هيلع هللا ىلص، طـ الشعبل، طـ وهب بـ خـبش، أن الـبل (1)قال: قال لـا أبق يزيد

ةً »  (2).«ُطْؿَرٌة فِل َرَمَضاَن َتْعِدُل َحج 

 

                                                        
 وقع يف الؿطبقع: )زيد( بدل )يزيد(، ولعؾف جابر الجعػل، واهلل أطؾؿ. (1)

( مـ 1256(، ومسؾؿ برقؿ )1782سـده ٓ يثبت، وهق حديث صحقح، ففق طـد البخاري برقؿ ) (2)
 ، وأورده الؿصـػ هـا مـ أجؾ ققل سػقان: )قال لـا أبق يزيد(.حديث ابـ طباس 

َِٜأُثُط  ّْا  ُِِعُت ُفاَل ٍَ; َغ ِٔ َقا ٍََٕ ِٔ ُفاَل  523 َع
 

 

 

 
ًِ َقاَل: َغِنِعُت ُفاَل ًِ ُفاَلَم َِٓأُثُط َع  ٌٍّىا 

 

بـ طبد اهلل بـ خالد  (2)إبراهقؿ زاء، ثـا غبـ أمحد ال (1)ا طبد اهللثـدَّ َح  (611)

قال:  ،قال: سؿعت طقسك بـ مقؿقن، يحدث ، ثـا حجاج بـ محؿدالؿؼدسل

كان يلمر بتعؾقؿ همٓء  ملسو هيلع هللا ىلصطـ جابر بـ طبد اهلل، أن الـبل  رُ سؿعت أبا الزبقر يلثُ 

ـْ َطَذاِب »، كؿا يلمر بتعؾقؿ السقرة مـ الؼرآن: الؽؾؿات  الؾ ُفؿ  إِك ل َأُطقُذ بَِؽ ِم

ِة َجَفـ ؿَ  ـَ ـَِة اْلَؿْحَقا، َوفِْت اِل، َوفِْت ج  ـَِة اْلَؿِسقِح الد  ـْ فِْت ـْ َطَذاِب اْلَؼْبرِ، َوِم ، َوِم

 (3).«َؿََمِت الْ 

 

                                                        
 (.3تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.196( برقؿ )1/163) لسان الؿقزانمتروك تـظر ترمجتف مـ  (2)

، وأورده سـده تالػ، وهق حديث صحقح يف الصحقحقـ مـ حديث طائشة وأبل هريرة  (3)
 ؾ ما ورد يف سـده مـ ققل طقسك بـ مقؿقن: )سؿعت أبا الزبقر يلثر طـ جابر(.الؿصـػ هـا ٕج



َِٜأُثُط  ّْا  ُِِعُت ُفاَل ٍَ; َغ ِٔ َقا ٍََٕ ِٔ ُفاَل  523 َع
 

 

 

 
ًِ َقاَل: َغِنِعُت ُفاَل ًِ ُفاَلَم َِٓأُثُط َع  ٌٍّىا 

 

بـ طبد اهلل بـ خالد  (2)إبراهقؿ زاء، ثـا غبـ أمحد ال (1)ا طبد اهللثـدَّ َح  (611)

قال:  ،قال: سؿعت طقسك بـ مقؿقن، يحدث ، ثـا حجاج بـ محؿدالؿؼدسل

كان يلمر بتعؾقؿ همٓء  ملسو هيلع هللا ىلصطـ جابر بـ طبد اهلل، أن الـبل  رُ سؿعت أبا الزبقر يلثُ 

ـْ َطَذاِب »، كؿا يلمر بتعؾقؿ السقرة مـ الؼرآن: الؽؾؿات  الؾ ُفؿ  إِك ل َأُطقُذ بَِؽ ِم

ِة َجَفـ ؿَ  ـَ ـَِة اْلَؿْحَقا، َوفِْت اِل، َوفِْت ج  ـَِة اْلَؿِسقِح الد  ـْ فِْت ـْ َطَذاِب اْلَؼْبرِ، َوِم ، َوِم

 (3).«َؿََمِت الْ 

 

                                                        
 (.3تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.196( برقؿ )1/163) لسان الؿقزانمتروك تـظر ترمجتف مـ  (2)

، وأورده سـده تالػ، وهق حديث صحقح يف الصحقحقـ مـ حديث طائشة وأبل هريرة  (3)
 ؾ ما ورد يف سـده مـ ققل طقسك بـ مقؿقن: )سؿعت أبا الزبقر يلثر طـ جابر(.الؿصـػ هـا ٕج



ْٕ؟ ٍٕ; َأَسسََّثَو ُفاَل ًُِت ِيُفاَل ٍَ; ُق ِٔ َقا ََ  524 
 

 

 

 
ًِ َقاَل: ُقِلُت ِلُفاَل  ٌْ؟ٌٍ: َأَحسََّثَك ُفاَلَم

بـ  (2)بـ محؿد بـ إسحاق إهقازي الجقال، ثـا طبقد (1)ثـا أمحددَّ َح  (611)

بـ إسؿاطقؾ  (4)بـ سؾقؿان بـ هاشؿ، ثـا محؿد (3)محؿد الصـعاين، ثـا أمحد

، فؼؾت: أأخبرك أبقك بـ محؿد الؿـؽدري (5)بـ إشج، قال: سللت يقسػا

ِف »قال:  ،ملسو هيلع هللا ىلصأن جابر بـ طبد اهلل، حدثف أن رسقل اهلل  ٓ  لِؾ  ِ َٓ ُتقَضُع الـ َقاِصل إ

 .قال: كعؿ (6)؟«فِل َحج  َأْو ُطْؿَرةٍ  َطز  َوَجؾ  

                                                        
 (.68تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.488مجفقل كؿا تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 مل أحد لف ترمجة. (3)

 مل أقػ طىل ترمجتف. (4)

 (.7938ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبضعقػ.  (5)

 إوسط(، والطبراين يف 1753( برقؿ )1/713) الجعدياتيف  سـده ضعقػ، ورواه البغقي (6)
 ( مـ صريؼ ابـ الؿـؽدر، بف، ولقس فقف طـدمها الشاهد الذي أراده الؿصـػ.7149( برقؿ )11/215)

 الحؾقة(، وأبل كعقؿ يف 255-254)ص تاريخ واسطبقد أن لف شاهًدا طـد بحشؾ يف 
 باس مرفقًطا بف.( مـ حديث ابـ ط11663( برقؿ )8/148)

ْٕ؟ ٍٕ; َأَسسََّثَو ُفاَل ًُِت ِيُفاَل ٍَ; ُق ِٔ َقا ََ 525 
 

 

 

 

بـ محؿد بـ  (2)بـ محؿد الؿقصظ، ثـا أمحد (1)ثـا مفذبدَّ َح  (612)

، (4)قال: قؾت ٕمحد بـ حـبؾ: أكتبت طـ سقار ،بحؾب (3)يذوْ رُّ الؿَ  الحجاج

ـَ َقْبَؾ َأْن »: ملسو هيلع هللا ىلص، طـ ثابت، طـ أكس طـ الـبل (5)طـ جعػر ق ق  ُم  ْٕ ـِ ا ْعَػك َط َُ

ـِ اْلعُ  ْعَػك َط  .قال: كعؿ (6)؟«َؾََمءِ َُ

بـ سػقان، قال:  (8)بـ محؿد بـ إسحاق، ثـا يعؼقب (7)ثـا أمحددَّ َح  (613)

                                                        
 مل أقػ لف طىل ترمجة. (1)

 (.2587( برقؿ )6/135) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف  (2)

، قال أبق الحسـ ابـ الؿـادى: إن اْلَؿْرَوِزيُّ وقع يف الؿطبقع: ) (3) وذيُّ (، وهق تصحقػ، وإكؿا هق الَؿرُّ
وذية، وكان أبقه خقارزمًقا.    (6/134.)تاريخ بغدادُأمف كاكت َمرُّ

، وقد مال إىل هتذيب التفذيب، وهق ضعقػ لؿـ تلمؾ ترمجتف مـ هق سقار بـ أبل حاتؿ الَعـَزي (4)
 (.3/159(، و)2/193) تذيقؾف طىل الؿستدركيف  ضعػف أيًضا شقخـا القادطل 

 (.953ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الضبعل صدوق زاهد كان يتشقَّع.  (5)

( طـ أبقف بف، وقال طؼبف، قال 85لؾخالل برقؿ ) الؿـتخب مـ العؾؾورواه طبد اهلل بـ أمحد كؿا يف  (6)
 أبل: هذا حديث مـؽر.

: قال أبق طبد اهلل: الخطل مـ جعػر لقس هذا مـ قَِبؾ سقاٍر. ا َوِذيُّ  هقال الخالل: قال الَؿرُّ

(: يرويف جعػر بـ سؾقؿان، واختؾػ طـف، 2377( برقؿ )12/34) العؾؾوقال الدارقطـل يف 
فرواه سقار بـ حاتؿ، طـ جعػر، طـ ثابت، طـ أكس، وغقره يرويف، طـ جعػر، طـ ثابت مرساًل، 

 وهق الصقاب.

 هوقال أمحد: هذا مـؽر، وما حدثـل بف سقار إٓ مرة. ا

 ة ما ٓ يعايف العؾؿاء(.ولػظف طـد مـ تؼدم: )إن اهلل يعايف إُمققـ يقم الؼقام قلت:

 (.68تؼدم تحت إثر رقؿ ) (7)

 هق الػسقي. (8)



ْٕ؟ ٍٕ; َأَسسََّثَو ُفاَل ًُِت ِيُفاَل ٍَ; ُق ِٔ َقا ََ 525 
 

 

 

 

بـ محؿد بـ  (2)بـ محؿد الؿقصظ، ثـا أمحد (1)ثـا مفذبدَّ َح  (612)

، (4)قال: قؾت ٕمحد بـ حـبؾ: أكتبت طـ سقار ،بحؾب (3)يذوْ رُّ الؿَ  الحجاج

ـَ َقْبَؾ َأْن »: ملسو هيلع هللا ىلص، طـ ثابت، طـ أكس طـ الـبل (5)طـ جعػر ق ق  ُم  ْٕ ـِ ا ْعَػك َط َُ

ـِ اْلعُ  ْعَػك َط  .قال: كعؿ (6)؟«َؾََمءِ َُ

بـ سػقان، قال:  (8)بـ محؿد بـ إسحاق، ثـا يعؼقب (7)ثـا أمحددَّ َح  (613)

                                                        
 مل أقػ لف طىل ترمجة. (1)

 (.2587( برقؿ )6/135) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف  (2)

، قال أبق الحسـ ابـ الؿـادى: إن اْلَؿْرَوِزيُّ وقع يف الؿطبقع: ) (3) وذيُّ (، وهق تصحقػ، وإكؿا هق الَؿرُّ
وذية، وكان أبقه خقارزمًقا.    (6/134.)تاريخ بغدادُأمف كاكت َمرُّ

، وقد مال إىل هتذيب التفذيب، وهق ضعقػ لؿـ تلمؾ ترمجتف مـ هق سقار بـ أبل حاتؿ الَعـَزي (4)
 (.3/159(، و)2/193) تذيقؾف طىل الؿستدركيف  ضعػف أيًضا شقخـا القادطل 

 (.953ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الضبعل صدوق زاهد كان يتشقَّع.  (5)

( طـ أبقف بف، وقال طؼبف، قال 85لؾخالل برقؿ ) الؿـتخب مـ العؾؾورواه طبد اهلل بـ أمحد كؿا يف  (6)
 أبل: هذا حديث مـؽر.

: قال أبق طبد اهلل: الخطل مـ جعػر لقس هذا مـ قَِبؾ سقاٍر. ا َوِذيُّ  هقال الخالل: قال الَؿرُّ

(: يرويف جعػر بـ سؾقؿان، واختؾػ طـف، 2377( برقؿ )12/34) العؾؾوقال الدارقطـل يف 
فرواه سقار بـ حاتؿ، طـ جعػر، طـ ثابت، طـ أكس، وغقره يرويف، طـ جعػر، طـ ثابت مرساًل، 

 وهق الصقاب.

 هوقال أمحد: هذا مـؽر، وما حدثـل بف سقار إٓ مرة. ا

 ة ما ٓ يعايف العؾؿاء(.ولػظف طـد مـ تؼدم: )إن اهلل يعايف إُمققـ يقم الؼقام قلت:

 (.68تؼدم تحت إثر رقؿ ) (7)

 هق الػسقي. (8)



ْٕ؟ ٍٕ; َأَسسََّثَو ُفاَل ًُِت ِيُفاَل ٍَ; ُق ِٔ َقا ََ  526 
 

 

 

 

أأخبرك بؼقة بـ القلقد، طـ خالد بـ محقد  :ديقْ بَ قؾت: لقزيد بـ طبد ربف الزُّ 

: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ،الؿالؽل، طـ أبقف، طـ جدهالؿفري، طـ أبل إسقد 

 .فؼال يزيد: كعؿ (1)؟«َما َطَدَل َواٍل َتَجَر فِل َرِطق تِِف َأَبًدا»

بـ هارون، قال: قؾت ٕبل كعقؿ: أحدثؽؿ  (2)ثـا مقسكدَّ َح  (614)

، طـ أبل سؾؿة، طـ طظ بـ (5)، طـ ابـ طؼقؾقلالر (4)وبـ طؿر  (3)اهلل طبقد

أن الحسـ بـ طظ: حقـ  ملسو هيلع هللا ىلصالحسقـ، قال: أخبرين أبق رافع مقىل رسقل اهلل 

قِل بَِقْزكِِف مِ اْحؾِِؼل َرْأَسفُ »: ملسو هيلع هللا ىلصولد، قال رسقل اهلل  ـَ اْلَقِرِق فِل َسبِقِؾ ، ُثؿ  َتَصد 

َْوَفاضِ  ْٕ  .فؼال أبق كعقؿ: كعؿ (7)ثؿ ولد الحسقـ، فصـعت كذلؽ؟ (6)،«اللِ َطَؾك ا
                                                        

 أحاد والؿثاين(، وابـ أبل طاصؿ يف 1322( برقؿ )2/272) مسـد الشامققـرواه الطبراين يف  (1)
( ترمجة 4/491) مقزان آطتدال( مـ صريؼ بؼقة بف، وأورده الذهبل يف 2697( برقؿ )5/159)

( مـ ترمجة أبل إسقد الؿالؽل، وقال: قال أبق أمحد الحاكؿ: لقس حديثف بالؼائؿ. 9965برقؿ )
(، وأورده الؿصـػ هـا ٕجؾ ققل سػقان: )قؾت 2623( برقؿ ) (8/253إرواء الغؾقؾويـظر 

 لقزيد: أأخبرك بؼقة(.
ال. (2)  هق الحؿَّ

 (.4356ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة فؼقف ربؿا وهؿ.  (3)

 وقع يف الؿطبقع: )طؿر( بدل )طؿرو(، وهق تصحقػ. (4)

، وهق ضعقػ طىل الصقاب، وكلين قد حسـت لف يف بعض تحؼقؼايت: هق طبد اهلل بـ محؿد بـ طؼقؾ (5)
 تذيقؾف طىل الؿستدركلؽـف ضعقػ لؿـ تلمؾ كالم إئؿة فقف: ولفذا ضعػف شقخـا القادطل يف 

 .تحرير التؼريب(، وأصاب يف ذلؽ مجاطة 4/4813)
 إوفاض هؿ أهؾ الصػة كؿا جاء ذلؽ مػسًرا مـ أحد رواة الحديث طـد أمحد وغقره. (6)

(، 6/93(، وأمحد )2385( برقؿ )2/857) الجعدياتسـده ضعقػ، ورواه البغقي يف  (7)
 (2/191 )الســ الؽبرىل يف (، والبقفؼ918( برقؿ )1/311) الؿعجؿ الؽبقروالطبراين يف 

مـ صريؼ ابـ طؼقؾ، بف، وأورده الؿصـػ هـا مـ صريؼ: مقسك بـ هارون ٕجؾ ققلف ٕبل كعقؿ: 
 )أحدثؽؿ طبقد اهلل بـ طؿرو(.

ْٕ ِ٘ ُفاَل ِٓٞ ِفٝ ََٚثبََّت  ْٕ ِٓٞ ُفاَل ٍَ; َسسََّث ِٔ َقا ََ 527 
 

 

 

 
ًِ َقاَل: َحسََّثِيٕ ُفاَل ُِ ُفاَلَم ََّثبََّتِيٕ ِفٔ  ٌٌْْ 

أبل  بـ ططاء بـ (3)، ثـا روحشيْ رِ بـ الحَ  (2)، ثـا زيد(1)ثـا طبداندَّ َح  (615)

قال: سؿعت الـبل  ،، طـ جابر بـ سؿرةبـ أبل مقؿقكة (4)، طـ ططاءمقؿقكة

ًَم »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلص ـَا َطَشَر َقق  ُهؿاْث َٓ َتُضر  ٍش  َْ ـْ ُقَر ـْ َطاَداُهؿْ   ِم فالتػت،  ،(5)«َطَداَوُة َم

                                                        
 (.132هق إهقازي ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

(، وابـ حبان 3/561) الجرح والتعديؾهق زيد بـ الحريش إهقازي ترجؿ لف ابـ أبل حاتؿ يف  (2)
 (، ومل يذكرا فقف جرًحا وٓ تعدياًل سقى ققل ابـ حبان: ربؿا أخطل.8/251) الثؼاتيف 

وذكر ابـ أبل حاتؿ مـ الرواة طـف إبراهقؿ بـ يقسػ الفسـجاين، وذكر ابـ حبان طـف طبدان 
.  إهقازيُّ

 وطـف طبدان إهقازي.(، وقال: ...، 3/354-355) لسان الؿقزانوترجؿ لف ابـ حجر يف 
: ربؿا أخطل. وقال ابـ الؼطان: مجفقل حال، وذكر ابـ أبل حاتؿ يف الثؼاتقال ابـ حبان يف 

 هالرواة طـف إبراهقؿ بـ يقسػ الفسـجاين. ا
ففق مجفقل حال: وكلن ابـ حجر أتك بؼقل ابـ أبل حاتؿ بعد كالم ابـ الؼطان لقثبت  قلت:

 جفالة حالف، واهلل أطؾؿ.
 (.3457( ترمجة برقؿ )3/312) لسان الؿقزانضعقػ، ويـظر كالم إئؿة فقف يف  (3)

 (.3634ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة ُرمل بالؼدر.  (4)

( مـ صريؼ طبدان بف، وأصؾف 2373( برقؿ )2/256) الؿعجؿ الؽبقرسـده ضعقػ، ورواه الطبراين يف  (5)
 (، طـ جابر بـ سؿرة، بف، بـحقه.1821(، ومسؾؿ برقؿ )7222ثابت، فؼد رواه البخاري برقؿ )



ْٕ ِ٘ ُفاَل ِٓٞ ِفٝ ََٚثبََّت  ْٕ ِٓٞ ُفاَل ٍَ; َسسََّث ِٔ َقا ََ 527 
 

 

 

 
ًِ َقاَل: َحسََّثِيٕ ُفاَل ُِ ُفاَلَم ََّثبََّتِيٕ ِفٔ  ٌٌْْ 
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.  إهقازيُّ

 وطـف طبدان إهقازي.(، وقال: ...، 3/354-355) لسان الؿقزانوترجؿ لف ابـ حجر يف 
: ربؿا أخطل. وقال ابـ الؼطان: مجفقل حال، وذكر ابـ أبل حاتؿ يف الثؼاتقال ابـ حبان يف 

 هالرواة طـف إبراهقؿ بـ يقسػ الفسـجاين. ا
ففق مجفقل حال: وكلن ابـ حجر أتك بؼقل ابـ أبل حاتؿ بعد كالم ابـ الؼطان لقثبت  قلت:

 جفالة حالف، واهلل أطؾؿ.
 (.3457( ترمجة برقؿ )3/312) لسان الؿقزانضعقػ، ويـظر كالم إئؿة فقف يف  (3)

 (.3634ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة ُرمل بالؼدر.  (4)

( مـ صريؼ طبدان بف، وأصؾف 2373( برقؿ )2/256) الؿعجؿ الؽبقرسـده ضعقػ، ورواه الطبراين يف  (5)
 (، طـ جابر بـ سؿرة، بف، بـحقه.1821(، ومسؾؿ برقؿ )7222ثابت، فؼد رواه البخاري برقؿ )
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 .فلثبتقا يل الحديث كؿا سؿعت يف أكاس لٌّ بَ فنذا طؿر بـ الخطاب وأُ 

، طـ يزيد (4)، طـ سػقان(3)، ثـا وكقع(2)، ثـا أبق بؽر(1)ثـا طبداندَّ َح  (616)

قال: جاء  ،، طـ ابـ أبل أوىف(5)، طـ إبراهقؿ السؽسؽلأبل خالد الدآين

، فؼال: يا رسقل اهلل، إين ٓ أستطقع أن آخذ مـ الؼرآن شقًئا، ملسو هيلع هللا ىلصرجؾ إىل الـبل 

ِف، َواْلَحْؿُد لِؾ فِ »قال:  ،فعؾؿـل ما يجزئـل ُف ُقْؾ ُسْبَحاَن الؾ  ُف، َوالؾ  ٓ  الؾ  ِ َٓ إَِلَف إ ، َو

ٓ  بِالؾ فِ  َة إِ َٓ ُقق  َٓ َحْقَل َو قال سػقان: قال مسعر سؿعت هذا الحديث  ،(6)«َأْكَبُر، َو

 (7).، وثبتـل فقف غقرهملسو هيلع هللا ىلصمـ إبراهقؿ السؽسؽل، طـ ابـ أبل أوىف، طـ الـبل 

، ثـا محؿد بـ يزيد أبق بـ محؿد بـ الحسقـ الخشـل (1)حدثـل طظ (617)

                                                        
 تؼدم َقْبُؾ. (1)

 هق ابـ أبل شقبة. (2)

 هق ابـ الجراح. (3)

 هق الثقري. (4)

 ( لؾسؿعاين.7/159) إكسابوقع يف الؿطبقع: )السؽفؽل(، وهق تصحقػ، ويـظر  (5)

الحافظ: صدوق يخطئ كثقًرا،  سـده ضعقػ أبق خالد الدآين هق يزيد بـ طبد الرمحـ، قال (6)
ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيب.  ويدلس، وقال طـ شقخف السؽسؽل: صدوق ضعقػ الحػظ.

 ( مـ صريؼ: وكقع، بف.4/353(، ورواه أمحد )8132(، و)236)

ما  «وٓ حقل وٓ ققة إٓ بالل ،والل أكبر ،وٓ إلف إٓ الل ،سبحان الل والحؿد لل»بقد أن لؼقلف: 
 .( لأللباين 1/321-326) ملسو هيلع هللا ىلصصػة صالة الـبل فد لف يـظر تخريج ذلؽ يف أصؾ يش

(7) مسـد أمحد (4/353.) 

 (، ومل أقػ لف طىل ترمجة.14تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

ٍَ; َسسَّ ِٔ َقا ََْٕ ِ٘ ُفاَل ِٓٞ ِفٝ ََٚثبََّت  ْٕ ِٓٞ ُفاَل  529 َث
 

 

 

 

 ،بؽر السؾؿل، حدثـل يحقك بـ طبقد اهلل التقؿل، حدثـل أبل، وثبتـل ابـ جريج

 (1).وٓ سؾطان قال: ما أكا بؼاضٍ  الخاتؿ؟ ُس بَ ؾْ قال: قؾت لعطاء: مل ٓ تَ 

بـ إبراهقؿ  (3)بـ الحسقـ بـ شاهان، ثـا سفقؾ (2)حدثـل محؿد (618)

قال: قرأت يف كتاب  ،جار، وثبتـل يف هذا الحديث أبل، ثـا محؿد الـَّ يالجارود

ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ،ؿ، طـ معاذـْمقسرة، طـ طبد الرمحـ بـ غَ  َم

ـَفُ َق َجْقًبا، َفَؼْد َخر  َأَصاَبْتُف ُمِصقَبٌة، َفَخر    .«َق دَِ

قال: سؿعت  ،(5)، ثـا أبق داود، ثـا أبق مقسك إكصاري(4)حدثـل أبل (619)

هذا الحديث مـ سػقان بـ طققـة، وقرأتف طؾقف، قال سػقان: سؿعتف مـ الزهري، 

قال: كـت  ،بد اهلل، طـ ابـ طباسبـ ط (6)وثبتـل يف بعضف معؿر، طـ طبقد اهلل

 .، وذكر حديث السؼقػة(1)الؼرآن يف خالفة طؿر طبد الرمحـ بـ طقف ُئ رِ قْ أُ 

                                                        
 سـده ضعقػ. (1)

 (، ومل أقػ لف طىل ترمجة.213تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 لسان الؿقزانوكؼؾ طـف ابـ حجر يف  هيخطئ. ا (8/299 :)الثؼاتقال ابـ حبان طـف يف  (3)
 : يخطئ ويخالػ.الثؼات( أكف قال يف 4/126)

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (4)

 ثؼة. هق إسحاق بـ مقسك إكصاري (5)

 يل ثؼة.الفذ هق طبقد اهلل بـ طبد اهلل بـ طتبة (6)

( مـ صريؼ صالح بـ 6833شقخ الؿصـػ مل أجد لف ترمجة وإثر صحقح، فؼد رواه البخاري برقؿ ) (1)
 = كقسان طـ الزهري بف، وفقف حديث السؼقػة الؿشار إلقف.

)8(

)8(
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 ،بؽر السؾؿل، حدثـل يحقك بـ طبقد اهلل التقؿل، حدثـل أبل، وثبتـل ابـ جريج

 (1).وٓ سؾطان قال: ما أكا بؼاضٍ  الخاتؿ؟ ُس بَ ؾْ قال: قؾت لعطاء: مل ٓ تَ 

بـ إبراهقؿ  (3)بـ الحسقـ بـ شاهان، ثـا سفقؾ (2)حدثـل محؿد (618)

قال: قرأت يف كتاب  ،جار، وثبتـل يف هذا الحديث أبل، ثـا محؿد الـَّ يالجارود

ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ،ؿ، طـ معاذـْمقسرة، طـ طبد الرمحـ بـ غَ  َم

ـَفُ َق َجْقًبا، َفَؼْد َخر  َأَصاَبْتُف ُمِصقَبٌة، َفَخر    .«َق دَِ

قال: سؿعت  ،(5)، ثـا أبق داود، ثـا أبق مقسك إكصاري(4)حدثـل أبل (619)

هذا الحديث مـ سػقان بـ طققـة، وقرأتف طؾقف، قال سػقان: سؿعتف مـ الزهري، 

قال: كـت  ،بد اهلل، طـ ابـ طباسبـ ط (6)وثبتـل يف بعضف معؿر، طـ طبقد اهلل

 .، وذكر حديث السؼقػة(1)الؼرآن يف خالفة طؿر طبد الرمحـ بـ طقف ُئ رِ قْ أُ 

                                                        
 سـده ضعقػ. (1)

 (، ومل أقػ لف طىل ترمجة.213تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 لسان الؿقزانوكؼؾ طـف ابـ حجر يف  هيخطئ. ا (8/299 :)الثؼاتقال ابـ حبان طـف يف  (3)
 : يخطئ ويخالػ.الثؼات( أكف قال يف 4/126)

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (4)

 ثؼة. هق إسحاق بـ مقسك إكصاري (5)

 يل ثؼة.الفذ هق طبقد اهلل بـ طبد اهلل بـ طتبة (6)

( مـ صريؼ صالح بـ 6833شقخ الؿصـػ مل أجد لف ترمجة وإثر صحقح، فؼد رواه البخاري برقؿ ) (1)
 = كقسان طـ الزهري بف، وفقف حديث السؼقػة الؿشار إلقف.

)7(

)7(



ْٕ ِ٘ ُفاَل ِٓٞ ِفٝ ََٚثبََّت  ْٕ ِٓٞ ُفاَل ٍَ; َسسََّث ِٔ َقا ََ  533 
 

 

 

 

 قال: قال جريرٌ  ،وري، ثـا يحقك بـ معقـالدُّ  ثـا أبل، ثـا العباٌس دَّ َح  (611)

ق هذه مـ هذه حتك قدم رُ فْ إحقل، فؾؿ أَ  الضبل: سؿعت مـ أشعث وطاصؿٍ 

 (2).فؿا يل، فنن شئتؿ فخذوها، وإن شئتؿ فاتركقهاَص البصري، فخؾَّ  (1)زهب

، فنن شئتؿ فخذوها، (3)وسؿعـا حديث إطؿش فؽـا كرفعفا"قال جرير: 

الديباج  طـ إطؿش، قال: هذا (5)، وكان إذا حدث(4)وإن شئتؿ فال تلخذوها

 (6)." اينُّوَ رُ ْس الخُ 

ـ إسحاق التقؿل القراق، ثـا إبراهقؿ بـ بـ محؿد ب (1)حدثـل أمحد (611)

قال  ،سعقد الجقهري، ثـا ابـ طققـة، طـ الزهري طـ طروة، طـ طائشة

 (2)."﴾چ﴿إن أول شلء كزل مـ الؼرآن: "الزهري: حػظف لـا ابـ أبل إسحاق: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولقس فقف ما أورده الؿصـػ مـ أجؾف مـ ققل الراوي )وثبتـل(: ٕن الؼائؾ هـا سػقان بـ طققـة،  =
 مـ صريؼف.ومل يلت طـد البخاري 

 .ز(، وهق تصحقػ وهبز هق هبز بـ أسد البصريَبفْ ( بدل )َبْفرٌ وقع يف الؿطبقع: ) (1)

 ( برواية الدوري.2123( برقؿ )3/432) تاريخ ابـ معقـإثر يف  (2)

 ٓبـ معقـ )كرقُِّعفا(. التاريخيف  (3)

 ( برواية الدوري.2118( برقؿ )3/432) التاريخإثر طـد ابـ معقـ يف  (4)

 )وكان جرير إذا حدث(. التاريخالؼائؾ: )وكان...( هق ابـ معقـ، والذي يف  (5)

(6) تاريخ ابـ معقـ (3/432( برقؿ )برواية الدوري.2119 ) 

 (.68تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

ا مـ أهؾ العؾؿ ذكره فقف (، ورجال السـد ثؼات كؾفؿ سقى شقخ الؿصـػ مل أ1): آية العؾؼ (2) جد أحدا
 = جرًحا أو تعدياًل.

ْٕ ِ٘ ُفاَل ِٓٞ ِفٝ ََٚثبََّت  ْٕ ِٓٞ ُفاَل ٍَ; َسسََّث ِٔ َقا ََ 531 
 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 املخلصيات(، وأبو طاهر املخلنص يف 76/035) التفسريواألثر رواه ابن جرير يف  =

( من طريق: اجلوهري، به، وعندمها أن القائل: )وحفظه لنا ابن 7574( برقم )3/24)
 املستدركد رواه يف إسحاق( هو سفيان ال الزهري، وتؤيد ذلك رواية احلاكم، فق

 ( من طريق: أمحد بن سنان الرميل، عن سفيان، به، بدون لفظ: )وحفظه لنا...(.7/074)
ثم أعقبه بقوله: )فإًذا ابن عيينة مل يسمعه من الزهري( ثم ساقه من طريق: احلميدي، عن 

 .سفيان، عن حممد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، به

لسـد السابؼ طـد الحاكؿ: )أمحد بـ سـان(، وقد كبف شقخـا القادطل يف تعؾقؼف تؼدم يف ا تنبيه:
 أن صقابف: )أمحد بـ شقبان(. الؿستدركطىل 

 ( بؼؾؿل.63-58)ص كثر الجقاهر الؿضقَّة طىل كتاب أمايل يف السقرة الـبقيةويـظر 

)8(

)7(
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 املستدركد رواه يف إسحاق( هو سفيان ال الزهري، وتؤيد ذلك رواية احلاكم، فق

 ( من طريق: أمحد بن سنان الرميل، عن سفيان، به، بدون لفظ: )وحفظه لنا...(.7/074)
ثم أعقبه بقوله: )فإًذا ابن عيينة مل يسمعه من الزهري( ثم ساقه من طريق: احلميدي، عن 
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لسـد السابؼ طـد الحاكؿ: )أمحد بـ سـان(، وقد كبف شقخـا القادطل يف تعؾقؼف تؼدم يف ا تنبيه:
 أن صقابف: )أمحد بـ شقبان(. الؿستدركطىل 

 ( بؼؾؿل.63-58)ص كثر الجقاهر الؿضقَّة طىل كتاب أمايل يف السقرة الـبقيةويـظر 
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ٌٍ ََّدِسُت ِفٕ ِكَتاِب ُفال ًِ َقاَل:   َم

بـ الحسـ العالف،  (2)بـ محؿد العبدي، ثـا إبراهقؿ (1)ثـا مهامدَّ َح  (612)

، طـ محؿد بـ سعقد قال: لؿا بـ حبقب (4)، حدثـل طائذبـ كجقح (3)ثـا كائؾ

سقػف كتاًبا: بسؿ اهلل الرمحـ  وجدكا يف ذؤابة-مات محؿد بـ مسؾؿة إكصاري 

ُضقا  َكَػَحاٌت  ق ِة َدْهرُِكؿب ُؽْؿ فِل َبؼِ إِن  لَِر »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصالرحقؿ، سؿعت الـبل  َفَتَعر 

ْخَسُر َبْعَدَها  َلُف، ََ  َٓ ْسَعُد بَِفا َصاِحُبَفا َسَعاَدًة  ََ َلَعؾ  َدْطَقًة َأْن ُتَقافَِؼ َرْحَؿًة 

 (5).«َأَبًدا
                                                        

 (.62مل أجد لف ترمجة، وقد تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.313حت إثر رقؿ )ثؼة تؼدم ت (2)

 (.7139ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق البغدادي، ضعقػ.  (3)

ح، صدوق رمل بالتشقُّع.  (4)  (.3134ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طائذ بـ حبقب بـ الَؿالَّ

، طـ 2877( برقؿ ) (3/438إوسطسـده ضعقػ، ورواه الطبراين يف  (5) ـِ ( مـ صريؼ َمْجُفْقَلْق
...، وذكره، ولقس فقف طـده مقضع الشاهد الذي أورده ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد بـ مسؾؿة، قال: قال رسقل اهلل 

 ( طـ أكس 723( برقؿ )1/253) الؽبقرالؿصـػ هـا ٕجؾف. ولبعضف شاهد طـد الطبراين يف 
 (.1893برقؿ ) الصحقحةوبف حسـف إلباين يف 
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قال:  ،حدثـل ابـ السرح :(قال) أخبرين أبل، أن أبا داود، حدثفؿ (613)

، طـ ابـ شفاب، أخبره، طـ طبد الرمحـ بـ ؾٍ قْ ؼَ وجدت يف كتاب خايل، طـ طُ 

قال: يا رسقل اهلل حدثـل  ،سعد، طـ طبد الرمحـ بـ الحارث بـ هشام، طـ أبقف

 (1).َوَأَشاَر إَِلك لَِساكِفِ  «اْمؾِْؽ َطَؾْقَؽ »قال:  .بلمر أطتصؿ بف

، قال: وجدت يف بـ طثؿان بـ مخؾد (3)، ثـا محؿد(2)ثـا ابـ زهقردَّ َح  (614)

قال:  ،ططاء، طـ جابر م أبل الؿـذر، طـ مطر، طـكتاب أبل بخطف، طـ سالَّ 

 (4).«َأْفَطَر اْلَحاِجُؿ َواْلَؿْحُجقمُ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل 

بـ غـام بـ حػص بـ غقاث قال: وجدت يف كتاب  (5)ثـا طبد اهللدَّ َح  (615)

جدي حػص بـ غقاث، طـ مسعر، ثـا حبقب بـ أبل ثابت، طـ أبل العباس، 

َأْرَبُع َكؾََِمٍت َلْق ُوِزَكْت بَِؽَذا »: ملسو هيلع هللا ىلصطـ رسقل اهلل  ،طـ طبد اهلل بـ طؿرو

                                                        
( برقؿ 3/93) الؿخؾصقاتصاهر الُؿخؾِّص يف  شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة، ورواه أبق (1)

بف، وهق طـده بؾػظ: )قرأت كتاب خايل(  -وهق ابـ السرح كػسف-( مـ صريؼ: أبل الطاهر 2366)
 سؾسؾة إحاديث الصحقحةبدل: )وجدت يف كتاب خايل(، وأما الؿرفقع مـف فقـظر تخريجف يف 

 (.891(، و)893برقؿ )

( برقؿ 14/362) سقر أطالم الـبالءزهقر التستري الثؼة: فنن لف ترمجة يف  هؾ هق أمحد بـ يحقك بـ (2)
 ( أبا الربقع وهذا كـقتف أبق جعػر، واهلل أطؾؿ.729(: لؽـ الؿصـػ كـاه تحت إثر رقؿ )213)

 (.114( ترمجة برقؿ )8/25) الجرح والتعديؾقال طـف أبق حاتؿ: شقخ. وقال والده: صدوق.  (3)

 (.558مـف تؼدم برقؿ ) الؿرفقع (4)

 (.321ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)

ٍ
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قال:  ،حدثـل ابـ السرح :(قال) أخبرين أبل، أن أبا داود، حدثفؿ (613)

، طـ ابـ شفاب، أخبره، طـ طبد الرمحـ بـ ؾٍ قْ ؼَ وجدت يف كتاب خايل، طـ طُ 

قال: يا رسقل اهلل حدثـل  ،سعد، طـ طبد الرمحـ بـ الحارث بـ هشام، طـ أبقف

 (1).َوَأَشاَر إَِلك لَِساكِفِ  «اْمؾِْؽ َطَؾْقَؽ »قال:  .بلمر أطتصؿ بف

، قال: وجدت يف بـ طثؿان بـ مخؾد (3)، ثـا محؿد(2)ثـا ابـ زهقردَّ َح  (614)

قال:  ،ططاء، طـ جابر م أبل الؿـذر، طـ مطر، طـكتاب أبل بخطف، طـ سالَّ 

 (4).«َأْفَطَر اْلَحاِجُؿ َواْلَؿْحُجقمُ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل 

بـ غـام بـ حػص بـ غقاث قال: وجدت يف كتاب  (5)ثـا طبد اهللدَّ َح  (615)

جدي حػص بـ غقاث، طـ مسعر، ثـا حبقب بـ أبل ثابت، طـ أبل العباس، 

َأْرَبُع َكؾََِمٍت َلْق ُوِزَكْت بَِؽَذا »: ملسو هيلع هللا ىلصطـ رسقل اهلل  ،طـ طبد اهلل بـ طؿرو

                                                        
( برقؿ 3/93) الؿخؾصقاتصاهر الُؿخؾِّص يف  شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة، ورواه أبق (1)

بف، وهق طـده بؾػظ: )قرأت كتاب خايل(  -وهق ابـ السرح كػسف-( مـ صريؼ: أبل الطاهر 2366)
 سؾسؾة إحاديث الصحقحةبدل: )وجدت يف كتاب خايل(، وأما الؿرفقع مـف فقـظر تخريجف يف 

 (.891(، و)893برقؿ )

( برقؿ 14/362) سقر أطالم الـبالءزهقر التستري الثؼة: فنن لف ترمجة يف  هؾ هق أمحد بـ يحقك بـ (2)
 ( أبا الربقع وهذا كـقتف أبق جعػر، واهلل أطؾؿ.729(: لؽـ الؿصـػ كـاه تحت إثر رقؿ )213)

 (.114( ترمجة برقؿ )8/25) الجرح والتعديؾقال طـف أبق حاتؿ: شقخ. وقال والده: صدوق.  (3)

 (.558مـف تؼدم برقؿ ) الؿرفقع (4)

 (.321ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)
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ِف ِزَكَة  :َلَرَجَحْت  ـَْتَفك َمْرَضاتِِف، ُسْبَحاَن الؾ  ِف ُم ِف َطَدَد َخْؾِؼِف، ُسْبَحاَن الؾ  ُسْبَحاَن الؾ 

ِف ِمَداَد َكؾََِمتِفِ   (1).«َطْرِشِف، ُسْبَحاَن الؾ 

 (3)الشامل، ثـا سؾقؿانويعرف ب بـ أمحد بـ حسان (2)ثـا العباسدَّ َح  (616)

، ثـا بؼقة، حدثـل كصر بـ طؾؼؿة، طـ ابـ طائذ، قال: بـ سؾؿة الخبائريا

هنك أن يدخؾ طىل  ملسو هيلع هللا ىلصوجدكا يف كسخة، طـ معاذ بـ جبؾ: أن الـبل 

  (4).اِت بَ قْ غِ الؿُ 
                                                        

أورده الؿصـػ: ٕجؾ ققل طبد اهلل بـ غـام )وجدت يف كتاب جدي(، وأما الؿرفقع: فنن فقف  (1)
حبقب بـ أبل ثابت ثؼة: لؽـف كان كثقر اإلرسال والتدلقس بقد أن لف شاهًدا طـد مسؾؿ برقؿ 

ـْ (، 2726) اٍت، َثََلَث  َكؾََِمٍت، َأْرَبَع  َبْعَدكِ  ُقْؾُت  َلَؼْد »ػظف: ول  ُجَقْيِرَيةَ  َط  ُقْؾِت  بََِم  ُوِزَكْت  َلْق  َمر 
ـُْذ  ـ   اْلَقْقمِ  ُم  . «َكؾََِمتِفِ  َوِمَدادَ  َطْرِشفِ  َوِزَكةَ  َكْػِسفِ  َوِرَضا َخْؾِؼفِ  َطَددَ  َوبَِحْؿِدِه، اللِ  ُسْبَحانَ : َلَقَزَكْتُف

(، وقال روى طـف أبق الشقخ 3386( برقؿ )26/243) تاريخ دمشؼيف ترجؿ لف ابـ طساكر  (2)
 هإصبفاين، وأبق طظ الحسـ بـ طظ بـ محؿد الَجَبظ. ا

 (3/1283 )زوائد رجال صحقح ابـ حبان طىل الؽتب السـةثؿ وجدت مجًعا صقًبا لترمجتف يف 
 لؾشفري، وهق يف حقز جفالة الحال.

ك الحديث ٓ ُيشتغؾ بف، قال طبد الرمحـ ولده: فذكرت ذلؽ لؾجـقد، فؼال: قال فقف أبق حاتؿ: مترو (3)
ث طـف بعد هذا.  ( ترمجة برقؿ 4/121-122) الجرح والتعديؾصدق كان يؽذب وٓ ُأحدِّ

(529.) 

ـ  (4) أورده الؿصـػ مـ أجؾ ققل ابـ طائذ: )وجدكا يف كسخة معاذ(: لؽـ السـد إلقف غقر ثابت، لؽ
هق الـفل طـ الدخقل طىل الؿغقبات ثابت طـ غقر واحد مـ الصحابة مـ ذلؽ ما يف الؿرفقع مـف، و

ـ   َٓ »: أكف قال ملسو هيلع هللا ىلص( طـ طبد اهلل بـ طؿرو طـ الـبل 2173مسؾؿ برقؿ ) ْدُخَؾ ْقِمل َبْعَد  َرُجٌؾ، ََ  َهَذا، ََ
 الحديث. «...ُمِغقَبةٍ  َطَؾك

طـ مـزلفا سقاء غاب طـ البؾد بلن  والؿراد غاب زوجفا ،زوجفا هل التل غاب طـفا :ؿغقبةوال
 . . قالف الـقوي وإن كان يف البؾد ،سافر أو غاب طـ الؿـزل
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قال: وجدت يف  ،بـ طثؿان بـ أبل شقبة، حدثـل أبل (1)ثـا محؿددَّ َح  (617)

، طـ أبل بـ محاد بـ أبل سؾقؿان (2)كتاب أبل، قال: وأخبرين إسؿاطقؾ

َف َتَعاَلك »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ،، طـ الحارث، طـ طظ(3)إسحاق إِن  الؾ 

ِ : اْلغَ ُض َثََلَثةً ْبغِ َُ  ْقَل اْلَجُفقَل، َواْلَعائَِؾ اْلَؿْزُهق  اْلُؿْخَتاَل ـ  (4).«ل  الظ ُؾقَم، َوالش 

، دكْ رِ بـ طرطرة بـ البَ  (5)ثـا سؾقؿان بـ أيقب الؽحال، ثـا إبراهقؿدَّ َح  (618)

، قال: وجدت يف كتاب أبل، طـ قتادة، طـ أبل حسان، طـ امبـ هش (6)ثـا معاذ

 (7).يزور البقت كؾ لقؾة مـ لقايل مـًك ملسو هيلع هللا ىلصابـ طباس، قال: كان الـبل 

 

                                                        
 مع اإلحالة طىل كالم إئؿة فقف. (212)تؼدم تحت إثر رقؿ  (1)

 (.443ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (2)

 هق السبقعل، وهق مدلس تدلقس التسقية، وقد طـعـ هـا. (3)

ا، ورواه أبق كعقؿ يف سـد (4) ( يف ترمجة إسؿاطقؾ بـ محاد 1/236) ذكر أخبار أصبفانه ضعقػ جدا
 مـ صريؼ: محؿد بـ طثؿان، بف.

(، وهق إبراهقؿ بـ 243ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة حافظ، تؽؾؿ أمحد يف بعض سؿاطف.  (5)
 محؿد بـ طرطرة، ُكِسَب هـا إىل جده.

 (.6789ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبربؿا وهؿ.  هق الدستقائل، صدوق (6)

(، ويـظر 5/146) الســ الؽبرى(، والبقفؼل يف 12/235) الؿعجؿ الؽبقررواه الطبراين يف  (7)
سؾسؾة إحاديث الصحقحة (2/439( برقؿ )834.) 
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قال: وجدت يف  ،بـ طثؿان بـ أبل شقبة، حدثـل أبل (1)ثـا محؿددَّ َح  (617)

، طـ أبل بـ محاد بـ أبل سؾقؿان (2)كتاب أبل، قال: وأخبرين إسؿاطقؾ

َف َتَعاَلك »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ،، طـ الحارث، طـ طظ(3)إسحاق إِن  الؾ 

ِ : اْلغَ ُض َثََلَثةً ْبغِ َُ  ْقَل اْلَجُفقَل، َواْلَعائَِؾ اْلَؿْزُهق  اْلُؿْخَتاَل ـ  (4).«ل  الظ ُؾقَم، َوالش 

، دكْ رِ بـ طرطرة بـ البَ  (5)ثـا سؾقؿان بـ أيقب الؽحال، ثـا إبراهقؿدَّ َح  (618)

، قال: وجدت يف كتاب أبل، طـ قتادة، طـ أبل حسان، طـ امبـ هش (6)ثـا معاذ

 (7).يزور البقت كؾ لقؾة مـ لقايل مـًك ملسو هيلع هللا ىلصابـ طباس، قال: كان الـبل 

 

                                                        
 مع اإلحالة طىل كالم إئؿة فقف. (212)تؼدم تحت إثر رقؿ  (1)

 (.443ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (2)

 هق السبقعل، وهق مدلس تدلقس التسقية، وقد طـعـ هـا. (3)

ا، ورواه أبق كعقؿ يف سـد (4) ( يف ترمجة إسؿاطقؾ بـ محاد 1/236) ذكر أخبار أصبفانه ضعقػ جدا
 مـ صريؼ: محؿد بـ طثؿان، بف.

(، وهق إبراهقؿ بـ 243ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة حافظ، تؽؾؿ أمحد يف بعض سؿاطف.  (5)
 محؿد بـ طرطرة، ُكِسَب هـا إىل جده.

 (.6789ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبربؿا وهؿ.  هق الدستقائل، صدوق (6)

(، ويـظر 5/146) الســ الؽبرى(، والبقفؼل يف 12/235) الؿعجؿ الؽبقررواه الطبراين يف  (7)
سؾسؾة إحاديث الصحقحة (2/439( برقؿ )834.) 
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ًِ َقاَل: َقَطِأُت ِفٕ ِكَتاِب ُفاَل َُِم ًِ ُفاَل ٌٍ ِبَدطِّ  ٌٍَع
ُُ َخطُّ ُفاَلََّأِخَبَطِىٕ ُفاَل  ٌٌٍْ َأىَّ

بـ طبقد  (2)، ثـا إسؿاطقؾبـ طبدوس بـ كامؾ (1)ثـا محؿددَّ َح  (619)

محؿد بـ سؾؿة أكف وأخبرين - (3)قال: قرأت يف كتاب أبل طبد الرحقؿ ،الحراين

اهلل بـ  ة، طـ طؿرو بـ مرة، طـ طبدَس قْ كَ طـ زيد بـ أبل أُ  -خط أبل طبد الرحقؿ

قال: سؿعت  بـ طبد اهلل قال: سؿعت جـدب ،الـجراين حدثـل مجقٌؾ  ،الحارث

ُء َوَأْصِدَقاءُ »قبؾ مقتف بخؿس يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  ل  َقْد َكاَن لِل فِقُؽْؿ َأِخَل  َوإِك 

ت َخْذُت َأبَا َبْؽرٍ َخؾِقًَل، َأْبَرُأ إَِلك ُكؾ  ذِي ُخ  َٓ ـُْت ُمت ِخًذا َخؾِقًَل  تِِف، َوَلْق ُك ـْ ُخؾ  ٍة ِم ؾ 

َخَذ إِْبَراِهقَؿ َخؾِقًَل  َخَذكِل َخؾِقًَل َكََم ات  َف َتَعاَلك ات   (5) .(4)«َوإِن  الؾ 

                                                        
 (. 1163( برقؿ )3/663) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف  (1)

 (.472ترمجة برقؿ ) ريب التفذيبتؼثؼة ُيْغِرب.  (2)

 (.1737ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  هق خالد بـ يزيد بـ سؿاك الحراين (3)

( مـ صريؼ طبقد اهلل بـ طؿرو طـ زيد بـ أبل أكقسة بف دون ذكر 532الؿرفقع مـف رواه مسؾؿ برقؿ ) (4)
 د جاء طـ غقر جـدب مـ الصحابة.لجؿقؾ الـجراين، وق

 هـا هناية الجزء الخامس يف كسخ الؿخطقط. (5)

ٍٕ ِب ٍَ; َقَطِأُت ِفٞ ِنَتاِب ُفاَل ِٔ َقا ٍََٕ ِٔ ُفاَل ِ٘ َع  537 َدطِّ
 

 

 

 

: ثـا بـ محاد (2)قال: قرأت يف كتاب القلقد ،(1)ثـا الحضرملدَّ َح  (621)

، طـ (5)بـ جعػر، طـ مسعر (4)بـ الحسـ إمحسل، طـ طبد اهلل (3)اهلل طبد

ََ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ،، طـ أبل سعقد(6)ططقة ْجـُِب فِل َٓ  َُ ََحٍد  ِٕ ْصُؾُح 

 (7).«َوَغْقرِ َطؾِل   اْلَؿْسِجِد َغْقرِي

، ثـا (10)ابرصبـ أبل  (9)، ثـا كثقرلُّ ؿِ َش بـ أمحد الجُ  (8)ثـا الحسقـدَّ َح  (621)
                                                        

 (.4ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 لسان الؿقزان(، و7999( برقؿ )63/121) تاريخ دمشؼلعؾف القلقد بـ محاد الرمظ لف ترمجة يف  (2)
ياًل: لؽـ ذكر ابـ طساكر مجاطة (، ومل أجد ٕهؾ العؾؿ فقف جرًحا وٓ تعد9128( برقؿ )7/288)

 رووا طـف.

 مل أطرفف. (3)

 مل يتبقِّـ يل مـ هق. (4)

 (.6649ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق ابـ كدام ثؼة فاضؾ.  (5)

(، وقال أمحد: 4649ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب.  صدوق يخطئ كثقًرا، وكان شقعًقا مدلًسا. (6)
 ؾبل فقلخذ طـف التػسقر، وكان يؽـك بلبل سعقد فقؼقل: قال أبق سعقد.بؾغـل أن ططقة كان يليت الؽ

 ه: قؾت يعـل يقهؿ أكف الخدري... اقال الذهبل 

تـزيف الشريعة طـ إحاديث الشـقعة ( ٓبـ الجقزي و692( برقؿ )2/137) الؿقضقطاتيـظر  (7)
 (2/751 )والؽتاب الثؿر الؿستطاب يف فؼف السـة(، و138( برقؿ )1/384) الؿقضقطة

 لأللباين. والؿصـػ إكؿا ساقف لؼقل الحضرمل: قرأت يف كتاب القلقد بـ محاد.

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (8)

(، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ 9/27) الثؼاتهق كثقر بـ أبل صابر الؼشقري ذكره ابـ حبان يف  (9)
 تعدياًل.

 لثبت: )جابر(، وهق خطل.كذا يف كسخ الؿخطقط، وأما الدكتقر طجاج، ف (13)



ٍٕ ِب ٍَ; َقَطِأُت ِفٞ ِنَتاِب ُفاَل ِٔ َقا ٍََٕ ِٔ ُفاَل ِ٘ َع  537 َدطِّ
 

 

 

 

: ثـا بـ محاد (2)قال: قرأت يف كتاب القلقد ،(1)ثـا الحضرملدَّ َح  (621)

، طـ (5)بـ جعػر، طـ مسعر (4)بـ الحسـ إمحسل، طـ طبد اهلل (3)اهلل طبد

ََ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ،، طـ أبل سعقد(6)ططقة ْجـُِب فِل َٓ  َُ ََحٍد  ِٕ ْصُؾُح 

 (7).«َوَغْقرِ َطؾِل   اْلَؿْسِجِد َغْقرِي

، ثـا (10)ابرصبـ أبل  (9)، ثـا كثقرلُّ ؿِ َش بـ أمحد الجُ  (8)ثـا الحسقـدَّ َح  (621)
                                                        

 (.4ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 لسان الؿقزان(، و7999( برقؿ )63/121) تاريخ دمشؼلعؾف القلقد بـ محاد الرمظ لف ترمجة يف  (2)
ياًل: لؽـ ذكر ابـ طساكر مجاطة (، ومل أجد ٕهؾ العؾؿ فقف جرًحا وٓ تعد9128( برقؿ )7/288)

 رووا طـف.

 مل أطرفف. (3)

 مل يتبقِّـ يل مـ هق. (4)

 (.6649ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق ابـ كدام ثؼة فاضؾ.  (5)

(، وقال أمحد: 4649ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب.  صدوق يخطئ كثقًرا، وكان شقعًقا مدلًسا. (6)
 ؾبل فقلخذ طـف التػسقر، وكان يؽـك بلبل سعقد فقؼقل: قال أبق سعقد.بؾغـل أن ططقة كان يليت الؽ

 ه: قؾت يعـل يقهؿ أكف الخدري... اقال الذهبل 

تـزيف الشريعة طـ إحاديث الشـقعة ( ٓبـ الجقزي و692( برقؿ )2/137) الؿقضقطاتيـظر  (7)
 (2/751 )والؽتاب الثؿر الؿستطاب يف فؼف السـة(، و138( برقؿ )1/384) الؿقضقطة

 لأللباين. والؿصـػ إكؿا ساقف لؼقل الحضرمل: قرأت يف كتاب القلقد بـ محاد.

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (8)

(، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ 9/27) الثؼاتهق كثقر بـ أبل صابر الؼشقري ذكره ابـ حبان يف  (9)
 تعدياًل.

 لثبت: )جابر(، وهق خطل.كذا يف كسخ الؿخطقط، وأما الدكتقر طجاج، ف (13)

ُ



ٍٕ ِٔ ُفاَل ِ٘ َع ٍٕ ِبَدطِّ ٍَ; َقَطِأُت ِفٞ ِنَتاِب ُفاَل ِٔ َقا ََ  538 
 

 

 

 

، طـ إبراهقؿ بـ صفؿان، طـ ططاء بـ أبل رباح، قال: قرأت بـ الجراح (1)رواد

ـَ »: ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  يف كتاب ابـ حزم الذي كتبف ـَْشاَق ِم ْستِ ِٓ إِن  اْلَؿْضَؿَضَة َوا

ََ  اْلقُضقءِ  ٓ  بِِفََم َٓ   (2).«تِؿ  إِ

 

                                                        
ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبصدوق اختؾط بلخرة، فُترك ويف حديثف طـ الثقري ضعػ شديد.  (1)

(1969.) 

(، وأورده الؿصـػ ٕجؾ ققل ططاء )قرأت  (1/122-123كصب الرايةسـده ضعقػ، وُيـظر  (2)
 يف كتاب ابـ حزم(.

ْٕ ِٓٞ ُفاَل ٍَ; َسسََّث ّْا، َفَكا ٍَ; َغَأِيُت ُفاَل ِٔ َقا ََ 539 
 

 

 

 
ًِ َقاَل: َغَأِلُت ُفاَل  ٌّْىا، َفَكاَل: َحسََّثِيٕ ُفاَلَم

 رَ كَ قال: ذَ  ،ثـا طبدان، ثـا طثؿان بـ أبل شقبة، ثـا جرير، طـ مغقرةدَّ َح  (622)

قال: لعـ  ،ثـا طـ طبد اهللدَّ فحَ  ،فؼال: سللـا طؾؼؿة بـ ققس ،إلبراهقؿ اكٌ بَ ِش 

فؼؾت لف: وشاهديف وكاتبف؟ فؼال: إكؿا  ،فؾَ قكِ الربا ومُ  آكَؾ  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 (1).كحدث بؿا سؿعـا

 

                                                        
ـ أبل شقبة بف، وتابع طثؿان طـده إسحاق بـ إبراهقؿ ( مـ صريؼ طثؿان ب597رواه مسؾؿ برقؿ ) (1)

( مـ حديث جابر بـ 1598الحـظظ، وققل الراوي: )وشاهديف، وكاتبف( ثابت طـد مسؾؿ برقؿ )
ـُ آكِِؾ الربا ومقكؾف»: طبد اهلل  ( مـ حديث أبل جحقػة 5962هق طـد البخاري برقؿ ) «وَلْع
( :والؿصـػ أورده هـا ٕجؾ ققل الراوي ،.)سللـا طؾؼؿة بـ ققس فحدثـا 



ْٕ ِٓٞ ُفاَل ٍَ; َسسََّث ّْا، َفَكا ٍَ; َغَأِيُت ُفاَل ِٔ َقا ََ 539 
 

 

 

 
ًِ َقاَل: َغَأِلُت ُفاَل  ٌّْىا، َفَكاَل: َحسََّثِيٕ ُفاَلَم

 رَ كَ قال: ذَ  ،ثـا طبدان، ثـا طثؿان بـ أبل شقبة، ثـا جرير، طـ مغقرةدَّ َح  (622)

قال: لعـ  ،ثـا طـ طبد اهللدَّ فحَ  ،فؼال: سللـا طؾؼؿة بـ ققس ،إلبراهقؿ اكٌ بَ ِش 

فؼؾت لف: وشاهديف وكاتبف؟ فؼال: إكؿا  ،فؾَ قكِ الربا ومُ  آكَؾ  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 (1).كحدث بؿا سؿعـا

 

                                                        
ـ أبل شقبة بف، وتابع طثؿان طـده إسحاق بـ إبراهقؿ ( مـ صريؼ طثؿان ب597رواه مسؾؿ برقؿ ) (1)

( مـ حديث جابر بـ 1598الحـظظ، وققل الراوي: )وشاهديف، وكاتبف( ثابت طـد مسؾؿ برقؿ )
ـُ آكِِؾ الربا ومقكؾف»: طبد اهلل  ( مـ حديث أبل جحقػة 5962هق طـد البخاري برقؿ ) «وَلْع
( :والؿصـػ أورده هـا ٕجؾ ققل الراوي ،.)سللـا طؾؼؿة بـ ققس فحدثـا 



ْٕ ِٓٞ ُفاَل ٍَ; َسسََّث ّْا، َفَكا ٍَ; َسَضِطُت ُفاَل ِٔ َقا ََ  543 
 

 

 

 
ًِ َقاَل: َحَضِطُت ُفاَل  ٌّْىا، َفَكاَل: َحسََّثِيٕ ُفاَلَم

بـ سعقد  (2)، ثـا يزيدبـ محؿد الؿصري (1)ثـا حسقـدَّ َح  (623)

وسئؾ -، قال: حضرت مالؽ بـ أكس سـة ثـتقـ وسبعقـ ومائة آسؽـدراين

فؼال: حدثـل صػقان بـ سؾقؿ، طـ ططاء بـ يسار، طـ  -طـ غسؾ الجؿعة

ْقِم اْلُجُؿَعِة َواِجٌب َطَؾك ُكؾ  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأبل سعقد الخدري، أن رسقل اهلل  ََ ُغْسُؾ 

 (3).«ُُمَْتؾِؿٍ 

، مـ ولد (5)بتِ ؽْ ، ثـا أبق طبد اهلل الؿُ بـ داود الثؼػل (4)حدثـل محزة (624)

                                                        
برقؿ  سمآت السفؿل لفهق الحسقـ بـ محؿد بـ ملمقن الؿصري وثؼف الدارقطـل كؿا يف  (1)

(268.) 

 (.1124( برقؿ )9/268) الجرح والتعديؾروى طـف أبق حاتؿ، وقال: محؾف الصدق.  (2)

(، ومسؾؿ برقؿ 879بخاري برقؿ )(، ومـ صريؼ مالؽ رواه ال269برقؿ ) الؿقصلصحقح، وهق يف  (3)
( بف، وأورده الؿصـػ مـ صريؼ اإلسؽـدراين: ٕجؾ ققلف: )قال: حضرت مالؽ بـ أكس 846)

 فؼال: حدثـل صػقان(.

ترمجة  أسئؾة السفؿل لفهق محزة بـ داود بـ سؾقؿان الثؼػل، قال طـف الدارقطـل: ٓ شلء كؿا يف  (4)
 (.278برقؿ )

 ة.مل أقػ لف طىل ترمج (5)

ْٕ ِٓٞ ُفاَل ٍَ; َسسََّث ّْا، َفَكا ٍَ; َسَضِطُت ُفاَل ِٔ َقا ََ 541 
 

 

 

 

 -وسئؾ طـ حديث الرؤيا-ج، قال: حضرت أبا بالل إشعري ؾَ طْ سعقد بـ دَ 

ال رسقل اهلل قال: ق ،ة بـ طؿرو، طـ كافع، طـ ابـ طؿرؿَ عْ فؼال: حدثـل صُ 

ـَ اْلَجـ ةِ ْض اْلُخ »: ملسو هيلع هللا ىلص ـُ اْلِػْطَرُة، َوالت   َرُة ِم َب ـَُة َكَجاٌة، َوالؾ  ِػق ْؿُر ِرْزٌق، َواْلِحََمُر َوالس 

اِم َفَؼْد َرآكِل(1)دٌّ جِ  ـَ ـْ َرآكِل فِل اْلَؿ َتَؿث ُؾ بِ  :، َوَم ََ  َٓ ْقَطاَن   (2).«لَفنِن  الش 

                                                        
( بـ)الحاء(، وطـد الديؾؿل يف  (1)  : )والبعقر حزن(.مسـد الػردوسوقع يف الؿطبقع: )َحدُّ

 والجد )الحظ(. قلت:

 (8/137 )الضعقػة(، وإلباين يف 3292برقؿ ) مسـد الػردوسسـده تالػ وذكره الديؾؿل يف  (2)
 ( وضعػف.3653برقؿ )

وغقره مـ  مـ حديث أبل هريرة  الصحقحقـت يف ثاب «مـ رآين يف الؿـام...»بقد أن لػظ: 
 الصحابة.



ْٕ ِٓٞ ُفاَل ٍَ; َسسََّث ّْا، َفَكا ٍَ; َسَضِطُت ُفاَل ِٔ َقا ََ 541 
 

 

 

 

 -وسئؾ طـ حديث الرؤيا-ج، قال: حضرت أبا بالل إشعري ؾَ طْ سعقد بـ دَ 

ال رسقل اهلل قال: ق ،ة بـ طؿرو، طـ كافع، طـ ابـ طؿرؿَ عْ فؼال: حدثـل صُ 

ـَ اْلَجـ ةِ ْض اْلُخ »: ملسو هيلع هللا ىلص ـُ اْلِػْطَرُة، َوالت   َرُة ِم َب ـَُة َكَجاٌة، َوالؾ  ِػق ْؿُر ِرْزٌق، َواْلِحََمُر َوالس 

اِم َفَؼْد َرآكِل(1)دٌّ جِ  ـَ ـْ َرآكِل فِل اْلَؿ َتَؿث ُؾ بِ  :، َوَم ََ  َٓ ْقَطاَن   (2).«لَفنِن  الش 

                                                        
( بـ)الحاء(، وطـد الديؾؿل يف  (1)  : )والبعقر حزن(.مسـد الػردوسوقع يف الؿطبقع: )َحدُّ

 والجد )الحظ(. قلت:

 (8/137 )الضعقػة(، وإلباين يف 3292برقؿ ) مسـد الػردوسسـده تالػ وذكره الديؾؿل يف  (2)
 ( وضعػف.3653برقؿ )

وغقره مـ  مـ حديث أبل هريرة  الصحقحقـت يف ثاب «مـ رآين يف الؿـام...»بقد أن لػظ: 
 الصحابة.

َ



ٍٕ ِٔ ُفاَل ْٕ َع َٓا ُفاَل ٍَ; َشَنَط َي ِٔ َقا ََ  542 
 

 

 

 
ًِ َقاَل: َشَكَط َلَيا ُفاَل ًِ ُفاَلَم   ٌٌٍْ َع

 ،(3)بـ زياد الؾحجل (2)بـ محؿد الجـدي، ثـا طظ (1)ثـا الؿػضؾدَّ َح  (625)

أن الـبل بـ طؼبة، طـ كافع، طـ ابـ طؿر:  (5)، قال: ذكر لـا مقسك(4)ثـا أبق قرة

 (6).ثؿـف ثالثة دراهؿ ٍـّ جَ قطع يف مِ  ملسو هيلع هللا ىلص

                                                        
 (.343ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

(، فؼال: مـ أهؾ القؿـ سؿع مـ ابـ طققـة، وكان راوًيا 8/473) الثؼاتترجؿ لف ابـ حبان يف  (2)
 (.ه248ٕبل قرة حدثـا طـف الؿػضؾ بـ محؿد الجـدي، مستؼقؿ الحديث مات يقم طرفة سـة )

 قطـ بـ الغقث بـ وائؾ بـ لحج إىل يـسب بالقؿـ مخالف وجقؿ السؽقن ثؿ بالػتح كسبة إىل َلْحج: (3)
 ...، ومـفاقحطان بـ بيعرُ  بـ يشجب بـ سبا بـ قرَ محْ بـ سعقْ ؿَ الفُ  بـ أيؿـ بـ زهقر بـ طريب بـا

 احقً  كان فقف أجاد ـالقؿ شعراء يف إتركجة سؿاه كتاب لف القؿـ أديب الؾحجل محؿد بـ مسؾؿ
 ( باختصار يسقر.5/14) معجؿ البؾدان(. ه533) سـة

بْقدي، ثؼة ُيْغِرب.  هق مقسك بـ صارق القؿاين (4) ة الزَّ  (.7326ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبأبق قرَّ

ف إمام يف الؿغازي مل يصحَّ أن ابـ هق مقسك بـ طؼبة بـ أبل طقاش إسدي مقىل آل الزبقر ثؼة فؼق (5)
 (.7341ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبمعقـ لقـف. 

أورده الؿصـػ: ٕجؾ ققل أبل قرة: )ذكر لـا مقسك بـ طؼبة(. والؿرفقع مـف هق يف البخاري برقؿ  (6)
 ( مـ صريؼ كافع، بف.1686(، ومسؾؿ برقؿ )6759)

ٍَ; َش ِٔ َقا ٍََٕ ِٔ ُفاَل ْٕ َع َٓا ُفاَل  543 َنَط َي
 

 

 

 

وققؾ: - بـ بحر (2)بـ أمحد بـ معدان، ثـا محػقظ (1)ثـا طبد اهللدَّ َح  (626)

ثـا وكقع، طـ سػقان، قال: ذكره خالد الحذاء، طـ أبل قالبة،  -يحقك إكطاكل

ـٌ لِ »، قال: ملسو هيلع هللا ىلصطـ أكس، أن الـبل  ُم ِة َأُبق ُطَبْقَدةَ ُؽؾ  ُأم ٍة َأِمق ْٕ ـُ َهِذِه ا  (3).«، َوَأِمق

، قال: بـ مفران الجؿال (5)بـ هارون، ثـا محؿد (4)ثـا مقسكدَّ َح  (627)

أن الـبل ذكره القلقد، طـ إوزاطل، طـ يحقك، طـ أبل سؾؿة، طـ أبل هريرة 

قال مقسك: قؾت لؿحؿد بـ  ،(6)بقـفـ ـ اطتؿر مـ كسائف بؼرةً ؿَّ ذبح طَ  ملسو هيلع هللا ىلص

 .مفران: حدثؽ القلقد، طـ إوزاطل هبذا الحديث؟ قال: كعؿ

                                                        
 رمجة.(، ومل أجد لف ت3تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.7392( ترمجة برقؿ )3/444) مقزان آطتدالهق محػقظ بـ بحر إكطاكل، كذبف أبق طروبة.  (2)

( مـ صريؼ خالٍد 2419(، ومسؾؿ برقؿ )3744سـده ٓ يثبت والؿرفقع مـف رواه البخاري برقؿ ) (3)
 الحذاء بف بـحقه.

ال بالحاء وشقخف الجؿال بالجقؿ. (4)  هق الحؿَّ

 (.6373ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبر الرازي الجؿال ثؼة حافظ. أبق جعػ (5)

( مـ 3133( مـ صريؼ محؿد بـ مفران بف، ورواه ابـ ماجف برقؿ )1751رواه أبق داود برقؿ ) (6)
صريؼ القلقد بـ مسؾؿ بف، وصرح طـده القلقد مـ شقخف إوزاطل: لؽـف مل يصرح يف شقخ شقخف 

لقس التسقية: لؽـف يشفد لف ما جاء طـ طائشة كػسفا طـد أبل داود مدلس تد -أطـل القلقد–وهق 
كحر طـ آل محؿد يف حجة القداع بؼرة  ملسو هيلع هللا ىلص( أن رسقل اهلل 3135(، وابـ ماجف برقؿ )1753برقؿ )

 واحدة. والشاهد الذي مـ أجؾف ساقف الؿصـػ لقس طـدمها.



ٍَ; َش ِٔ َقا ٍََٕ ِٔ ُفاَل ْٕ َع َٓا ُفاَل  543 َنَط َي
 

 

 

 

وققؾ: - بـ بحر (2)بـ أمحد بـ معدان، ثـا محػقظ (1)ثـا طبد اهللدَّ َح  (626)

ثـا وكقع، طـ سػقان، قال: ذكره خالد الحذاء، طـ أبل قالبة،  -يحقك إكطاكل

ـٌ لِ »، قال: ملسو هيلع هللا ىلصطـ أكس، أن الـبل  ُم ِة َأُبق ُطَبْقَدةَ ُؽؾ  ُأم ٍة َأِمق ْٕ ـُ َهِذِه ا  (3).«، َوَأِمق

، قال: بـ مفران الجؿال (5)بـ هارون، ثـا محؿد (4)ثـا مقسكدَّ َح  (627)

أن الـبل ذكره القلقد، طـ إوزاطل، طـ يحقك، طـ أبل سؾؿة، طـ أبل هريرة 

قال مقسك: قؾت لؿحؿد بـ  ،(6)بقـفـ ـ اطتؿر مـ كسائف بؼرةً ؿَّ ذبح طَ  ملسو هيلع هللا ىلص

 .مفران: حدثؽ القلقد، طـ إوزاطل هبذا الحديث؟ قال: كعؿ

                                                        
 رمجة.(، ومل أجد لف ت3تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.7392( ترمجة برقؿ )3/444) مقزان آطتدالهق محػقظ بـ بحر إكطاكل، كذبف أبق طروبة.  (2)

( مـ صريؼ خالٍد 2419(، ومسؾؿ برقؿ )3744سـده ٓ يثبت والؿرفقع مـف رواه البخاري برقؿ ) (3)
 الحذاء بف بـحقه.

ال بالحاء وشقخف الجؿال بالجقؿ. (4)  هق الحؿَّ

 (.6373ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبر الرازي الجؿال ثؼة حافظ. أبق جعػ (5)

( مـ 3133( مـ صريؼ محؿد بـ مفران بف، ورواه ابـ ماجف برقؿ )1751رواه أبق داود برقؿ ) (6)
صريؼ القلقد بـ مسؾؿ بف، وصرح طـده القلقد مـ شقخف إوزاطل: لؽـف مل يصرح يف شقخ شقخف 

لقس التسقية: لؽـف يشفد لف ما جاء طـ طائشة كػسفا طـد أبل داود مدلس تد -أطـل القلقد–وهق 
كحر طـ آل محؿد يف حجة القداع بؼرة  ملسو هيلع هللا ىلص( أن رسقل اهلل 3135(، وابـ ماجف برقؿ )1753برقؿ )

 واحدة. والشاهد الذي مـ أجؾف ساقف الؿصـػ لقس طـدمها.



ٍٕ ِٔ ُفاَل ْٕ َع َٓا ُفاَل َِ َي ٍَ; َظَع ِٔ َقا ََ  544 
 

 

 

 
ًِ َقاَل: َظَعَه َلَيا ُفاَل ًِ ُفاَلَم  ٌٌٍْ َع

ثـا  ،ة القاسطلادَ بَ بـ طَ  (2)د، ثـا محؿدبـ محؿ (1)ثـا طبد الرمحـدَّ َح  (628)

بـ طبد الرمحـ بـ  (3)قال: زطؿ يل مزاحؿ بـ زفر، طـ صالح ،يعؼقب الزهري

مر معاوية طىل سعد بـ أبل وقاص يف "قالت:  ، طـ طائشة ابـة سعد،الؿسقر

، فاكصرف ، فققػ طؾقف بعد الصبح، فسؾؿ طؾقف، فؾؿ يرد صريؼ مؽة

: هؾ تدرون مـ هذا؟ قالقا: هذا سعد صاحب رسقل معاوية، فؼال ٕهؾ الشام

فؼال: ما كان ذلؽ، ولؽـل كرهت أن  ،، ٓ يتؽؾؿ حتك تطؾع الشؿسملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 (4)."أسؾؿ طؾقف
                                                        

 (.94ر رقؿ )هق طبد الرمحـ بـ محؿد الؿازين، حسـ الحديث تؼدم تحت إث (1)

 (.6335ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق فاضؾ.  (2)

 ه(، وقال: يروي طـ طائشة بـت سعد روى طـف مزاحؿ بـ زفر.ا6/463) الثؼاتذكره ابـ حبان يف  (3)

 ففق يف طداد الؿجاهقؾ. قلت:

ـ َطَبادة، وفقف ( مختصًرا مـ صريؼ: اب2832( برقؿ )4/285) التاريخ الؽبقررواه البخاري يف  (4)
 مقضع الشاهد.

ٍٕ ِٔ ُفاَل ْٕ َع َٓا ُفاَل َِ َي ٍَ; َظَع ِٔ َقا ََ 545 
 

 

 

 

بـ غالب إكطاكل،  (2)دان، ثـا محؿدبـ أمحد بـ مع (1)ثـا طبد اهللدَّ َح  (629)

، قال: قال ابـ جريج: وزطؿ مقسك بـ طؼبة، طـ كافع، طـ ابـ (3)ثـا حجاج

 (4).يقتر راكًبا ملسو هيلع هللا ىلصطؿر: أكف رأى رسقل اهلل 

بـ وزير  (6)، ثـا محؿدبـ سؾقؿان بـ إشعث (5)ثـا طبد اهللدَّ َح  (631)

، طـ بـ ربقعة (9)، أخبرين جعػر(8)، حدثـل ابـ لفقعة(7)، ثـا القلقدالدمشؼل

قال: إن طقن بـ طبد اهلل بـ طتبة، كتب يل التشفد، طـ ابـ  ،(10)يعؼقب إشج
                                                        

 (، ومل أقػ طىل ترمجتف.3تؼدم برقؿ ) (1)

 (.3مجفقل تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.3هق حجاج بـ محؿد الؿصقصل ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

( مـ حديثف، مـ صريؼ: 1961( برقؿ )3/85سـده ضعقػ، وقد رواه أبق العباس السراج ) (4)
طـ ابـ طؿر كػسف وكان  الصحقحقـوهق راكب فثابت يف  ملسو هيلع هللا ىلصوأما إيتاره بـ محؿد، بف،  حجاج

 ابـ طؿر يػعؾف.

هق ولد أبل داود السجستاين، ووالده وإن كان تؽؾؿ طؾقف بشدة إٓ أن مجاطة مـ إئؿة دافعقا طـف  (5)
 تذكرة الحػاظ(، و13/231) سقر أطالم الـبالء(، و5/435) الؽامؾيـظر لذلؽ 

 ( لؾؿعؾؿل.1/293-335) التـؽقؾ، و(2/772)

 (.6439ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (6)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق القلقد بـ مسؾؿ الدمشؼل ثؼة لؽـف كثقر التدلقس والتسقية.  (7)
َح يف شقخف وشقخ شقخف.7536)  (: لؽـف قد َصرَّ

 هق طبد اهلل ضعقػ. (8)

 ثؼة. (9)

طقط، ويف مصادر ترمجتف: )يعؼقب بـ إشج(، وكذا يف مصادر تخريج الحديث كذا يف الؿخ (13)
 =تؼريب أبق يقسػ الؿدين ثؼة.  ، وهق الصقاب وهق يعؼقب بـ طبد اهلل إشجســ الدارقطـلكـ



ٍٕ ِٔ ُفاَل ْٕ َع َٓا ُفاَل َِ َي ٍَ; َظَع ِٔ َقا ََ 545 
 

 

 

 

بـ غالب إكطاكل،  (2)دان، ثـا محؿدبـ أمحد بـ مع (1)ثـا طبد اهللدَّ َح  (629)

، قال: قال ابـ جريج: وزطؿ مقسك بـ طؼبة، طـ كافع، طـ ابـ (3)ثـا حجاج

 (4).يقتر راكًبا ملسو هيلع هللا ىلصطؿر: أكف رأى رسقل اهلل 

بـ وزير  (6)، ثـا محؿدبـ سؾقؿان بـ إشعث (5)ثـا طبد اهللدَّ َح  (631)

، طـ بـ ربقعة (9)، أخبرين جعػر(8)، حدثـل ابـ لفقعة(7)، ثـا القلقدالدمشؼل

قال: إن طقن بـ طبد اهلل بـ طتبة، كتب يل التشفد، طـ ابـ  ،(10)يعؼقب إشج
                                                        

 (، ومل أقػ طىل ترمجتف.3تؼدم برقؿ ) (1)

 (.3مجفقل تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.3هق حجاج بـ محؿد الؿصقصل ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

( مـ حديثف، مـ صريؼ: 1961( برقؿ )3/85سـده ضعقػ، وقد رواه أبق العباس السراج ) (4)
طـ ابـ طؿر كػسف وكان  الصحقحقـوهق راكب فثابت يف  ملسو هيلع هللا ىلصوأما إيتاره بـ محؿد، بف،  حجاج

 ابـ طؿر يػعؾف.

هق ولد أبل داود السجستاين، ووالده وإن كان تؽؾؿ طؾقف بشدة إٓ أن مجاطة مـ إئؿة دافعقا طـف  (5)
 تذكرة الحػاظ(، و13/231) سقر أطالم الـبالء(، و5/435) الؽامؾيـظر لذلؽ 

 ( لؾؿعؾؿل.1/293-335) التـؽقؾ، و(2/772)

 (.6439ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (6)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبهق القلقد بـ مسؾؿ الدمشؼل ثؼة لؽـف كثقر التدلقس والتسقية.  (7)
َح يف شقخف وشقخ شقخف.7536)  (: لؽـف قد َصرَّ

 هق طبد اهلل ضعقػ. (8)

 ثؼة. (9)

طقط، ويف مصادر ترمجتف: )يعؼقب بـ إشج(، وكذا يف مصادر تخريج الحديث كذا يف الؿخ (13)
 =تؼريب أبق يقسػ الؿدين ثؼة.  ، وهق الصقاب وهق يعؼقب بـ طبد اهلل إشجســ الدارقطـلكـ



ٍٕ ِٔ ُفاَل ْٕ َع َٓا ُفاَل َِ َي ٍَ; َظَع ِٔ َقا ََ  546 
 

 

 

 

رسقل طباس، وأخذ بقدي، وزطؿ أن طؿر بـ الخطاب، أخذ بقده، وزطؿ أن 

 (1).ات للِ كَ ارَ بَ ات الؿُ بَ ق  الط   قاُت ؾَ الص   للِ  اُت ق  حِ الت  »فعؾؿف:  ،أخذ بقده ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (، فالؾؼب )إشج( لقالده ولقس هق لف.7875ترمجة برقؿ ) التفذيب =

(، مـ صريؼ: طبد اهلل بـ إشعث، بف، وقال: 1/351) الســضعقػ، ورواه الدارقطـل يف  سـده (1)
 ههذا إسـاد حسـ وابـ لفقعة لقس بالؼقي.ا

، ومـ ملسو هيلع هللا ىلص(: غريب مـ حديث طؿر طـ الـبل 114( برقؿ )1/116) أصراف الغرائبوقال يف 
يروه طـف غقر جعػر بـ ربقعة طـ  حديث ابـ طباس طـف تػرد بف طقن بـ طبد اهلل بـ طتبة طـف، ومل

ا رواه غقر القلقد بـ مسؾؿ طـ ابـ لفقعة، وتابعف طبد اهلل بـ  يعؼقب بـ إشج، وٓ كعؾؿ أحدا
 هيقسػ التـقسل. ا

(: رواه ابـ لفقعة طـ جعػر بـ ربقعة، طـ يعؼقب بـ 125( برقؿ )2/82) العؾؾوقال يف 
أسـده القلقد بـ مسؾؿ  ملسو هيلع هللا ىلصطـ طؿر، طـ الـبل  إشج، طـ طقن بـ طبد اهلل، طـ ابـ طباس،

غقره والؿحػقظ  ملسو هيلع هللا ىلصوطبداهلل بـ يقسػ التـقسل، طـ ابـ لفقعة، وٓ كعؾؿ رفعف طـ طؿر طـ الـبل 
ما رواه طروة، طـ طبد الرمحـ بـ طبٍد الؼاري أن طؿر كان يعؾؿ الـاس التشفد مـ ققلف غقر مرفقع، 

 هواهلل أطؾؿ. ا

ٍٕ ََٚضزَّ َشِيَو ِإَي٢ ُفاَل  ْٕ ِٓٞ ُفاَل ٍَ; َسسََّث ِٔ َقا ََ 547 
 

 

 

 
ًِ َقاَل: َحسََّثِيٕ ُفاَل ََّضزَّ َشِلَك ِإَلٙ ُفاَلَم  ٌٌٍْ  

، ثـا محاد بـ طؼبة السدوسل (2)، ثـا محؿد(1)ثـا أبق حاتؿ العبديدَّ َح  (631)

ذلؽ إىل أبل ذر،  دَّ رَ ، طـ يحقك بـ يعؿر، وَ مقىل أبل طققـة (3)بـ زيد، طـ واصؾا

 (4).إذى طـ الطريؼ صدقة فُ عُ فْ طىل كؾ سالمك مـف صدقة، ورَ  قال: يصبح ابـ آدم

، ثـا بـ طؿرو الحضرمل (7)، ثـا سعقد(6)، ثـا أبق داود(5)لحدثـل أب (632)

                                                        
 .مل أقػ لف طىل ترمجة (1)

 (.6184ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق يخطئ كثقًرا.  (2)

 (.7436ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق طابد.  (3)

( مـ صريؼ واصؾ بف: لؽـ بقـ يحقك بـ 723سـده ضعقػ، وهق ثابت صحقح طـد مسؾؿ برقؿ ) (4)
وهق ققل الراوي: وردَّ وبقـ أبل ذر أبا إسقد الدؤيل، ولقس فقف مقضع الشاهد،  -طـده–يعؿر 

.  ذلؽ إىل أبل ذرٍّ

 .مـ حديث أبل هريرة  الصحقحقـوكذا جاء يف 

 مل أقػ طىل ترمجتف. (5)

 .الســهق سؾقؿان بـ إشعث صاحب  (6)

َّٓ فؾقِّـ.2387ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبأبق طثؿان البابقين، مؼبقل.  (7)  (، وهذا طـد الؿتابعة وإ



ٍٕ ََٚضزَّ َشِيَو ِإَي٢ ُفاَل  ْٕ ِٓٞ ُفاَل ٍَ; َسسََّث ِٔ َقا ََ 547 
 

 

 

 
ًِ َقاَل: َحسََّثِيٕ ُفاَل ََّضزَّ َشِلَك ِإَلٙ ُفاَلَم  ٌٌٍْ  

، ثـا محاد بـ طؼبة السدوسل (2)، ثـا محؿد(1)ثـا أبق حاتؿ العبديدَّ َح  (631)

ذلؽ إىل أبل ذر،  دَّ رَ ، طـ يحقك بـ يعؿر، وَ مقىل أبل طققـة (3)بـ زيد، طـ واصؾا

 (4).إذى طـ الطريؼ صدقة فُ عُ فْ طىل كؾ سالمك مـف صدقة، ورَ  قال: يصبح ابـ آدم

، ثـا بـ طؿرو الحضرمل (7)، ثـا سعقد(6)، ثـا أبق داود(5)لحدثـل أب (632)

                                                        
 .مل أقػ لف طىل ترمجة (1)

 (.6184ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق يخطئ كثقًرا.  (2)

 (.7436ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق طابد.  (3)

( مـ صريؼ واصؾ بف: لؽـ بقـ يحقك بـ 723سـده ضعقػ، وهق ثابت صحقح طـد مسؾؿ برقؿ ) (4)
وهق ققل الراوي: وردَّ وبقـ أبل ذر أبا إسقد الدؤيل، ولقس فقف مقضع الشاهد،  -طـده–يعؿر 

.  ذلؽ إىل أبل ذرٍّ

 .مـ حديث أبل هريرة  الصحقحقـوكذا جاء يف 

 مل أقػ طىل ترمجتف. (5)

 .الســهق سؾقؿان بـ إشعث صاحب  (6)

َّٓ فؾقِّـ.2387ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبأبق طثؿان البابقين، مؼبقل.  (7)  (، وهذا طـد الؿتابعة وإ



ٍٕ ََٚضزَّ َشِيَو ِإَي٢ ُفاَل  ْٕ ِٓٞ ُفاَل ٍَ; َسسََّث ِٔ َقا ََ  548 
 

 

 

 

يرد إىل مؽحقل إىل جبقر بـ كػقر  (3)قال: سؿعت أبل ،(2)، ثـا ابـ ثقبان(1)بؼقة

ًٓ سللقا الـقاس بـ سؿعان: ما أرجك ما سؿعت لـا مـ رسقل اهلل  ؟ ملسو هيلع هللا ىلصأن رجا

ِف َشْقًئا، َفَؼْد »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  قال: سؿعت ْشرُِك بِالؾ  َُ  َٓ ـْ َماَت َوُهَق  َم

ْغِػَر َلفُ  َحؾ ْت َمْغِػَرُتُف َلفُ  ََ  (4).«إِْن َشاَء َأْن 

، (8)، طـ ابـ طقن(7)، ثـا أبل(6)، ثـا أبلبـ الؿثـك (5)ثـا الحسـدَّ َح  (633)

طبد الرمحـ بـ بشر إكصاري، قال: فرد الحديث  (10)]ابـ[ ، طـ(9)طـ محؿد

َوَما »فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: ذكر العزل طـد الـبل  ،ه إىل أبل سعقد الخدريدَّ حتك رَ 
                                                        

 لقلقد.هق ابـ ا (1)

 تؼريب التفذيب، صدوق يخطئ وُرمل بالؼدر وتغقر بآخرة. هق طبد الرمحـ بـ ثابت بـ ثقبان (2)
 (.3844ترمجة برقؿ )

 (.819ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبالشامل، ثؼة.  هق ثابت بـ ثقبان العـسل (3)

( 3522( برقؿ )4/348) مسـد الشامققـسـده ضعقػ وهق حديث حسـ، فؼد رواه الطبراين يف  (4)
( برقؿ 164) مجؿع الزوائد)شامؾة(، مـ صريؼ: حققة بـ ُشريح، طـ بؼقة، بف، وأورده الفقثؿل يف 

 ، وإسـاده ٓ بلس بف.الؽبقر( وقال: رواه الطبراين يف 26)
 (.229اذ العـبري ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ )هق الحسـ بـ مثـك بـ مع (5)

 (.229ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) هق الؿثـك بـ معاذ العـبري (6)

 (.6787ترجؿ برقؿ ) تؼريب التفذيبهق معاذ بـ معاذ العـبري ثؼة متؼـ.  (7)

 هق طبد اهلل ثؼة. (8)

 هق ابـ سقريـ. (9)

ـ كذا وقع يف (13)  الؿخطقط: )ابـ طبد الرمحـ( فـ)ابـ( مؼحؿف: فنن ابـ سقريـ روايتف طـ طبد الرمح
أن مـ الرواة  هتذيب الؽؿالوٓ رواية لف طـ ابـف، كذلؽ مل أجد يف ترمجة طبد الرمحـ بـ بشر يف 

 جاءت الرواية بدون ذلؽ. صحقح مسؾؿطـف ولده، أضػ إىل ذلؽ أهنا يف 

ٍٕ ََٚضزَّ َشِيَو ِإَي٢ ُفاَل  ْٕ ِٓٞ ُفاَل ٍَ; َسسََّث ِٔ َقا ََ 549 
 

 

 

 

فقصقب مـفا ويؽره أن تحؿؾ  ،رأة ترضعقالقا: الرجؾ تؽقن لف الؿ ،«َذاُكْؿ؟

َٓ َتْػَعُؾقا َذاكَ »قال:  .مـف ََم ُهَق َما َطَؾْقُؽْؿ َأْن  قال ابـ طقن:  ،(1)«اْلَؼَدرُ  ، َفنِك 

 .واهلل لؽلن هذا زجر !؟فذكرتف لؾحسـ، فؼال: أفال يؽػقؽؿ

 

                                                        
( مـ صريؼ معاذ بـ معاذ، بف، وفقف 131( )1438ؿ طؼقب الحديث رقؿ )صحقح، وهق طـد مسؾ (1)

 مقضع الشاهد.



ٍٕ ََٚضزَّ َشِيَو ِإَي٢ ُفاَل  ْٕ ِٓٞ ُفاَل ٍَ; َسسََّث ِٔ َقا ََ 549 
 

 

 

 

فقصقب مـفا ويؽره أن تحؿؾ  ،رأة ترضعقالقا: الرجؾ تؽقن لف الؿ ،«َذاُكْؿ؟

َٓ َتْػَعُؾقا َذاكَ »قال:  .مـف ََم ُهَق َما َطَؾْقُؽْؿ َأْن  قال ابـ طقن:  ،(1)«اْلَؼَدرُ  ، َفنِك 

 .واهلل لؽلن هذا زجر !؟فذكرتف لؾحسـ، فؼال: أفال يؽػقؽؿ

 

                                                        
( مـ صريؼ معاذ بـ معاذ، بف، وفقف 131( )1438ؿ طؼقب الحديث رقؿ )صحقح، وهق طـد مسؾ (1)

 مقضع الشاهد.



ْٕ ِ٘ ُفاَل ِٝ ًَ َّ َع ََا َز  ٢ًَ ْٕ َع ِٓٞ ُفاَل ٍَ; َزيَّ ِٔ َقا ََ  553 
 

 

 

 

ًِ َقاَل: َزلَِّي ُِ ُفاَلٕ ُفاَلَم ِٔ  ٌٌْْ َعَلٙ َما َزلَّ َعَل

قال: وجدت يف  ،(2)بـ طثؿان بـ أبل شقبة، ثـا أبل (1)ثـا محؿددَّ َح  (634)

بـ ديـار، اقال: لؼقت طؿرو  ،بـ جعػر (4)بخطف، ثـا طبد الحؿقد (3)كتاب أبل

طىل شلء دلـل طؾقف طامر بـ سعد بـ أبل وقاص،  جعػر لَّ ـَفؼال: أٓ أدلؽ يا بُ 

َٓ »؟ قؾت: بىل قال: ملسو هيلع هللا ىلصودلف طؾقف أبق هريرة، ودل أبا هريرة طؾقف رسقل اهلل 

ٓ  بِالؾ فِ  ِ َة إ َٓ ُقق  ـُقِز اْلَجـ ةِ  :َحْقَل َو ـْ ُك َفا ِم  (5).«َفنِك 

                                                        
 (.1779( ترمجة برقؿ )2/257) لسان الؿقزانيـظر كالم إئؿة فقف جرًحا وتعدياًل يف  (1)
ترجؿ برقؿ  تؼريب التفذيب العبسل ثؼة حافظ شفقر ولف أوهام. هق طثؿان بـ محؿد بـ إبراهقؿ (2)

(4545.) 
ترجؿ برقؿ  تؼريب التفذيبهق محؿد بـ إبراهقؿ بـ أبل شقبة العبسل مقٓهؿ الؽقيف، ثؼة.  (3)

(5732.) 
 (.3783ترجؿ برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق ُرمل بالؼدر ربؿا وهؿ.  (4)
الؿعجؿ ع مـف فؼد رواه الطبراين يف مل أقػ طؾقف مـ هذه الطريؼ التل ساقفا الؿصـػ، وأما الؿرفق (5)

امر بـ سعد بف: لؽـ لقس بف ذكر ٕبل هريرة، وإكؿا ( مـ صريؼ ط3933( برقؿ )4/133) الؽبقر
قَب، َأَبا َلِؼقُت قال طامر:  َٓ : لِل َفَؼاَل  َأيُّ ـْ  َأْكثِْر  َأنْ » ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  بِفِ  َأَمَركِل بَِؿا آُمُركَ  َأ  َٓ  َقْقلِ  ِم

َٓ  ،َحْقَل  ةَ  َو ٓ   ُقق  ـْ  َفنِك َفا بِاللِ  إِ ـُقزِ  ِم مـ حديث أبل  الصحقحقـ، وأصؾ الحديث يف «اْلَجـ ةِ  ُك
(. والؿصـػ أوردها هـا: 2734(، ومسؾؿ برقؿ )4235. البخاري برقؿ )مقسك إشعري 

 ٕجؾ ققل الراوي: )دلـل طؾقف( أو: )ٓ أٓ أدلؽ(.

ٍٕ ّْا، َفَأِيَذَأ اِيَشِسَٜح ِإَي٢ ُفاَل ٍَ; َغَأِيُت ُفاَل ِٔ َقا ََ 551 
 

 

 

 

ًِ َقاَل: َغَأِلُت ُفاَل  ٌٍّىا، َفَأِلَذَأ اِلَحِسَٓح ِإَلٙ ُفاَلَم

، الذي يؼال لف السراج، ثـا بـ طظ، قاضل إهقاز (1)ثـا الحسـدَّ َح  (635)

، قال: بـ سعقد الضبل (4)امزَ كا رِ ، أ(3)، ثـا أبق كعقؿبـ طظ القراق (2)محؿد

بـ  (6)طـ الؿذي، فؼال: سللت طـف أبا إبراهقؿ يزيد (5)اًبا التقؿلقَّ سللت َج 

ل قال: رآين الـب ملسو هيلع هللا ىلصفللجل الحديث إىل طظ وألجل طظ الحديث إىل الـبل  شريؽ

، َلَؼْد َشَح »ت فؼال يل: بْ حَ وقد َش  ملسو هيلع هللا ىلص ا َطؾِل   قؾت: شحبت مـ اغتسايل ،«ْبَت ََ

ا »قال:  .بالؿاء، وأكا رجؾ مذاء، فنذا رأيت مـف شقًئا اغتسؾت مـف ََ ـُْف  َٓ َتْغَتِسْؾ ِم

ـُْف  َت ِم َْ ـَ اْلَخْذِف، َفنِْن َرَأ ٓ  ِم ِ َٓ َتْغَتِسْؾ  ،َشْقًئاَطؾِل  إ َفََل َتُعْد َأْن َتْغِسَؾ َذَكَرَك، َو

ـَ اْلَخْذِف  ٓ  ِم  (7).يعـل الؿـل «إِ
                                                        

(، ومل أجد فقف ٕحد مـ أهؾ العؾؿ كالًما سقى ققل الؿصـػ: )قاضل 171تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)
 إهقاز(.

 (.1277( برقؿ )4/132) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف  (2)
 هق الػضؾ بـ ُدَكْقـ ثؼة. (3)
 (.1943ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (4)
 (.991ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق ُرمل باإلرجاء.  (5)
 (.7783ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق يزيد بـ شريؽ التقؿل ثؼة.  (6)
اب مـ صريؼ إبراهقؿ بـ سعقد 221برقؿ ) تاريخ جرجانرواه السفؿل يف ( 7) ( مـ ترمجة َجقَّ

)أال أدلك(. الجقهري طـ أبل كعقؿ بف، ففق حسـ إن شاء اهلل، ومقضع الشاهد طـده: )فلكحك( بدل: )فللجل(.



ٍٕ ّْا، َفَأِيَذَأ اِيَشِسَٜح ِإَي٢ ُفاَل ٍَ; َغَأِيُت ُفاَل ِٔ َقا ََ 551 
 

 

 

 

ًِ َقاَل: َغَأِلُت ُفاَل  ٌٍّىا، َفَأِلَذَأ اِلَحِسَٓح ِإَلٙ ُفاَلَم

، الذي يؼال لف السراج، ثـا بـ طظ، قاضل إهقاز (1)ثـا الحسـدَّ َح  (635)

، قال: بـ سعقد الضبل (4)امزَ كا رِ ، أ(3)، ثـا أبق كعقؿبـ طظ القراق (2)محؿد

بـ  (6)طـ الؿذي، فؼال: سللت طـف أبا إبراهقؿ يزيد (5)اًبا التقؿلقَّ سللت َج 

ل قال: رآين الـب ملسو هيلع هللا ىلصفللجل الحديث إىل طظ وألجل طظ الحديث إىل الـبل  شريؽ

، َلَؼْد َشَح »ت فؼال يل: بْ حَ وقد َش  ملسو هيلع هللا ىلص ا َطؾِل   قؾت: شحبت مـ اغتسايل ،«ْبَت ََ

ا »قال:  .بالؿاء، وأكا رجؾ مذاء، فنذا رأيت مـف شقًئا اغتسؾت مـف ََ ـُْف  َٓ َتْغَتِسْؾ ِم

ـُْف  َت ِم َْ ـَ اْلَخْذِف، َفنِْن َرَأ ٓ  ِم ِ َٓ َتْغَتِسْؾ  ،َشْقًئاَطؾِل  إ َفََل َتُعْد َأْن َتْغِسَؾ َذَكَرَك، َو

ـَ اْلَخْذِف  ٓ  ِم  (7).يعـل الؿـل «إِ
                                                        

(، ومل أجد فقف ٕحد مـ أهؾ العؾؿ كالًما سقى ققل الؿصـػ: )قاضل 171تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)
 إهقاز(.

 (.1277( برقؿ )4/132) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف  (2)
 هق الػضؾ بـ ُدَكْقـ ثؼة. (3)
 (.1943ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (4)
 (.991ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق ُرمل باإلرجاء.  (5)
 (.7783ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق يزيد بـ شريؽ التقؿل ثؼة.  (6)
اب مـ صريؼ إبراهقؿ بـ سعقد 221برقؿ ) تاريخ جرجانرواه السفؿل يف ( 7) ( مـ ترمجة َجقَّ

 الجقهري طـ أبل كعقؿ بف، ففق حسـ إن شاء اهلل، ومقضع الشاهد طـده: )فلكحك( بدل: )فللجل(.



ٍٕ ِٔ ُفاَل ُ٘ َع َُا َأَخِصُت ِّٞ َن ٍَ; ُخِص َع ِٔ َقا ََ  552 
 

 

 

ًِ ُفاَل  ُُ َع ًِ َقاَل: ُخِص َعيِّٕ َكَنا َأَخِصُت  ٌٍَم

، ثـا (3)بـ طظ، ثـا أبق طاصؿ (2)، ثـا طؿرو(1)ثـا ابـ زهقردَّ َح  (636)

فنين أخذتف  :قال: قال يل أكس: خذ طـل ،، طـ ثابتبـ أبان الجشؿل (4)مقؿقن

طـ اهلل طز وجؾ، ومل تلخذه طـ أوثؼ  ملسو هيلع هللا ىلص، وأخذه رسقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصطـ رسقل اهلل 

 (5).مـل: صؾ أربع ركعات ثؿ سؾؿ

 

                                                        
 (.614ت إثر رقؿ )ثؼة تؼدم تح (1)

 (.5116ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الصقريف الػالس ثؼة حافظ.  (2)

 (.2994ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق أبق طاصؿ الـبقؾ الضحاك بـ مخؾد ثؼة ثبت.  (3)

 الثؼاتهق مقؿقن بـ أبان الفذيل، ويؼال الجشؿل أبق طبد اهلل البصري: مجفقل حال. يـظر  (4)
 (، وقال الحافظ: مستقر.6331( ترمجة برقؿ )29/233) هتذيب الؽؿال(، و7/472)

( مـ صريؼ: زيد بـ الحباب، طـ مقؿقن، بف، ومقضع 3831سـده ضعقػ، ورواه الترمذي برقؿ ) (5)
 الشاهد طـده هق: )خدطـل: فنكؽ مل تلخذ طـ أحد أوثؼ مـل(.

ُ٘ ًََف َي ّْا َس َّٕ ُفاَل ْٕ َأ ِٓٞ ُفاَل ٍَ; َسسََّث ِٔ َقا ََ 553 
 

 

 

 

ًِ َقاَل: َحسََّثِيٕ ُفاَل َّ ُفاَلَم ُُ ّىا َحَلَفٌْ َأ  َل
َّ ُفاَل َُُأ  ّىا َحسََّث

بـ سعقد  (2)بـ إبراهقؿ بـ إسحاق أمظ، ثـا طبد اهلل (1)ثـا محؿددَّ َح  (637)

سؾؿة، طـ حػص بـ مقسرة، طـ  الؿصري، ثـا طؿرو بـ أبل بـ أبل مريؿا

ؼ البحر لؿقسك أن ططاء بـ أبل مروان، حدثـل أبل أن كعًبا، حؾػ لف بالذي فؾ

مل ير قريًة أراد دخقلفا إٓ قال حقـ يراها:  ملسو هيلع هللا ىلصصفقًبا حدثف: أن رسقل اهلل 

ُفؿ  َرب  » ْبعِ  الؾ  َؿَقاِت الس  ـَ  الس  ـَ الس   ، َوَرّب َوَما َأْضَؾْؾ ََرِضق ْٕ ، َوَرّب ْبِع َوَما َأْقَؾؾْ ا  ـَ

َها  ـْ َشر  ِة َوَخْقَر َأْهؾَِفا، َوَكُعقُذ بَِؽ ِم ََ ا َكْسَلُلَؽ َخْقَر َهِذِه اْلَؼْر ـَ إِك  َْ اِح َوَما َأْذَر ََ الر 

 (3).«َوَشر  َأْهؾَِفا َوَشر  َما فِقَفا
                                                        

( محؿد بـ إسحاق بدل محؿد بـ 524ورقؿ )(، 63هؽذا يف الؿخطقط مع أكف تؼدم برقؿ ) (1)
 .أمثال الحديثإبراهقؿ، وهق كذلؽ يف 

( مـ ط دار الؽتب العؾؿقة: 259برقؿ ) مجؿع الزوائدمل أقػ طىل ترمجتف بقد أن الفقثؿل، قال يف  (2)
 وهق ضعقػ.

بـ مقسرة مل  سـده ضعقػ: لضعػ طبد اهلل بـ سعقد، والذي يبدو أن يف سـده اكؼطاًطا: فنن حػص (3)
( مـ 1/446أكف يروي طـ ططاء بـ أبل مروان، ومؿا يميد ذلؽ أكف رواه الحاكؿ ) أحًدا ذكرأجد 

)خذ عني؛ فإنك مل تأخذ عن أحد أوثق مني(. =صريؼ طبد اهلل بـ وهب طـ حػص بـ مقسرة طـ مقسك بـ طؼبة طـ ططاء بف، وأبق مروان مجفقل 



ُ٘ ًََف َي ّْا َس َّٕ ُفاَل ْٕ َأ ِٓٞ ُفاَل ٍَ; َسسََّث ِٔ َقا ََ 553 
 

 

 

 

ًِ َقاَل: َحسََّثِيٕ ُفاَل َّ ُفاَلَم ُُ ّىا َحَلَفٌْ َأ  َل
َّ ُفاَل َُُأ  ّىا َحسََّث

بـ سعقد  (2)بـ إبراهقؿ بـ إسحاق أمظ، ثـا طبد اهلل (1)ثـا محؿددَّ َح  (637)

سؾؿة، طـ حػص بـ مقسرة، طـ  الؿصري، ثـا طؿرو بـ أبل بـ أبل مريؿا

ؼ البحر لؿقسك أن ططاء بـ أبل مروان، حدثـل أبل أن كعًبا، حؾػ لف بالذي فؾ

مل ير قريًة أراد دخقلفا إٓ قال حقـ يراها:  ملسو هيلع هللا ىلصصفقًبا حدثف: أن رسقل اهلل 

ُفؿ  َرب  » ْبعِ  الؾ  َؿَقاِت الس  ـَ  الس  ـَ الس   ، َوَرّب َوَما َأْضَؾْؾ ََرِضق ْٕ ، َوَرّب ْبِع َوَما َأْقَؾؾْ ا  ـَ

َها  ـْ َشر  ِة َوَخْقَر َأْهؾَِفا، َوَكُعقُذ بَِؽ ِم ََ ا َكْسَلُلَؽ َخْقَر َهِذِه اْلَؼْر ـَ إِك  َْ اِح َوَما َأْذَر ََ الر 

 (3).«َوَشر  َأْهؾَِفا َوَشر  َما فِقَفا
                                                        

( محؿد بـ إسحاق بدل محؿد بـ 524ورقؿ )(، 63هؽذا يف الؿخطقط مع أكف تؼدم برقؿ ) (1)
 .أمثال الحديثإبراهقؿ، وهق كذلؽ يف 

( مـ ط دار الؽتب العؾؿقة: 259برقؿ ) مجؿع الزوائدمل أقػ طىل ترمجتف بقد أن الفقثؿل، قال يف  (2)
 وهق ضعقػ.

بـ مقسرة مل  سـده ضعقػ: لضعػ طبد اهلل بـ سعقد، والذي يبدو أن يف سـده اكؼطاًطا: فنن حػص (3)
( مـ 1/446أكف يروي طـ ططاء بـ أبل مروان، ومؿا يميد ذلؽ أكف رواه الحاكؿ ) أحًدا ذكرأجد 

 =صريؼ طبد اهلل بـ وهب طـ حػص بـ مقسرة طـ مقسك بـ طؼبة طـ ططاء بف، وأبق مروان مجفقل 



ُ٘ ّْا َسسََّث َّٕ ُفاَل  554 َأ
 

 

 

 

، ثـا بـ حػص الشقباين (2)، ثـا طؿرانفَ بِ بـ  (1)ثـا الحسقـدَّ َح  (638)

 (5)سعقدُ  أبق سعدٍ  -واهلل-ثـا دَّ بـ طقاش، َح  (4)بـ داود، ثـا أبق بؽر (3)سؾقؿان

قال: كان  ،، طـ طبد الرمحـ بـ أبل لقىل، طـ طبد الرمحـ بـ طقفبانزُ رْ بـ الؿَ ا

ـَا، َوَمْقَتاَكاالؾ ُفؿ  اْغػِ »قال:  ،إذا صىل طىل الجـازة ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  َْحَقائِ َٕ ، َوَشاِهِدَكا، ْر 

ـَا، َوَذَكرَِكا ، َوُأْكَثاَكا، َوَصِغقرَِكا، َوَكبِقرَِكا ِ  (6).«َوَغائِب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( طـ كعب 543برقؿ ) طؿؾ الققم والؾقؾة(، ورواه الـسائل يف 5/585) الثؼاتلف ترمجة يف  =

الصحقح الؿسـد مؿا لقس يف يف  إحبار بف، وسـده صحقح طـده، وصححف شقخـا القادطل 
 (.539( برقؿ )1/435) الصحقحقـ

 (.32تؼدم برقؿ ) (1)

 (.4911ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق طؿر بـ حػص بـ صبقح الشقباين، صدوق.  (2)

 هق الطقالسل ثؼة. (3)

 (.8342ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبكف لؿا َكبَِر ساء حػظف، وكتابف صحقح. ثؼة طابد إٓ أ( 4)

 (.2432ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبضعقػ مدلس.  (5)

 فقائدهمل أقػ طؾقف طـد غقر الؿصـػ، وأما متـف فؾف شاهد مـ حديث أبل هريرة رواه ابـ ماسل يف ( 6)
(، ومـ حديث إشفظ طـد الترمذي برقؿ 1498برقؿ ) الســ(، وابـ ماجف يف 23برقؿ )

(1324.) 

ْٕ ِِ ُفاَل ِٗ ِٓٞ ِعس٠ٌَّ ِفٝ ٍَ; َسسََّث ِٔ َقا ََ 555 
 

 

 

 
َِِه ُفاَل ْٗ ِفٔ ًِ َقاَل: َحسََّثِيٕ ِعسَّ   ٌَْم

، ثـا سػقان بـ بـ الػرج (2)الغزاء، ثـا لقث بـ أمحد (1)ثـا طبد اهللدَّ َح  (639)

، طـ طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف، طـ بـ ططاء (3)فقفؿ يعؼقب ةٌ دَّ طققـة، ثـا طِ 

ـِ َشت ك»: ملسو هيلع هللا ىلصجده قال: قال رسقل اهلل  َتْق َتَقاَرُث َأْهُؾ ِمؾ  ََ  َٓ».(4) 

 

                                                        
 (.3تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (1)

( برقؿ 14/543) تاريخ بغدادهق لقث بـ الػرج بـ راشد أبق العباس، قال طـف الخطقب: ثؼة.  (2)
(6924.) 

 (.7883ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق يعؼقب بـ ططاء بـ أبل رباح، ضعقػ.  (3)

( مـ صريؼ: طبد الرمحـ بـ بشر بـ الحؽؿ العبدي، طـ 6/218) الســ الؽبرىه البقفؼل يف روا (4)
سػقان، بف، وفقف الشاهد الذي مـ أجؾف رواه الؿصـػ، وأما متـف فسـده ضعقػ، وهق حديث 

( مـ صريؼ 2911( مـ صريؼ سػقان بف، ورواه أبق داود برقؿ )2/178حسـ، فؼد رواه أمحد )
وابـ ماجف مـ صريؼ الؿثـك بـ الصباح كالمها طـ طؿرو بف، وأورده الؿصـػ: حبقب الؿعؾؿ، 

ٌة فِقِفْؿ َيْعُؼقُب ٕجؾ ققل سػقان: )  (.َثـَا ِطدَّ



ْٕ ِِ ُفاَل ِٗ ِٓٞ ِعس٠ٌَّ ِفٝ ٍَ; َسسََّث ِٔ َقا ََ 555 
 

 

 

 
َِِه ُفاَل ْٗ ِفٔ ًِ َقاَل: َحسََّثِيٕ ِعسَّ   ٌَْم

، ثـا سػقان بـ بـ الػرج (2)الغزاء، ثـا لقث بـ أمحد (1)ثـا طبد اهللدَّ َح  (639)

، طـ طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف، طـ بـ ططاء (3)فقفؿ يعؼقب ةٌ دَّ طققـة، ثـا طِ 

ـِ َشت ك»: ملسو هيلع هللا ىلصجده قال: قال رسقل اهلل  َتْق َتَقاَرُث َأْهُؾ ِمؾ  ََ  َٓ».(4) 

 

                                                        
 (.3تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (1)

( برقؿ 14/543) تاريخ بغدادهق لقث بـ الػرج بـ راشد أبق العباس، قال طـف الخطقب: ثؼة.  (2)
(6924.) 

 (.7883ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق يعؼقب بـ ططاء بـ أبل رباح، ضعقػ.  (3)

( مـ صريؼ: طبد الرمحـ بـ بشر بـ الحؽؿ العبدي، طـ 6/218) الســ الؽبرىه البقفؼل يف روا (4)
سػقان، بف، وفقف الشاهد الذي مـ أجؾف رواه الؿصـػ، وأما متـف فسـده ضعقػ، وهق حديث 

( مـ صريؼ 2911( مـ صريؼ سػقان بف، ورواه أبق داود برقؿ )2/178حسـ، فؼد رواه أمحد )
وابـ ماجف مـ صريؼ الؿثـك بـ الصباح كالمها طـ طؿرو بف، وأورده الؿصـػ: حبقب الؿعؾؿ، 

ٌة فِقِفْؿ َيْعُؼقُب ٕجؾ ققل سػقان: )  (.َثـَا ِطدَّ
حبيب المعلم، وابن ماجه برقم )2731( من طريق المثنى بن الصباح كالمها  عن عمرو به، وأورده 

ٌة فِيِهْم َيْعُقوُب(. المصنف؛ ألجل قول سفيان: )َثنَا ِعدَّ
ٰ



ٍٕ َفَشسََّخ َضُغِٛيٞ ًُِت ِإَي٢ ُفاَل ٍَ; َأِضَغ ِٔ َقا ََ  556 
 

 

 

 

ًِ َقاَل: َأِضَغِلُت ِإَلٙ ُفاَل  ٌٍ َفَحسََّخ َضُغِْلَٕم

ثـا بـ زياد الؾحجل،  (2)بـ محؿد الجـدي، ثـا طظ (1)ثـا الؿػضؾدَّ َح  (641)

إىل ابـ طجالن، فحدث رسقيل،  قال: ذكر ابـ جريج، قال: أرسؾت ،(3)أبق قرة

ـِ »: ملسو هيلع هللا ىلصريحاكة، طـ الـبل  طـ يعؼقب بـ طبد اهلل بـ إشج، طـ أبل ُف َكَفك َط َأكَّ

 (5).جؾُّ ػَ والقشر: التَّ  ،(4)«اْلَقْشِؿ َواْلَقْشرِ 
                                                        

 (.343ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (، قال طـف ابـ حبان: مستؼقؿ الحديث.625تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (2)

بقدي ثؼة يغرب.هق مقسك بـ صارق القؿاين أبق قرة ال (3)  (.7326ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب زَّ
مل أقػ طؾقف طـد غقر الؿصـػ بالسـد الذي فقف الشاهد الذي رواه مـ أجؾف، وأما متـف فنكف ضعقػ:  (4)

(، وأبق داود برقؿ 4/134لالكؼطاع بقـ يعؼقب بـ طبد اهلل، وأبل ريحاكف، فؼد رواه أمحد )
( مـ صريؼ أبل طامر الؿعافري طـ أبل ريحاكة 8/143-144) بكالؿجت(، والـسائل يف 4349)

بف بلصقل مؿا هق هـا، وأبق طامر، قال الحافظ: اسؿف طبد اهلل بـ جابر، وققؾ: اسؿف طامر، 
 هوالصحقح: أبق طامر، مؼبقل. ا

ديث ( مـ ح1/416وهذا طـد الؿتابعة وإٓ فؾقِّـ، ومل يتابع ولؾحديث شاهد طـد اإلمام أمحد ) قلت:
 .«هنك طـ الـامصة والقاشرة والقاصؾة والقاشؿة... ملسو هيلع هللا ىلصسؿعت رسقل الل »طبد اهلل بـ مسعقد، قال: 

بؾ حتك القشر، ففق فقفؿا بؿعـاه وهق  الصحقحقـهذا بالـسبة لؾػظ القاشرة أما لقشؿ فشقاهده يف 
ـَ )الؿتػؾِّجات لؾحسـ( يـظر   (.2125(، ومسؾؿ برقؿ )4886صحقح البخاري برقؿ ))التػؾُّج(، فؼد ُلِع

ـَ  َما ُفْرَجة: بالتَّحريؽ الَػَؾج (5) َباطقات الثَّـايا َبْق  ( مادة: )َفَؾَج (2/393.)الـفاية. والرَّ

ٍٕ ٍَ; ُسسِِّثُت َسِسّٜجا ُضِفَع ِإَي٢ ُفاَل ِٔ َقا ََ 557 
 

 

 

ًِ َقاَل: ُحسِِّثُت َحِسّٓجا ُضِفَع ِإَلٙ ُفاَل   ٌٍَم

 ،بـ بحر إكطاكل، ثـا حجاج (2)، ثـا محػقظ(1)ثـا ابـ معداندَّ َح  (641)

حديًثا رفع إىل طاصؿ بـ ضؿرة، طـ طظ أن الـبل  ُت ثْ دِّ قال: قال ابـ جريج: ُح 

ـَاهُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ـْ َخَصك َطْبَدُه َخَصْق  (3).«َم

 

                                                        
 (.3هق الغزاء تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (، وأن أبا طروبة كذبف.626تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (2)

(، 4516(، وأبق داود برقؿ )5/18ا، ورواه أمحد )مل أقػ طؾقف طـد غقر الؿصـػ، وهق ضعقػ جدا  (3)
( مـ صريؼ الحسـ البصري طـ سؿرة مرفقًطا بف، والخالف يف سؿاع 368-4/367والحاكؿ )

 (.135ترمجة برقؿ ) جامع التحصقؾالحسـ مـ سؿرة مشفقر ويـظر 



ٍٕ ٍَ; ُسسِِّثُت َسِسّٜجا ُضِفَع ِإَي٢ ُفاَل ِٔ َقا ََ 557 
 

 

 

ًِ َقاَل: ُحسِِّثُت َحِسّٓجا ُضِفَع ِإَلٙ ُفاَل   ٌٍَم

 ،بـ بحر إكطاكل، ثـا حجاج (2)، ثـا محػقظ(1)ثـا ابـ معداندَّ َح  (641)

حديًثا رفع إىل طاصؿ بـ ضؿرة، طـ طظ أن الـبل  ُت ثْ دِّ قال: قال ابـ جريج: ُح 

ـَاهُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ـْ َخَصك َطْبَدُه َخَصْق  (3).«َم

 

                                                        
 (.3هق الغزاء تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (، وأن أبا طروبة كذبف.626تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (2)

(، 4516(، وأبق داود برقؿ )5/18ا، ورواه أمحد )مل أقػ طؾقف طـد غقر الؿصـػ، وهق ضعقػ جدا  (3)
( مـ صريؼ الحسـ البصري طـ سؿرة مرفقًطا بف، والخالف يف سؿاع 368-4/367والحاكؿ )

 (.135ترمجة برقؿ ) جامع التحصقؾالحسـ مـ سؿرة مشفقر ويـظر 



َِْفِػٞ  ِٔ ْٕ َع ِٓٞ ُفاَل ٍَ; َسسََّث ِٔ َقا ََ  558 
 

 

 

 
ًِ َقاَل: َحسََّثِيٕ ُفاَل ًِ َىِفِػَٕم  ٌْ َع

، ثـا بـ صؾحة (3)، ثـا محؿد(2)، ثـا بشر بـ القلقد(1)ثـا الحضرملدَّ َح  (642)

، طـ طبد اهلل بـ (4)د، طـ مرةقْ بَ روح، طـ كػسل أين حدثتف بحديث، طـ زُ 

ومها  مسعقد، أكف قال: إن هذا الديـار والدرهؿ أهؾؽا مـ كان قبؾؽؿ

 (5).ؿاكُ ؽَ ؾِ فْ مُ 

حدثـل جعػر بـ محؿد البغدادي، حدثـل محؿد بـ سفؾ الرافؼل،  (643)

 ،، ثـا طػان، ثـا محاد بـ سؾؿة، طـ طظ بـ زيد، طـ أكس بـ مالؽ(6)ةؼَ افِ بالرَّ 

                                                        
 (.4ثؼة تؼدم برقؿ ) (1)

 (، وهق حسـ الحديث طىل أقؾ تؼدير.3471( ترمجة برقؿ )7/561) تاريخ بغدادلف ترمجة يف  (2)

 (.6323ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق محؿد بـ صؾحة بـ مصرف، صدوق لف أوهام.  (3)

 هق مرة الطقب ثؼة. (4)

ضعقػ: ٕجؾ بشر بـ القلقد فنكف َخِرَف آخر طؿرة، وقد ثبت الؿرفقع مـف طـ أبل مقسك إشعري  (5)
  شقبة يف مقققًفا طؾقف طـد ابـ أبلالؿصـػ (13/383.) 

 = هقئة طىل وهل ذراع، ثالثؿائة مؼدار وبقـفؿا الػرات ضػة طىل ومها ،بالرّقة البـاء متصؾ بؾد الرافؼة (6)

َِْفِػٞ  ِٔ ْٕ َع ِٓٞ ُفاَل ٍَ; َسسََّث ِٔ َقا ََ 559 
 

 

 

 

ُف َكرِ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال أكس: وحدثـل ابـل، طـل، طـ الـبل   ْؾَبَس اْلَخاَتؿُ َه َأْن يُ َأكَّ

ـْ َغْقِرهِ َفصُّ  ْجَعُؾ َويُ   (1).«ُف مِ

بـ حرب  (3)ازي، ثـا محؿدرَ الطِّ  بـ وهب بـ هاشؿ (2)ثـا أمحددَّ َح  (644)

قال: قال  ،، طـ حصقـ بـ طبد الرمحـ(5)، ثـا أبلبـ طظ (4)، ثـا طاصؿائلَش الـَّ

ِ تْ ثَ يل مـصقر بـ الؿعتؿر، حدَّ  ، طـ طبد اهلل بـ أبل قتادة، طـ ل أكت يا حصقــ

 (6) .صقاًفا واحًدا وأصحابف صافقا لحجفؿ وطؿرهتؿ ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل أبقف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسؿفا وغؾب خربت ةقَّ الرَّ  فنن أن فلما ،...أسقاقفا وبف الرّقة وبقـ بقـفا ربٌض  ولفا السالم، مديـة =
  (3/15.)معجؿ البؾدان... قةالر الؿديـة اسؿ وصار الرافؼة طىل

( مـ صريؼ طػان بف، وفقف ققل أكس: 5/193) تاريخ دمشؼضعقػ، وقد رواه ابـ طساكر يف  (1)
حدثـل ابـل طـل بقد أن لػظف طـده )هنك أن يجعؾ فص الحاتؿ مـ غقره(، وطظ بـ زيد هق طظ بـ 

 زيد بـ جدطان ضعقػ.
( مـ حديث أكس 5873ؽ طـد البخاري برقؿ )الخاتؿ، وجعؾ فصف مـف ثبت ذل ملسو هيلع هللا ىلصوقد لبس 

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  ًخاتِؿُ  َكانَ (، قال: 2394، وطـف طـد مسؾؿ برقؿ )ملسو هيلع هللا ىلص فُ  َوَكانَ  َوِرٍق، مِ  .َحَبِشقا َفصُّ
فُ  َوَجَعَؾ »فحديث البخاري فقف:  فُ  َوَكانَ »، وحديث مسؾؿ: «مـف َفصَّ ، قال الحافظ «َحَبِشقا َفصُّ

كان أي حبشل ققلف فؿعـك ،وحقـئذٍ  التعدد طىل يحؿؾ أن إما ٕكف"ؿا، قال: : إكف ٓ تعارض بقـف 
 بالد مـ بف يمتك قد ذلؽ ٕن :اطؼقؼً  أو اجزطً  كان أو الحبشة لقن طىل أو ،الحبشة بالد مـ احجرً 

 وإما الصقاغة إما فقف لصػةٍ  الحبشة إىل سبوكُ  ،مـف فصف الذي هق يؽقن أن ويحتؿؾ ،الحبشة
  (13/396.)ح الباريفت ."الـؼش

(، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل، وإكؿا 33( برقؿ )1/353) معجؿ شققخفذكره اإلسؿاطقظ يف  (2)
 زاد يف كسبتف القاسطل.

 (.5841ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (3)
 (.3384ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق القاسطل، صدوق ربؿا وهؿ.  (4)
 (.317بـ طاصؿ القاسطل، ضعقػ كؿا تؼدم تحت إثر رقؿ ) هق طظ (5)
 =( مـ صريؼ محؿد بـ حرب بف، 118( برقؿ )2/261) الســسـده ضعقػ، ورواه الدارقطـل يف  (6)



َِْفِػٞ  ِٔ ْٕ َع ِٓٞ ُفاَل ٍَ; َسسََّث ِٔ َقا ََ 559 
 

 

 

 

ُف َكرِ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال أكس: وحدثـل ابـل، طـل، طـ الـبل   ْؾَبَس اْلَخاَتؿُ َه َأْن يُ َأكَّ

ـْ َغْقِرهِ َفصُّ  ْجَعُؾ َويُ   (1).«ُف مِ

بـ حرب  (3)ازي، ثـا محؿدرَ الطِّ  بـ وهب بـ هاشؿ (2)ثـا أمحددَّ َح  (644)

قال: قال  ،، طـ حصقـ بـ طبد الرمحـ(5)، ثـا أبلبـ طظ (4)، ثـا طاصؿائلَش الـَّ

ِ تْ ثَ يل مـصقر بـ الؿعتؿر، حدَّ  ، طـ طبد اهلل بـ أبل قتادة، طـ ل أكت يا حصقــ

 (6) .صقاًفا واحًدا وأصحابف صافقا لحجفؿ وطؿرهتؿ ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل أبقف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسؿفا وغؾب خربت ةقَّ الرَّ  فنن أن فلما ،...أسقاقفا وبف الرّقة وبقـ بقـفا ربٌض  ولفا السالم، مديـة =
  (3/15.)معجؿ البؾدان... قةالر الؿديـة اسؿ وصار الرافؼة طىل

( مـ صريؼ طػان بف، وفقف ققل أكس: 5/193) تاريخ دمشؼضعقػ، وقد رواه ابـ طساكر يف  (1)
حدثـل ابـل طـل بقد أن لػظف طـده )هنك أن يجعؾ فص الحاتؿ مـ غقره(، وطظ بـ زيد هق طظ بـ 

 زيد بـ جدطان ضعقػ.
( مـ حديث أكس 5873ؽ طـد البخاري برقؿ )الخاتؿ، وجعؾ فصف مـف ثبت ذل ملسو هيلع هللا ىلصوقد لبس 

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  ًخاتِؿُ  َكانَ (، قال: 2394، وطـف طـد مسؾؿ برقؿ )ملسو هيلع هللا ىلص فُ  َوَكانَ  َوِرٍق، مِ  .َحَبِشقا َفصُّ
فُ  َوَجَعَؾ »فحديث البخاري فقف:  فُ  َوَكانَ »، وحديث مسؾؿ: «مـف َفصَّ ، قال الحافظ «َحَبِشقا َفصُّ

كان أي حبشل ققلف فؿعـك ،وحقـئذٍ  التعدد طىل يحؿؾ أن إما ٕكف"ؿا، قال: : إكف ٓ تعارض بقـف 
 بالد مـ بف يمتك قد ذلؽ ٕن :اطؼقؼً  أو اجزطً  كان أو الحبشة لقن طىل أو ،الحبشة بالد مـ احجرً 

 وإما الصقاغة إما فقف لصػةٍ  الحبشة إىل سبوكُ  ،مـف فصف الذي هق يؽقن أن ويحتؿؾ ،الحبشة
  (13/396.)ح الباريفت ."الـؼش

(، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل، وإكؿا 33( برقؿ )1/353) معجؿ شققخفذكره اإلسؿاطقظ يف  (2)
 زاد يف كسبتف القاسطل.

 (.5841ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (3)
 (.3384ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق القاسطل، صدوق ربؿا وهؿ.  (4)
 (.317بـ طاصؿ القاسطل، ضعقػ كؿا تؼدم تحت إثر رقؿ ) هق طظ (5)
 =( مـ صريؼ محؿد بـ حرب بف، 118( برقؿ )2/261) الســسـده ضعقػ، ورواه الدارقطـل يف  (6)



َِْفِػٞ  ِٔ ْٕ َع ِٓٞ ُفاَل ٍَ; َسسََّث ِٔ َقا ََ  563 
 

 

 

 

ثـا أبق أمحد بـ فضالة، ثـا أبق الػضؾ بـ طـبر، ثـا الحسـ بـ طظ دَّ َح  (645)

الحؾقاين، ثـا كعقؿ بـ محاد، ثـا طبد العزيز بـ محؿد، طـ ربقعة بـ أبل 

: ملسو هيلع هللا ىلصالرمحـ، طـ سفقؾ بـ أبل صالح، طـ أبقف، طـ أبل هريرة، طـ الـبل  طبد

ُف َقَضك بِاْلقَ » اِهدِ َأكَّ ـِ َمَع الشَّ قال ربقعة: ثؿ ذاكرت سفقاًل هذا الحديث فؾؿ  ،«ِؿق

يحػظف، وكان يرويف بعد ذلؽ سفقؾ طـل طـ كػسف، طـ أبقف، طـ أبل هريرة، 

 (1).ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( طـ طائشة 1211(، ومسؾؿ برقؿ )4395ما رواه البخاري برقؿ ) -أطـل لؿتـف-ويشفد لف  =

 ًفا واحًداالحج والعؿرة، فنكَم صافقا صقوأما الذَـ كاكقا مجعقا بقـ ا»...، وفقف». 
سـده ضعقػ: ٕجؾ كعقؿ بـ محاد، وهق الخزاطل ضعقػ بقد أكف متابع، فؼد رواه ابـ إطرابل يف  (1)
الؿعجؿ (3/899( برقؿ )وأبق طقاكف يف 1884 ،)مسـده (4/57( برقؿ )مـ صريؼ 6317 )

 الســ الؽبرىف، ورواه البقفؼل يف أمحد بـ محؿد بـ القلقد إزرقل طـ الدراوردي ب
( برقؿ 8/296-336) إرواء الغؾقؾ( مـ صريؼ الشافعل طـ الدراوردي، بف، ويـظر 13/168)
 (.1712طـد مسؾؿ برقؿ ) (، وثبت الؿرفقع مـف أيًضا مـ حديث ابـ طباس 2683)

َٚاإِلِخَباِض ٍِ ِفٞ احَلِسِٜح  ِٛ  561 َباُب اِيَك
 

 

 

 
ِِْل ِفٕ احَل  َّاإِلِخَباِض (1)ِسِٓحَباُب اِلَك

 سِٓحِ َّاإلِخِبَاضِكَِْلِ فِٕ احلَبَابُ اِل

ثـا أبق حػص القاسطل يف مجؾس طبدان، ثـا العباس الدوري، ثـا دَّ َح  (646)

 (2)ثـا أودَّ قال: سؿعت شعبة يؼقل: كؾ حديث لقس فقف َح  ،قراد أبق كقح

 (3).أخبركا، ففق خؾ وبؼؾ

قال:  ،بـ أمحد بـ معدان، طـ سؾؿة بـ شبقب (4)بد اهللثـا طدَّ َح  (647)

فؼؾت: يا أبا طبد اهلل، إن  ،سؿعت أمحد بـ حـبؾ يؼقل: ثـا طبد الرزاق، ثـا فالن

                                                        
وهق الؿراد هـا: ٕن كذا يف الؿخطقط: )الحديث( بدل )التحديث(، ويف الؿطبقع: )التحديث(، ( 1)

 الؽالم طـ ققل الراوي: )حدثـا(، ومل يشر الؿحؼؼ إىل ذلؽ.

 يف ]د[: )وٓ( بدل )أو(. (2)

(، 111برقؿ ) مؼدمة الؽامؾشقخ الؿصـػ مل يتؿقز يل وإثر صحقح، فؼد رواه ابـ طدي يف  (3)
(، 13برقؿ ) ؾكؾقالؿدخؾ إىل معرفة كتاب اإل(، والحاكؿ يف 283)ص الؽػايةوالخطقب يف 
 ( مـ صريؼ طباس الدوري بف.7)ص أدب اإلمالء وآستؿالءوالسؿعاين يف 

( بتحؼقؼل، وأبق هالل العسؽري يف 214برقؿ ) مؼدمة الؿجروحقـورواه ابـ حبان يف 
الؿحدثقـ تصحقػات (، وأبق كعقؿ يف 8)صالحؾقة (7/171( برقؿ )والسؿعاين يف 13365 ،)
 وآستؿالءأدب اإلمالء ( مـ صرق طـ قراد بف.7)ص 

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (4)



َٚاإِلِخَباِض ٍِ ِفٞ احَلِسِٜح  ِٛ  561 َباُب اِيَك
 

 

 

 
ِِْل ِفٕ احَل  َّاإِلِخَباِض (1)ِسِٓحَباُب اِلَك

 سِٓحِ َّاإلِخِبَاضِكَِْلِ فِٕ احلَبَابُ اِل

ثـا أبق حػص القاسطل يف مجؾس طبدان، ثـا العباس الدوري، ثـا دَّ َح  (646)

 (2)ثـا أودَّ قال: سؿعت شعبة يؼقل: كؾ حديث لقس فقف َح  ،قراد أبق كقح

 (3).أخبركا، ففق خؾ وبؼؾ

قال:  ،بـ أمحد بـ معدان، طـ سؾؿة بـ شبقب (4)بد اهللثـا طدَّ َح  (647)

فؼؾت: يا أبا طبد اهلل، إن  ،سؿعت أمحد بـ حـبؾ يؼقل: ثـا طبد الرزاق، ثـا فالن

                                                        
وهق الؿراد هـا: ٕن كذا يف الؿخطقط: )الحديث( بدل )التحديث(، ويف الؿطبقع: )التحديث(، ( 1)

 الؽالم طـ ققل الراوي: )حدثـا(، ومل يشر الؿحؼؼ إىل ذلؽ.

 يف ]د[: )وٓ( بدل )أو(. (2)

(، 111برقؿ ) مؼدمة الؽامؾشقخ الؿصـػ مل يتؿقز يل وإثر صحقح، فؼد رواه ابـ طدي يف  (3)
(، 13برقؿ ) ؾكؾقالؿدخؾ إىل معرفة كتاب اإل(، والحاكؿ يف 283)ص الؽػايةوالخطقب يف 
 ( مـ صريؼ طباس الدوري بف.7)ص أدب اإلمالء وآستؿالءوالسؿعاين يف 

( بتحؼقؼل، وأبق هالل العسؽري يف 214برقؿ ) مؼدمة الؿجروحقـورواه ابـ حبان يف 
الؿحدثقـ تصحقػات (، وأبق كعقؿ يف 8)صالحؾقة (7/171( برقؿ )والسؿعاين يف 13365 ،)
 وآستؿالءأدب اإلمالء ( مـ صرق طـ قراد بف.7)ص 

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (4)



َٚاإِلِخَباِض ٍِ ِفٞ احَلِسِٜح  ِٛ  562 َباُب اِيَك
 

 

 

 

 فؼال أمحد بـ حـبؾ: ،ثـا، كان يؼقل: أخبركادَّ َح  :، ما كان يؼقلطبد الرزاق

 (1).ركا واحدثـا وأخبدَّ َح 

كان الشافعل إذا "أخبركا الساجل، قال: سؿعت الزطػراين يؼقل:  (648)

  (2)."قال: أخبركا، كلكف طـده واحد ،، وربؿاثـادَّ ثـا طـ مالؽ، يؼقل: َح دَّ َح 

قل: قال الؼاضل: ألػاظ أهؾ العؾؿ تختؾػ يف هذا، فؿـفؿ مـ يؼ (649)

ثـا ومـفؿ مـ يجؿع بقـ الؾػظقـ يرددمها يف دَّ أخبركا، ومـفؿ مـ يؼقل َح 

 .رواياتف

فؿـ الؿتؼدمقـ مؿـ كان يؼقل أخبركا، وٓ يػارقف طروة بـ الزبقر، وهشام 

بـ طروة، وابـ جريج يف آخريـ، وبعدهؿ ابـ الؿبارك، ويزيد بـ هارون، ا

 (3).طددوأبق طاصؿ، وطبد الرزاق، وروح بـ طبادة يف 

طـد فؼفاء الؽقفة سقاء، ويخرج هذا بدٓلة ققلف يف قصة  (4)ومها

، : حدثـل تؿقؿ الداري، وقال يف غقر حديث: أخبرين جبريؾ (5)الجساسة

                                                        
 (.286)ص الؽػايةرواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (1)

 صحقح. (2)
-286)ص الؽػاية، والســ( لؾترمذي الؿؾحؼ بآخر 5/736-737) العؾؾ الصغقريـطر  (3)

287.) 
 أي: )حدثـا(، و)أخبركا(. (4)
 (.2942قؿ )رواها مسؾؿ بر (5)

َٚاإِلِخَباِض ٍِ ِفٞ احَلِسِٜح  ِٛ  563 َباُب اِيَك
 

 

 

 

، حديثًا كػعـل اهلل بؿا شاء مـف ملسو هيلع هللا ىلص: كـت إذا سؿعت مـ الـبل وقال طظ 

وقال ابـ  (1)وحدثـل أبق بؽر وصدق أبق بؽر. فنذا حدثـل غقره استحؾػتف،

 (2).ملسو هيلع هللا ىلصثـا رسقل اهلل دَّ مسعقد يف حديث الصادق الؿصدوق: َح 

ثـا محؿد بـ يحقك الؿروزي، ثـا أبق معؿر إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ، دَّ َح  (651)

ـ اهلل ب الرمحـ بـ طبد ثـا إسؿاطقؾ بـ جعػر، طـ مالؽ بـ أكس، طـ طبد

قال: أخبرين  ،الرمحـ بـ أبل صعصعة، طـ أبقف، طـ أبل سعقد الخدري طبد

إهنا تعدل ثؾث  -يف قؾ هق اهلل أحد- ملسو هيلع هللا ىلصأخل قتادة بـ الـعؿان، طـ الـبل 

  (3).الؼرآن

ثـا وأخبركا بلن يؼال: جاءين زيد فحدثـل فقؽقن هذا دَّ بقـ َح  ُق رِّ ػَ وقد يُ  (651)

جلء زيد إلقؽ وكقكف لؾحديث طـدك، فنذا كالًما كافًقا قائًؿا بـػسف، وفائدتف م

مل يؽتػ هذا الؽالم بـػسف، كان محتاًجا إىل مخبر -قؾت: جاءين زيد، فلخبرين 

 .ويروى هذا البقت بالؾػظقـ مجقًعاطـف يتعؾؼ بف، 

 َفَؽْقَػ َوَهاَتا َرْمَؾٌة َوَكثِقُب   ْلَؿْقُت بِاْلُؼَرى ك ََم اأَ َوَخب ْرُتََمكِل 

ققلف أخبركا، فؼال: إذا  (بقـ)ثـا ودَّ وفرق محؿد بـ الحسـ بقـ ققلف َح  (652)
                                                        

 (.1/132رواه أمحد ) (1)

 (.2643(، ومسؾؿ برقؿ )3238وهق حديث أصقار خؾؼ اإلكسان، وهق طـد البخاري برقؿ ) (2)

 ( مـ صريؼ أبل معؿر، بف، بقد أكف طؾؼف مـ صريؼ: أبل معؿر.5314رواه البخاري برقؿ ) (3)
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ـ اهلل ب الرمحـ بـ طبد ثـا إسؿاطقؾ بـ جعػر، طـ مالؽ بـ أكس، طـ طبد
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 َفَؽْقَػ َوَهاَتا َرْمَؾٌة َوَكثِقُب   ْلَؿْقُت بِاْلُؼَرى ك ََم اأَ َوَخب ْرُتََمكِل 

ققلف أخبركا، فؼال: إذا  (بقـ)ثـا ودَّ وفرق محؿد بـ الحسـ بقـ ققلف َح  (652)
                                                        

 (.1/132رواه أمحد ) (1)

 (.2643(، ومسؾؿ برقؿ )3238وهق حديث أصقار خؾؼ اإلكسان، وهق طـد البخاري برقؿ ) (2)
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ٍِ ِفٞ احَل ِٛ َٚاإِلِخَباِضَباُب اِيَك ِسِٜح   564 
 

 

 

 

غالم يل أخبرين بؽذا وكذا، وأطؾؿـل بؽذا وكذا ففق  حؾػ الرجؾ، فؼال: أيُّ 

فؼال: إن فلخبره غالم لف بذلؽ بؽتاب أو كالم أو برسقل،  -وٓ كقة لف-حر 

وإن أخبره بعد ذلؽ  ، ٕن هذا خبر،ُؼ تَ عْ فنن الغالم يُ  :فالًكا يؼقل لؽ كذا وكذا

قا، ؼُ تَ ٕكف قال: أي غالم يل أخبرين ففق حر ولق أخبروه كؾفؿ طَ  :َؼ تَ غالم لف طَ 

مـفؿ إٓ أن  واحدٌ  ْؼ تِ عْ بالخبر كالم مشاففة مل يَ  -حقـ حؾػ-وإن كان طـك 

 .ؽ الخبريخبره بؽالم يشاففف بذل

 ؼ أحدٌ عتِ ٓ يَ  ففذا طىل الؿشاففة،-غالم يل حدثـل  قال: وإذا قال: أيُّ 

  .مـفؿ

فلخبره  -وٓ كقة لف-قال: وإذا حؾػ الرجؾ ٔخر لقخبركف بؽذا وكذا 

، فؼال: إن فالًكا يخبرك بؽذا وكذا كان قد  ًٓ بذلؽ بؽتاب، أو أرسؾ إلقف رسق

 .بر، وكان هذا خبًرا

رجؾ حؾػ ٓ يخبر فالًكا بؿؽان فالن، أو بؿا وحؽك الطحاوي يف  (653)

رأسف، أو قال: تعال حتك أخبرك بؿؽاكف، فذهب بأسر إلقف فالن، فلومل بذلؽ 

 َئ مِ قْ بف فققػف طؾقف، أكف ٓ يحـث حتك يخبره بؽتاب أو برسالة، إٓ إن كقى أٓ يُ 

 (1).لف، فقؽقن طىل ما كقى، قال: واإلشارة مثؾ الخبر

                                                        
 (.334)ص الؽػايةب يف ( إىل هـا رواه طـ الؿصـػ: الخطق654مـ بداية الػؼرة رقؿ ) (1)

َٚاإِلِخَباِض ٍِ ِفٞ احَلِسِٜح  ِٛ  565 َباُب اِيَك
 

 

 

 

قد، أن الزبقر بـ بؽار، قال: حدثـل طؿل مصعب أخبركا أمحد بـ سع (654)

 بـ طظ بـ الحـػقة: يف محؿد رُ ـقِّ ـثَ لؿا قال كُ "قال:  ،بـ طبد اهللا

ـِ     ْعٌب ــاُه كَ ـــُهَق اْلَؿْفِدي  َخب َركَ  َْحَباِر فِل اْلِحَؼِب اْلَخَقالِل (1)َط ْٕ  ا

 ِ قؾت: أخبركاه  ،(2)ققؾ: فؾؿ ،ر: لؼقت كعب إحبار؟ فؼال: ٓـِّ قثَ ؽُ ققؾ ل

 ."كعب؟ قال: بالقهؿ

بـ سعقد  (4)بـ محؿد بـ الحسقـ الػارسل، ثـا زيد (3)حدثـل طظ (655)

: ثـا هشقؿ، ووكقع، ويعىل، ومحؿد ابـا طبقد، وحػص بـ غقاث، القاسطل

: (5)]وحده[ ثـا، وقال يزيددَّ كؾفؿ قالقا: َح -هارون، وأبق أسامة ويزيد بـ 

 -ريرــ جـازم، طــ ققس بـ أبل حـد، طـالـأخبركا إسؿاطقؾ بـ أبل خ

 (6) .ةـديث الرؤيـح

                                                        
كذا يف الؿخطقط )طـ إحبار(، وجاء يف حاشقة ]د[ الؿحػقظ )أخق( أي: أن الؿحػقظ )أخق  (1)

 (2/132 )تاريخ ابـ أبل خقثؿةإحبار(، وقد جاء كذلؽ يف كثقر مـ الؿصادر العؾؿقة مـفا 
سقر أطالم (، و26/149) هتذيب الؽؿال(، و53/98) تاريخ دمشؼ(، و2353ترمجة برقؿ )

  (4/112.)الـبالء
 وقع يف الؿطبقع: )ققؾ مل فؾؿ(. (2)
 مل أقػ لف طىل ترمجة. (3)
 ه(، وقال: طـ أبل إسحاق الػزاري بخقر باصؾ... ا2274ترمجة برقؿ ) الؿغـلذكره الذهبل يف  (4)

 عديؾ.(، وزاد: ومل أجد أحًدا ذكره بجرح أو ت2/156) معجؿ شققخفوقال كحق هذا يف 
 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع. (5)
 =( مـ صريؼ إسؿاطقؾ بـ أبل خالد، بف، أما الطريؼ 633(، ومسؾؿ برقؿ )554رواه البخاري برقؿ ) (6)
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كذا يف الؿخطقط )طـ إحبار(، وجاء يف حاشقة ]د[ الؿحػقظ )أخق( أي: أن الؿحػقظ )أخق  (1)
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 مل أقػ لف طىل ترمجة. (3)
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َٚاإِلِخَباِض َباُب ٍِ ِفٞ احَلِسِٜح  ِٛ اِيَك  566 
 

 

 

 

قال: سؿعت يحقك يؼقل:  ،بـ زكرياء، ثـا أبق حػص (1)ثـا مقسكدَّ َح  (656)

كا، رَ بَ ْخ ـل، وأَ ثَ دَّ ـا، وَح ثدَّ مـ سؿع مـ الشقخ الحديث، فال يبايل أن يؼقل: َح "

 (2)."ينرَ بَ َخ وأَ 

قال: قال شعبة:  ،ثـا ابـ مـقع، ثـا أمحد بـ إبراهقؿ، ثـا أبق داوددَّ َح  (657)

قال: حدث  ،، وكان إذا حدث بؿا مل يسؿعكـت أكظر إىل فؿ قتادة إذا حدث"

ثـا سعقد بـ دَّ قال: َح  ،حدث بؿا سؿع وإذا سؾقؿان بـ يسار، وحدث أبق قالبة،

 (3).ثـا مطرفدَّ ثـا الحسـ، وَح دَّ ثـا أكس، وَح دَّ الؿسقب، وَح 

قال: قال لـا مهام:  ،(5)، ثـا طبادبـ سفؾ (4)ثـا ابـ مـقع، ثـا طظدَّ َح  (658)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التل ساقفا الؿصـػ ٕجؾ الشاهد فؾؿ أجدها طـد غقره. =

 (.8متروك تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.269)ص الؽػايةالخطقب يف سـده تالػ، ورواه مـ صريؼ الؿصـػ:  (2)

العؾؾ (، وطبد اهلل بـ أمحد يف 1375( برقؿ )1/525) الجعدياتصحقح، ورواه البغقي يف  (3)
( مـ صريؼ أمحد بـ إبراهقؿ بف، وأمحد هق الدورقل، وأبق 5368( برقؿ )3/242) ومعرفة الرجال

 داود هق الطقالسل.

( بتعؾقؼل، وطبد اهلل بـ أمحد يف 378برقؿ ) تعديؾمؼدمة الجرح والورواه ابـ أبل حاتؿ يف 
العؾؾ ومعرفة الرجال (3/244( برقؿ )وابـ طدي يف 5377 ،)مؼدمة الؽامؾ ( 284برقؿ )

( طـ 363)ص الؽػاية(، والخطقب يف 138( برقؿ )2/487) اإلرشادبتحؼقؼل، والخؾقظ يف 
 شعبة بف مختصًرا.

البزار البغدادي كسائل إصؾ يعرف بالعػاين لؿالزمتف طػان بـ مسؾؿ،  هق طظ بـ سفؾ بـ الؿغقرة (4)
 (.4776ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة. 

 = كذا يف الؿخطقط: )طباد(، وصقابف )طػان( ٕمقر مـفا: (5)

َٚاإِلِخَباِض ٍِ ِفٞ احَلِسِٜح  ِٛ  567 َباُب اِيَك
 

 

 

 

 (1)."كؾ شلء أققل لؽؿ: قال قتادة  فنكؿا سؿعت مـ قتادة"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كذلؽ. السقرأكف رواه البغقي كؿا سقليت، وطـده طػان، وذكره الذهبل يف  =

مجتف أكف يروي طؿـ يؼال لف طباد، وإكؿا يروي طؿـ يؼال لف: وأن طظ بـ سفؾ مل أجد يف تر
)طػان(، وهق طػان بـ مسؾؿ الصػار، وكذلؽ مهام، وهق ابـ يحقك العقذي مـ تالمقذه طػان بـ 

 مسؾؿ كذلؽ.

( مـ صريؼ طظ بـ سفؾ بف، وطـده )طػان( 1376( برقؿ )1/525) الجعدياترواه البغقي يف  (1)
 ( لؾذهبل.5/274) السقرقاب كؿا تؼدم واكظر بدل )طباد(، وهق الص



َٚاإِلِخَباِض ٍِ ِفٞ احَلِسِٜح  ِٛ  567 َباُب اِيَك
 

 

 

 

 (1)."كؾ شلء أققل لؽؿ: قال قتادة  فنكؿا سؿعت مـ قتادة"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كذلؽ. السقرأكف رواه البغقي كؿا سقليت، وطـده طػان، وذكره الذهبل يف  =

مجتف أكف يروي طؿـ يؼال لف طباد، وإكؿا يروي طؿـ يؼال لف: وأن طظ بـ سفؾ مل أجد يف تر
)طػان(، وهق طػان بـ مسؾؿ الصػار، وكذلؽ مهام، وهق ابـ يحقك العقذي مـ تالمقذه طػان بـ 

 مسؾؿ كذلؽ.

( مـ صريؼ طظ بـ سفؾ بف، وطـده )طػان( 1376( برقؿ )1/525) الجعدياترواه البغقي يف  (1)
 ( لؾذهبل.5/274) السقرقاب كؿا تؼدم واكظر بدل )طباد(، وهق الص



ِٔ ِبِإِصاَلِح اِيَدَطِأ َِّش ِِ اي ِٜٛ ٍُ ِفٞ َتِك ِٛ  568 اِيَك
 

 

 

 

ُِْل ِفٕ َتِك ًِ ِبِإِصاَلاِلَك  ِح اِلَدَطِأِِْٓه اللَِّح

، ثـا أبق معاذ بـ معاذ العؼدي (2)، ثـا بشربـ إدريس (1)ثـا الحسقـدَّ َح  (659)

 مَ قَّ ؼَ قال: ٓ بلس أن يُ  ،، طـ الشعبل(4)، طـ جابر(3)مقًلك لؼريش، ثـا شريؽ

 (5) .الؾحـ يف الحديث

، ثـا أبق زرطة الدمشؼل، ثـا فْ يَ قْ ؿُ حْ مَ بـ أمحد بـ  (6)ثـا محؿددَّ َح  (661)

قا بُ رِ قال: سؿعت إوزاطل، يؼقل: أطْ  ،، ثـا القلقد بـ مسؾؿبـ طتبة (7)القلقد

 ،دقال أبق زرطة: وحدثـل هشام، ثـا القلق (8).فنن الؼقم كاكقا طرًبا الحديث
                                                        

  (1/512.)تقضقح الؿشتبفهق التستري مل أقػ لف طىل ترمجة، وذكره ابـ كاصر الديـ يف  (1)

 (.739ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (2)

 هق الـخعل، ضعقػ. (3)

 هق الجعػل، ضعقػ. (4)

 (.195)ص الؽػايةسـده ضعقػ، ويـظر  (5)

 (.488ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (6)

 (.7489ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق إشجعل أبق العباس الدمشؼل، ثؼة.  (7)

 =تاريخ (، ومـ صريؼف رواه ابـ طساكر يف 376برقؿ ) تاريخفصحقح، وهق طـد أبل زرطة يف  (8)

ِٔ ِبِإِصاَل َِّش ِِ اي ِٜٛ ٍُ ِفٞ َتِك ِٛ  569 ِح اِيَدَطِأاِيَك
 

 

 

 

 (1) .الحديث قال: سؿعت إوزاطل يؼقل: ٓ بلس بنصالح الؾحـ يف

، قال: بـ شبة (3)بـ محؿد بـ طبد إطىل، ثـا طؿر (2)حدثـل إبراهقؿ (661)

قال لـا مهام: ما سؿعتؿ مـ حديث قتادة فلطربقه، فنن قتادة كان  :قال يل طػان

ـا محاد بـ سؾؿة: مـ لحـ يف حديثل طػان: قال ل (5)ثؿ قال لـا (4).ٓ يؾحـ

 (6) .فؾقس يحدث طـل

طـ الحسـ بـ طظ  -مر بـا حاجا- حدثـل شقخ مـ أهؾ خراسان (662)

بقه، فنن طػان كان ٓ رِّ عَ الحؾقاين، قال: ما وجدتؿ يف كتابل، طـ طػان لحـًا فَ 

بقه، فنن رِّ عَ ا فَ وقال لـا طػان: ما وجدتؿ يف كتابل، طـ محاد بـ سؾؿة لحـً ،يؾحـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـ مسؾؿ بف، والقلقد ( مـ صريؼ القلقد 195)ص الؽػاية(، ورواه الخطقب يف 35/193) دمشؼ =
 وإن كان مدلًسا بقد أكف صرح بالسؿاع.

 (، وهشام هق هشام بـ طؿار الدمشؼل، ويـظر ما قبؾف.377برقؿ ) تاريخفوهق طـد أبل زرطة يف  (1)

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (2)

 .تفذيبهتذيب ال: صدوق فنكف بعقد لؿـ تلمؾ ترمجتف مـ التؼريبيف  ثؼة، وأما ققل الحافظ  (3)

( برقؿ 1/525) الجعدياتشقخ الؿصـػ مل أجد لف ترمجة وإثر ثابت، فؼد رواه البغقي يف  (4)
( مـ صريؼ أبل 8/443) الؽامؾ( مـ صريؼ طظ بـ سفؾ البزار الـسائل، وابـ طدي يف 1376)

 ُأمقة الطرسقسل، كالمها طـ طػان، بف.

 الؼائؾ: قال لـا هق طؿر بـ شبة. (5)

( مـ صريؼ محؿد بـ طظ التقزي طـ طؿر بـ شبَّة بف، 196-195)ص الؽػايةه الخطقب يف روا (6)
زي مجفقل حال لف ترمجة يف  ( بقد أن لف شاهًدا طـد 1333( برقؿ )4/122) تاريخ بغدادوالَتقَّ

( مـ صريؼ إسحاق بـ أبل إسرائقؾ طـ طػان بف بؾػظ: 1387( برقؿ )2/29) الجامعالخطقب يف 
(.)إن  ـُ : فنين ٓ أْلَح  لحـت يف حديثل، فؼد كذبت طظَّ



ِٔ ِبِإِصاَل َِّش ِِ اي ِٜٛ ٍُ ِفٞ َتِك ِٛ  569 ِح اِيَدَطِأاِيَك
 

 

 

 

 (1) .الحديث قال: سؿعت إوزاطل يؼقل: ٓ بلس بنصالح الؾحـ يف

، قال: بـ شبة (3)بـ محؿد بـ طبد إطىل، ثـا طؿر (2)حدثـل إبراهقؿ (661)

قال لـا مهام: ما سؿعتؿ مـ حديث قتادة فلطربقه، فنن قتادة كان  :قال يل طػان

ـا محاد بـ سؾؿة: مـ لحـ يف حديثل طػان: قال ل (5)ثؿ قال لـا (4).ٓ يؾحـ

 (6) .فؾقس يحدث طـل

طـ الحسـ بـ طظ  -مر بـا حاجا- حدثـل شقخ مـ أهؾ خراسان (662)

بقه، فنن طػان كان ٓ رِّ عَ الحؾقاين، قال: ما وجدتؿ يف كتابل، طـ طػان لحـًا فَ 

بقه، فنن رِّ عَ ا فَ وقال لـا طػان: ما وجدتؿ يف كتابل، طـ محاد بـ سؾؿة لحـً ،يؾحـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـ مسؾؿ بف، والقلقد ( مـ صريؼ القلقد 195)ص الؽػاية(، ورواه الخطقب يف 35/193) دمشؼ =
 وإن كان مدلًسا بقد أكف صرح بالسؿاع.

 (، وهشام هق هشام بـ طؿار الدمشؼل، ويـظر ما قبؾف.377برقؿ ) تاريخفوهق طـد أبل زرطة يف  (1)

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (2)

 .تفذيبهتذيب ال: صدوق فنكف بعقد لؿـ تلمؾ ترمجتف مـ التؼريبيف  ثؼة، وأما ققل الحافظ  (3)

( برقؿ 1/525) الجعدياتشقخ الؿصـػ مل أجد لف ترمجة وإثر ثابت، فؼد رواه البغقي يف  (4)
( مـ صريؼ أبل 8/443) الؽامؾ( مـ صريؼ طظ بـ سفؾ البزار الـسائل، وابـ طدي يف 1376)

 ُأمقة الطرسقسل، كالمها طـ طػان، بف.

 الؼائؾ: قال لـا هق طؿر بـ شبة. (5)

( مـ صريؼ محؿد بـ طظ التقزي طـ طؿر بـ شبَّة بف، 196-195)ص الؽػايةه الخطقب يف روا (6)
زي مجفقل حال لف ترمجة يف  ( بقد أن لف شاهًدا طـد 1333( برقؿ )4/122) تاريخ بغدادوالَتقَّ

( مـ صريؼ إسحاق بـ أبل إسرائقؾ طـ طػان بف بؾػظ: 1387( برقؿ )2/29) الجامعالخطقب يف 
(.)إن  ـُ : فنين ٓ أْلَح  لحـت يف حديثل، فؼد كذبت طظَّ



ِٔ ِبِإِصاَلِح اِيَدَطِأ َِّش ِِ اي ِٜٛ ٍُ ِفٞ َتِك ِٛ  573 اِيَك
 

 

 

 

وقال محاد: ما وجدتؿ يف كتابل طـ قتادة لحـًا فعربقه، فنن  .محاًدا كان ٓ يؾحـ

 (1) .قتادة كان ٓ يؾحـ

ثـا أبق سعقد إشج، قال: سؿعت ابـ  بـ طظ، (2)ثـا طبد اهللدَّ َح  (663)

قال: قرأ طظ داود الطائل، فؾحـ يف حرف فلخبرت بف الؼاسؿ بـ معـ،  ،إدريس

 (4) .فؼال: ما دطاك إىل أن حؽقت هذا الحرف ،إلقف، فؾؼقـل (3)اهُ ؿَ ـَفَ 

، ثـا بـ طؿر البصري (6)بـ طظ السراج، ثـا طثؿان (5)حدثـل الحسـ (664)

ثـا فؾحـ، دَّ كـا طـد أيقب، فحَ "قال:  ،محؿد بـ سفؾ الباهظ، ثـا محاد بـ زيد

 (7)." وجفف الخؾقؾ، فؼال أيقب: أستغػر اهللوطـده الخؾقؾ بـ أمحد، فـظر إىل

                                                        
 (.196)ص الؽػاية يفشقخ الؿصـػ ٓ ُيْدرى مـ هق، ورواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب  (1)

 (.216هق طبد اهلل بـ طظ بـ مفدي تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 وقع يف الؿطبقع: )فتؿاه(. (3)

( برقؿ 7/416) الحؾقةتابع، فؼد رواه أبق كعقؿ يف شقخ الؿصـػ مل أجد لف ترمجة بقد أكف م (4)
ـ 11367) ( مـ صريؼ طبقد اهلل بـ ثابت طـ أبل سعقد إشج بف، وطبقد اهلل بـ ثابت هق أبق الحس

 (، ففق أثر صحقح.5447( برقؿ )12/68) تاريخ بغدادالحريري مقىل بـل تؿقؿ ثؼة لف ترمجة يف 

 ػ الؿصـػ لف بـ)قاضل إهقاز(.(، وص635تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)

ٓ  (8/455الثؼاتهق طثؿان بـ طؿر الضبل البصري ذكره ابـ حبان يف  (6) (، ومل يذكر طـف جرًحا و
 ( مع ذكر كسبتف )الضبل(.664، وسقليت يف السـد رقؿ )هتعدياًل، وقال: كتب طـف أصحابـا. ا

ـ صريؼ: إسحاق بـ إبراهقؿ الؿروزي، ( م1296( برقؿ )1/579) الجعدياتوروى البغقي يف  (7)
سقر طـ الـضر بـ شؿقؾ، أكا الخؾقؾ بـ أمحد قال: لحـ أيقب يف حرف فؼال: أستغػر اهلل. ويـظر 

  (6/19-23.)أطالم الـبالء

ِٔ ِبِإِصاَلِح اِيَدَطِأ َِّش ِِ اي ِٜٛ ٍُ ِفٞ َتِك ِٛ  571 اِيَك
 

 

 

 

بـ طؿر الضبل، ثـا إبراهقؿ بـ  (2)بـ طظ، ثـا طثؿان (1)ثـا الحسـدَّ َح  (665)

 ،ؿ الطائػل، طـ محؿد بـ طبد اهلل بـ طؿرو بـ طثؿانقْ ؾَ بشار، ثـا يحقك بـ ُس 

، إهنؿ مل قال: إذا سؿعت الحديث فقف الؾحـ والخطل، فال تحدث إٓ بالصقاب

 (3) .يؽقكقا يؾحـقن

بـ طبد الحؿقد  (5)بـ أمحد الغزاء، ثـا طبد الؿؾؽ (4)أخبركا طبد اهلل (666)

يف  ر الؾحـقِّ غَ قال: رأيت أمحد بـ حـبؾ يُ  -مـ ولد مقؿقن بـ مفران- الؿقؿقين

 (6) .كتابف

سللت "بـ إسحاق بـ هبؾقل، قال:  (7)ثـا أبق جعػر أمحددَّ َح  (667)

ف؟ بُ رِ عْ طـ الرجؾ يسؿع الحديث مؾحقًكا أيُ  بـ محؿد الزطػراينا (8)الحسـ

                                                        
 (.664هق السراج تؼدم قريًبا تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.664تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 غقر الؿصـػ. سـده ضعقػ، ومل أقػ طؾقف طـد (3)

 (.3مل أقػ لف طىل ترمجة، وقد تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 (.4218ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة فاضؾ.  (5)

 (.197)ص الؽػايةرواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (6)

 (.536ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (7)

 (.1291ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (8)



ِٔ ِبِإِصاَلِح اِيَدَطِأ َِّش ِِ اي ِٜٛ ٍُ ِفٞ َتِك ِٛ  571 اِيَك
 

 

 

 

بـ طؿر الضبل، ثـا إبراهقؿ بـ  (2)بـ طظ، ثـا طثؿان (1)ثـا الحسـدَّ َح  (665)

 ،ؿ الطائػل، طـ محؿد بـ طبد اهلل بـ طؿرو بـ طثؿانقْ ؾَ بشار، ثـا يحقك بـ ُس 

، إهنؿ مل قال: إذا سؿعت الحديث فقف الؾحـ والخطل، فال تحدث إٓ بالصقاب

 (3) .يؽقكقا يؾحـقن

بـ طبد الحؿقد  (5)بـ أمحد الغزاء، ثـا طبد الؿؾؽ (4)أخبركا طبد اهلل (666)

يف  ر الؾحـقِّ غَ قال: رأيت أمحد بـ حـبؾ يُ  -مـ ولد مقؿقن بـ مفران- الؿقؿقين

 (6) .كتابف

سللت "بـ إسحاق بـ هبؾقل، قال:  (7)ثـا أبق جعػر أمحددَّ َح  (667)

ف؟ بُ رِ عْ طـ الرجؾ يسؿع الحديث مؾحقًكا أيُ  بـ محؿد الزطػراينا (8)الحسـ

                                                        
 (.664هق السراج تؼدم قريًبا تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.664تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 غقر الؿصـػ. سـده ضعقػ، ومل أقػ طؾقف طـد (3)

 (.3مل أقػ لف طىل ترمجة، وقد تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 (.4218ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة فاضؾ.  (5)

 (.197)ص الؽػايةرواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (6)

 (.536ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (7)

 (.1291ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (8)



 ِِ ِٜٛ ٍُ ِفٞ َتِك ِٛ ِٔ ِبِإِصاَلِح اِيَدَطِأاِيَك َِّش اي  572 
 

 

 

 

 (1)."قال: كعؿ

بـ سؾقؿان  (3)بـ أمحد بـ معدان، ثـا مذكقر (2)ثـا طبد اهللدَّ َح  (668)

، فلقؿـا أربعة قدمـا الؽقفة"قال:  ،قال: سؿعت طػان بـ مسؾؿ ،القاسطل

 (4)."ًزاقَّ جَ أشفر، وما رأيـا بالؽقفة لحـًا مُ 

، بـ طؿران إخـسل (5)ثـا طبد اهلل بـ محؿد البغقي، ثـا محؿددَّ َح  (669)

بـ  (7)ما رأيت أحًدا كان أطرب مـ زر"قال:  ،، طـ طاصؿ(6)ق بؽرثـا أبدَّ َح 

 (8)."، كان ابـ مسعقد يسللفحبقش

                                                        
 الؽػاية(، و1363( برقؿ )2/23) الجامعرواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف صحقح، و (1)

 (.197)ص

 تؼدم قريًبا، ومل أقػ لف طىل ترمجة. (2)

 (، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل.7173( برقؿ )15/363) تاريخ بغدادترجؿ لف الخطقب يف  (3)

 ( بلصقل مؿا هق هـا.761ٕثر برقؿ )أي أكف مل ير هـاك لحـًا متسامحا فقف، وسقليت ا (4)
لسان (، ويـظر 625( ترمجة برقؿ )1/232) التاريخ الؽبقرقال البخاري فقف: مـؽر الحديث.  (5)

 (.7959( ترمجة برقؿ )6/384) الؿقزان
ترمجة  تؼريب التفذيبهق أبق بؽر بـ طقاش، وهق ثؼة إٓ أكف لؿا كبَر ساء حػظف، وكتابف صحقح.  (6)

 (.8342ؿ )برق
ترمجة  تؼريب التفذيبهق ِزرُّ بـ حبقش بـ حباشة إسدي الؽقيف أبق مريؿ، ثؼة جؾقؾ مخضرم.  (7)

 (.2319برقؿ )
تاريخ (، وابـ طساكر يف 8566( برقؿ )8/225) الطبؼاتسـده مـؽر، ورواه ابـ سعد يف  (8)

، وفقف: )وكان ابـ مسعقد ( مـ صريؼ: يحقك بـ آدم، طـ أبل بؽر بـ طقاش، بف9/28) دمشؼ
  (4/167.)سقر أطالم الـبالءيسللف طـ العربقة(، ويـظر 

ِٔ ِبِإِصاَلِح اِيَدَطِأ َِّش ِِ اي ِٜٛ ٍُ ِفٞ َتِك ِٛ  573 اِيَك
 

 

 

 

ٕن مـ الؾحـ ما  :(1)قال الؼاضل: أما تغققر الؾحـ فقجقبف ضاهر (671)

يزيؾ الؿعـك ويغقره طـ صريؼ حؽؿف، وكثقر مـ رواة الحديث ٓ يضبطقن 

ربؿا حرفقا الؽالم طـ وجفف، ووضعقا الخطاب يف اإلطراب وٓ يحسـقكف، و

غقر مقضعف، ولقس يؾزم مـ أخذ طـ هذه الطائػة أن يحؽل ألػاضفؿ إذا طرف 

إذا كان الؿراد مـ الحديث معؾقًما ضاهًرا، ولػظ العرب بف  وجف الصقاب،

صب فـ ،"ؿُ قْ ؼِ الؿُ  الؿسافرَ  ٓ يممُّ "معروًفا فاشًقا، أٓ ترى أن الؿحدث، إذا قال: 

فـصب الؿؼقد ورفع  ،"الؿطؾُؼ  دَ قَّ ؼَ ٓ يمم الؿُ "الؿسافر ورفع الؿؼقؿ، وكذلؽ: 

 .الؿطؾؼ كان قد أحال

 وكـا طـد طبد اهلل بـ أمحد بـ مقسك طبدان يقًما وهق يحدثـا، وأبق العباس

فؼد طصك اهلل  ْب جِ سريج حاضر، فؼال طبدان: مـ دطل فؾؿ يَ  (2)]بـ[

يجب، فؼال لف ابـ سريج: إن رأيت أن تؼقل:  فػتح القاء مـ ققلف ،ورسقلف

                                                        
(: والذي كذهب 2/23) الجامعيف  وطىل هذا مجاطة مـ أهؾ العؾؿ، قال الخطقب البغدادي  (1)

إلقف رواية الحديث طىل الصقاب، وترك الؾحـ فقف، وإن كان قد ُسؿع مؾحقًكا: ٕن مـ الؾحـ ما 
ًٓ والحالَل حراًما، فال يؾزم إتباع السؿاع فقؿا هذه سبقؾف، والذي يحقؾ  إحؽام ويَصقِّر الحرام حال

ؾقـ والعؾؿاء مـ الؿحدثقـ. ا  هذهبـا إلقف هق ققل الُؿَحصِّ

ومؿـ قال هبذا: مهام، وابـ الؿبارك، وابـ طققـة، والـضر بـ شؿقؾ، وأبق طبقد، وطػان، وابـ 
َبُف مـ الؿديـل، وابـ راهقيف،  والحسـ بـ طظٍّ الحؾقاين، والحسـ بـ محؿد الزطػراين، وصقَّ

  (3/155.)فتح الؿغقثالؿتلخريـ ابـ كثقر. 

 ساقط مـ الؿطبقع. (2)



ِٔ ِبِإِصاَلِح اِيَدَطِأ َِّش ِِ اي ِٜٛ ٍُ ِفٞ َتِك ِٛ  573 اِيَك
 

 

 

 

ٕن مـ الؾحـ ما  :(1)قال الؼاضل: أما تغققر الؾحـ فقجقبف ضاهر (671)

يزيؾ الؿعـك ويغقره طـ صريؼ حؽؿف، وكثقر مـ رواة الحديث ٓ يضبطقن 

ربؿا حرفقا الؽالم طـ وجفف، ووضعقا الخطاب يف اإلطراب وٓ يحسـقكف، و

غقر مقضعف، ولقس يؾزم مـ أخذ طـ هذه الطائػة أن يحؽل ألػاضفؿ إذا طرف 

إذا كان الؿراد مـ الحديث معؾقًما ضاهًرا، ولػظ العرب بف  وجف الصقاب،

صب فـ ،"ؿُ قْ ؼِ الؿُ  الؿسافرَ  ٓ يممُّ "معروًفا فاشًقا، أٓ ترى أن الؿحدث، إذا قال: 

فـصب الؿؼقد ورفع  ،"الؿطؾُؼ  دَ قَّ ؼَ ٓ يمم الؿُ "الؿسافر ورفع الؿؼقؿ، وكذلؽ: 

 .الؿطؾؼ كان قد أحال

 وكـا طـد طبد اهلل بـ أمحد بـ مقسك طبدان يقًما وهق يحدثـا، وأبق العباس

فؼد طصك اهلل  ْب جِ سريج حاضر، فؼال طبدان: مـ دطل فؾؿ يَ  (2)]بـ[

يجب، فؼال لف ابـ سريج: إن رأيت أن تؼقل:  فػتح القاء مـ ققلف ،ورسقلف

                                                        
(: والذي كذهب 2/23) الجامعيف  وطىل هذا مجاطة مـ أهؾ العؾؿ، قال الخطقب البغدادي  (1)

إلقف رواية الحديث طىل الصقاب، وترك الؾحـ فقف، وإن كان قد ُسؿع مؾحقًكا: ٕن مـ الؾحـ ما 
ًٓ والحالَل حراًما، فال يؾزم إتباع السؿاع فقؿا هذه سبقؾف، والذي يحقؾ  إحؽام ويَصقِّر الحرام حال

ؾقـ والعؾؿاء مـ الؿحدثقـ. ا  هذهبـا إلقف هق ققل الُؿَحصِّ

ومؿـ قال هبذا: مهام، وابـ الؿبارك، وابـ طققـة، والـضر بـ شؿقؾ، وأبق طبقد، وطػان، وابـ 
َبُف مـ الؿديـل، وابـ راهقيف،  والحسـ بـ طظٍّ الحؾقاين، والحسـ بـ محؿد الزطػراين، وصقَّ

  (3/155.)فتح الؿغقثالؿتلخريـ ابـ كثقر. 

 ساقط مـ الؿطبقع. (2)



ِٔ ِبِإِصاَلِح اِيَدَطِأ َِّش ِِ اي ِٜٛ ٍُ ِفٞ َتِك ِٛ  574 اِيَك
 

 

 

 

يعـل بضؿ القاء فلبك طبدان أن يؼقل، وطجب مـ صقاب ابـ سريج،  !ْب جِ يُ 

 (1).كؿا طجب ابـ سريج مـ خطئف

ففذا وكحقه يزيؾ الؿعـك، فال يعتد بللػاظ هذه الطائػة، وٓ يؾتػت إىل 

 .كراهقتفؿ لإلطراب وذمفؿ ٕهؾف

مـ "، يؼقل: (3)ك يؼقل: سؿعت بـداًرابـ مقس (2)وإين سؿعت سفؾ (671)

 ،وسؿعت مـ يحؽل كحًقا مـ هذا، طـ ابـ أبل شقبة ،(4)"ْؾ بُ ـْأطرب مل يَ 

، ، فؼال: كحـ صالب الـفار(6)استلذن طىل أبل كريب (5)ويذكرون أن ابـ وارة

 .وأكا أطرفؽ َؽ تُ ثْ دَّ فؼال أبق كريب: واهلل ٓ َح  ،ة العؾؿالؾقؾ، صقارف ارُ فَّ ُس 

قال: سؿعت  ،بـ شبقب (8)، ثـا سؾؿة(7)وحدثـل ابـ البري (672)

                                                        
 (.188)ص الؽػايةرواه مـ صريؼ الؿصـػ: الخطقب يف  (1)

 (.28هق سفؾ بـ مقسك شقران تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.5791ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  أبق بؽر بـدار يهق محؿد بـ بشار العبد (3)

 (.1359( برقؿ )2/22) الجامعرواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (4)

 تؼريب التفذيبثؼة حافظ.  بـ طبد اهلل الرازي الؿعروف بابـ وارة هق محؿد بـ مسؾؿ بـ طثؿان (5)
 (.6337ترمجة برقؿ )

ترمجة  تؼريب التفذيبأبق كريب الؽقيف مشفقر بؽـقتف، ثؼة حافظ.  هق محؿد بـ العالء الَفْؿداين (6)
 (.6244برقؿ )

 (.219تؼدم تحت إثر رقؿ ) (7)

 (.2537ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (8)

ٍُ ِفٞ  ِٛ ِٔ ِبِإِصاَلِح اِيَدَطِأاِيَك َِّش ِِ اي ِٜٛ  575 َتِك
 

 

 

 

 فجعؾ يؼقل: ،الحؿقدي، وسعقد بـ مـصقر يؼقٓن: قدم جرير بـ طبد الحؿقد

كـا كريد أن كرد "قال:  ،ثـا طبد الرزاق، أكا ابـ جريج :ثـا الؿغقرة، وقال سؾؿة

 (1)."كافًعا طـ الؾحـ فال يرجع

، (4)، ثـا هشقؿبـ مسعقد (3)بـ زكرياء، ثـا الصؾت (2)ثـا مقسكدَّ َح  (673)

 أن رجاًل أتك مـزل إبراهقؿ، فؼال: أهاهـا أبا طؿران؟"طـ بعض الؿشقخة: 

راهقؿ، فؼال: أهاهـا أبل طؿران؟ فؼال إبراهقؿ: قؾ الثالثة فسؽت إب

  (5)."وادخؾ

                                                        
 الؿصـػأي أكف ٓ يروي الحديث إٓ كؿا سؿعف، وإن كان مؾحقًكا، فؼد روى ابـ أبل شقبة يف  (1)

(، ورواه 477( برقؿ )1/351) جامع بقان العؾؿ وفضؾف(، ومـ صريؼف ابـ طبد البر يف 9/56)
ا طىل أن ٓ ( مـ صريؼ إسؿاطقؾ بـ أمقة، قال: كـا كريد كافعً 187)ص الؽػايةالخطقب أيًضا يف 

 يؾحـ، فقلبك، وطـد الخطقب زيادة وهل: )فقلبك إٓ الذي َسَؿَع(.

 (.8متروك تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.2966ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الجحدري أبق بؽر ثؼة ربؿا وهؿ.  (3)

ؾؿل ثؼة ثبت كثقر التدلقس واإلرسال الخػل.  (4) ترمجة برقؿ  فذيبتؼريب التهق هشقؿ بـ بشقر السُّ
(7362.) 

(، ومـ صريؼف الخطقب يف 32برقؿ ) الديباجسـده تالػ، بقد أكف رواه أبق الؼاسؿ الختظ يف كتاب  (5)
الجامع (1/168( برقؿ )مـ صريؼ َسْؾؿ بـ محاد السرخسل طـ هشقؿ طـ مغقرة، قال: 244 )

 جاء رجؾ إىل إبراهقؿ الـخعل، فؼال: ...، وذكره.

ا تدلقس هشقؿ، وكذا شقخف مغقره، وهق ابـ مِْؼَسٍؿ، هق وإن كان ثؼة إٓ أكف كؿا قال فقبؼك معـ
 ه: كان يدلس، وٓ سقؿا طـ إبراهقؿ.االتؼريبالحافظ يف 

 وروايتف هـا طـف وطؾقف، ففق أثر ضعقػ. قلت:



ٍُ ِفٞ  ِٛ ِٔ ِبِإِصاَلِح اِيَدَطِأاِيَك َِّش ِِ اي ِٜٛ  575 َتِك
 

 

 

 

 فجعؾ يؼقل: ،الحؿقدي، وسعقد بـ مـصقر يؼقٓن: قدم جرير بـ طبد الحؿقد

كـا كريد أن كرد "قال:  ،ثـا طبد الرزاق، أكا ابـ جريج :ثـا الؿغقرة، وقال سؾؿة

 (1)."كافًعا طـ الؾحـ فال يرجع

، (4)، ثـا هشقؿبـ مسعقد (3)بـ زكرياء، ثـا الصؾت (2)ثـا مقسكدَّ َح  (673)

 أن رجاًل أتك مـزل إبراهقؿ، فؼال: أهاهـا أبا طؿران؟"طـ بعض الؿشقخة: 

راهقؿ، فؼال: أهاهـا أبل طؿران؟ فؼال إبراهقؿ: قؾ الثالثة فسؽت إب

  (5)."وادخؾ

                                                        
 الؿصـػأي أكف ٓ يروي الحديث إٓ كؿا سؿعف، وإن كان مؾحقًكا، فؼد روى ابـ أبل شقبة يف  (1)

(، ورواه 477( برقؿ )1/351) جامع بقان العؾؿ وفضؾف(، ومـ صريؼف ابـ طبد البر يف 9/56)
ا طىل أن ٓ ( مـ صريؼ إسؿاطقؾ بـ أمقة، قال: كـا كريد كافعً 187)ص الؽػايةالخطقب أيًضا يف 

 يؾحـ، فقلبك، وطـد الخطقب زيادة وهل: )فقلبك إٓ الذي َسَؿَع(.

 (.8متروك تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.2966ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الجحدري أبق بؽر ثؼة ربؿا وهؿ.  (3)

ؾؿل ثؼة ثبت كثقر التدلقس واإلرسال الخػل.  (4) ترمجة برقؿ  فذيبتؼريب التهق هشقؿ بـ بشقر السُّ
(7362.) 

(، ومـ صريؼف الخطقب يف 32برقؿ ) الديباجسـده تالػ، بقد أكف رواه أبق الؼاسؿ الختظ يف كتاب  (5)
الجامع (1/168( برقؿ )مـ صريؼ َسْؾؿ بـ محاد السرخسل طـ هشقؿ طـ مغقرة، قال: 244 )

 جاء رجؾ إىل إبراهقؿ الـخعل، فؼال: ...، وذكره.

ا تدلقس هشقؿ، وكذا شقخف مغقره، وهق ابـ مِْؼَسٍؿ، هق وإن كان ثؼة إٓ أكف كؿا قال فقبؼك معـ
 ه: كان يدلس، وٓ سقؿا طـ إبراهقؿ.االتؼريبالحافظ يف 

 وروايتف هـا طـف وطؾقف، ففق أثر ضعقػ. قلت:



ِٔ ِبِإِصاَلِح اِيَدَطِأ َِّش ِِ اي ِٜٛ ٍُ ِفٞ َتِك ِٛ  576 اِيَك
 

 

 

 

ومـ الؾحـ ما يستؼبح، وٓ يزيؾ الؿعـك، كؼقل بعض الؿحدثقـ:  (674)

 .بـصبفؿا ،لبقؽ بحجًة وطؿرًة مًعا

طـ  َل ِف كُ )ومـف ما جاءت بف ألػاضفؿ طىل غقر هقئة كالم العرب، كؼقلفؿ: 

 .باه ذلؽوأش (،أحرمف العطاء)و (،اإلقران

، طـ ملسو هيلع هللا ىلصالحؽاية، مثؾ ققلفؿ: سئؾ الـبل  ومـف ما جاء طىل وجف

كلن تؼديره سئؾ طـ ققل اهلل طز  ،«قنؿُ ائِ الص  »، فؼال: (1)﴾ٻ﴿

يحؽل الؾػظ  (2).﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿وجؾ: 

 .يف التـزيؾ

بـ هالل  (5)، ثـا طاصؿبـ مخؾد التقؿل (4)، ثـا طؿرو(3)ثـا أبلدَّ َح  (675)

: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ،، ثـا قتادة، طـ طؽرمة، طـ ابـ طباسالبارقل

ْهَراَوانِ » ُؿقا الز   (6).«اْلَبَؼَرَة َوآَل ِطْؿَرانَ  :َتَعؾ 
                                                        

  (12/13.)تػسقر ابـ جريريـظر  (1)

 [.112التقبة آية: ] (2)
 ة.مل أقػ لف طىل ترمج (3)
هق طؿرو بـ مخؾد بـ إسحاق البصري الضرير كذا ذكره الؿزي يف ترمجة شقخف طاصؿ بـ هالل  (4)

 (، ومل أقػ لف طىل ترمجة مستؼؾة.3333( برقؿ )13/547)
 (.3398ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق أبق الـضر البصري كان إمام مسجد أيقب فقف لقـ.  (5)
( مـ صريؼ: محؿد بـ محؿد بـ 6/435-436) الؽامؾ سـده ضعقػ، رواه ابـ طدي يف (6)

، وذكر أحاديث أخرى مـ «تعؾؿقا الزهراوَـ»سؾقؿان، طـ طؿرو بـ مخؾد، بف، بقد أكف طـده بؾػظ: 
 =صريؼ: طاصؿ بـ هالل مع هذا الحديث، ثؿ قال: ولعاصؿ غقر ما ذكرت مـ الحديث، وطامة ما 

ِٔ ِبِإِصاَلِح اِيَدَطِأ َِّش ِِ اي ِٜٛ ٍُ ِفٞ َتِك ِٛ  577 اِيَك
 

 

 

 

قال: ثـا مسؾؿ بـ إبراهقؿ،  ،ثـاه أبق خؾقػة، طىل هذا الؾػظ أيًضادَّ وَح  (676)

م، طـ جده، طـ طـ طظ بـ الؿبارك، طـ يحقك بـ أبل كثقر، طـ زيد بـ سالَّ 

ُؿقا اْلُؼْرآنَ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ،أبل أمامة ْقَم اْلِؼَقاَمِة َشافًِعا  :َتَعؾ  ََ ْلتِل  ََ ُف  َفنِك 

َْصَحابِِف، َوَطَؾقْ  ْهَراَوانِ ُؽْؿ ِٕ   (1).«: اْلَبَؼَرةِ َوآِل ِطْؿَرانَ بِالز 

مـ كؼؾة إخبار يختؾػقن  وأما إصابة الؿعـك بتغققر الؾػظ فلهؾ العؾؿ (677)

فقف، فؿـفؿ مـ يرى اتباع الؾػظ، ومـفؿ مـ يتجقز يف ذلؽ إذا أصاب الؿعـك، 

تؿد فنن مـفؿ مـ يع :والـؼصان وكذلؽ سبقؾ التؼديؿ والتلخقر، والزيادة

  .الؿعـك، وٓ يعتد بالؾػظ، ومـفؿ مـ يشدد يف ذلؽ وٓ يػارق الؾػظ

يف صػة الؿحدث مع رطاية اتباع الؾػظ طىل  (2)وقد دل ققل الشافعل (678)

أكف يسقغ لؾؿحدث أن يليت بالؿعـك دون الؾػظ، إذا كان طالًؿا بؾغات العرب 

عـك وما ٓ يحقؾف، ووجقه خطاهبا، بصقًرا بالؿعاين والػؼف، طالًؿا بؿا يحقؾ الؿ

فنكف يحترز بالػفؿ طـ تغققر الؿعاين  :فنكف إذا كان هبذه الصػة جاز لف كؼؾ الؾػظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هيرويف لقس يتابعف طؾقف الثؼات.ا =

 اْقَرُءوا»مرفقًطا وفقف:  اْلَباِهؾِلُّ  ُأَماَمةَ  لَأب( مـ حديث 834ف طـد مسؾؿ برقؿ )وثبت متـ
ـِ  َْ ْهَراَو  الحديث. «...ِطْؿَرانَ  آلِ  َوُسقَرةَ  اْلَبَؼَرَة، :الز 

( )إحسان( مـ صريؼ: أبل خؾقػة الػضؾ بـ الُحباب بف، بقد 116( برقؿ )1/322رواه ابـ حبان ) (1)
( مـ صريؼ زيد بـ سالم بف بلصقل 834، ورواه مسؾؿ برقؿ )«طؾقؽؿ بالزهراوَـ»أكف طـده بؾػظ: 

 مؿا هق هـا.
 (.417تؼدم ققلف هذا برقؿ ) (2)



ِٔ ِبِإِصاَلِح اِيَدَطِأ َِّش ِِ اي ِٜٛ ٍُ ِفٞ َتِك ِٛ  577 اِيَك
 

 

 

 

قال: ثـا مسؾؿ بـ إبراهقؿ،  ،ثـاه أبق خؾقػة، طىل هذا الؾػظ أيًضادَّ وَح  (676)

م، طـ جده، طـ طـ طظ بـ الؿبارك، طـ يحقك بـ أبل كثقر، طـ زيد بـ سالَّ 

ُؿقا اْلُؼْرآنَ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ،أبل أمامة ْقَم اْلِؼَقاَمِة َشافًِعا  :َتَعؾ  ََ ْلتِل  ََ ُف  َفنِك 

َْصَحابِِف، َوَطَؾقْ  ْهَراَوانِ ُؽْؿ ِٕ   (1).«: اْلَبَؼَرةِ َوآِل ِطْؿَرانَ بِالز 

مـ كؼؾة إخبار يختؾػقن  وأما إصابة الؿعـك بتغققر الؾػظ فلهؾ العؾؿ (677)

فقف، فؿـفؿ مـ يرى اتباع الؾػظ، ومـفؿ مـ يتجقز يف ذلؽ إذا أصاب الؿعـك، 

تؿد فنن مـفؿ مـ يع :والـؼصان وكذلؽ سبقؾ التؼديؿ والتلخقر، والزيادة

  .الؿعـك، وٓ يعتد بالؾػظ، ومـفؿ مـ يشدد يف ذلؽ وٓ يػارق الؾػظ

يف صػة الؿحدث مع رطاية اتباع الؾػظ طىل  (2)وقد دل ققل الشافعل (678)

أكف يسقغ لؾؿحدث أن يليت بالؿعـك دون الؾػظ، إذا كان طالًؿا بؾغات العرب 

عـك وما ٓ يحقؾف، ووجقه خطاهبا، بصقًرا بالؿعاين والػؼف، طالًؿا بؿا يحقؾ الؿ

فنكف يحترز بالػفؿ طـ تغققر الؿعاين  :فنكف إذا كان هبذه الصػة جاز لف كؼؾ الؾػظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هيرويف لقس يتابعف طؾقف الثؼات.ا =

 اْقَرُءوا»مرفقًطا وفقف:  اْلَباِهؾِلُّ  ُأَماَمةَ  لَأب( مـ حديث 834ف طـد مسؾؿ برقؿ )وثبت متـ
ـِ  َْ ْهَراَو  الحديث. «...ِطْؿَرانَ  آلِ  َوُسقَرةَ  اْلَبَؼَرَة، :الز 

( )إحسان( مـ صريؼ: أبل خؾقػة الػضؾ بـ الُحباب بف، بقد 116( برقؿ )1/322رواه ابـ حبان ) (1)
( مـ صريؼ زيد بـ سالم بف بلصقل 834، ورواه مسؾؿ برقؿ )«طؾقؽؿ بالزهراوَـ»أكف طـده بؾػظ: 

 مؿا هق هـا.
 (.417تؼدم ققلف هذا برقؿ ) (2)



ِٔ ِبِإِصاَلِح اِيَدَطِأاِيَك َِّش ِِ اي ِٜٛ ٍُ ِفٞ َتِك ِٛ  578 
 

 

 

 

الؾػظ لف ٓزًما، والعدول طـ  وإزالة أحؽامفا، ومـ مل يؽـ هبذه الصػة كان أداءُ 

  .هقئة ما يسؿعف طؾقف محظقًرا، وإىل هذا رأيت الػؼفاء مـ أهؾ العؾؿ يذهبقن

أن اهلل تعاىل قد قص مـ أكباء ما -ذهب إىل هذا الؿذهب  ومـ الحجة لؿـ

بعضفا يف مقاضع بللػاظ مختؾػة، والؿعـك  (1)قد سبؼ قصًصا، كرر ذكر

واحد، وكؼؾفا مـ ألسـتفؿ إىل الؾسان العربل، وهق مخالػ لفا يف التؼديؿ 

هذه  ْت قَ ؽِ والتلخقر، والحذف واإللغاء، والزيادة والـؼصان وغقر ذلؽ، وقد ُح 

 (2).الحجة بعقـفا طـ الحسـ

س شقخ لـا، حدثـل محؿد بـ يْ دَ حدثـل بذلؽ أمحد بـ الربقع بـ طُ  (679)

قال: قؾت لؿحؿد بـ مـصقر  -زمُ رْ فُ امَ وهق مـ أهؾ رَ -مسؾؿ بـ مسعدة 

ن يف الحروف، وثالثة ثالثة يشددو"يف شلء جرى بقـل وبقـف:  قاضل إهقاز

يرخصقن فقفا، فؿؿـ رخص فقفا الحسـ، وكان الحسـ يؼقل: يحؽل اهلل 

وكان محؿد بـ مـصقر  !؟هق ٌب ذِ ؽَ فَ تعاىل طـ الؼرون السالػة بغقر لغاهتا، أَ 

أحسـ !! متؽًئا، فاستقى جالًسا، ثؿ أخذ بؿجامع كػف، وقال: ما أحسـ هذا

 ."اجدا  ـُ َس الحَ 

، ملسو هيلع هللا ىلصلؼقت طدًة مـ أصحاب الـبل "رارة بـ أوىف: وقال قتادة، طـ زُ 

                                                        
 سؼطت كؾؿة )ذكر( مـ ]ب[. (1)

 (، واكظر ما سقليت قريًبا طـف.236-237) الؽػايةهق الحسـ البصري واكظر ذلؽ طـف يف  (2)

ِٔ ِبِإِصاَلِح اِيَدَطِأ َِّش ِِ اي ِٜٛ ٍُ ِفٞ َتِك ِٛ  579 اِيَك
 

 

 

 

  ."فاختؾػقا طظ يف الؾػظ، واجتؿعقا يف الؿعـك

ُف َطْبًدا َسِؿَع » :ملسو هيلع هللا ىلصومـ الحجة لؿـ ذهب إىل اتباع الؾػظ، ققلف  (681) َكَضَر الؾ 

َغَفا َكََم َسِؿَعَفا اَها َكََم َسِؿَعَفا»أو قال:  .«َمَؼاَلتِل َفَبؾ    (1).«َفَقَطاَها ُثؿ  َأد 

 أن يؼقل طـد مضجعف يف دطاءٍ  ،(2)أكف أمر رجاًل  ملسو هيلع هللا ىلصومـف ما روي طـف،  (681)

ـُْت بِؽَِتابَِؽ ال ِذي َأْكَزْلَت »طؾؿف:  بِق َؽ ال ِذي َأْرَسْؾَت آَم ـَ ، فؼال الرجؾ: «، َوبِ

بِق َؽ ال ِذي َأْرَسْؾَت »: ملسو هيلع هللا ىلصفؼال الـبل  .وبرسقلؽ الذي أرسؾت ـَ قالقا: أفال  .«َوبِ

 .ترى أكف مل يسقغ لؿـ طؾؿف الدطاء مخالػة الؾػظ، وقال: فلداها كؿا سؿعفا

ٕن  :ـف حؽؿفا ٓ لػظفافالؿراد م ،ققلف: فلداها كؿا سؿعفا فؼقؾ لفؿ: أما

الؾػظ غقر معتبر بف، ويدلؽ طىل أن الؿراد مـ الخطاب حؽؿف، ققلف: فرب 

 ()وأما رده  .إىل مـ هق أفؼف مـف فؼفٍ  ؾِ امِ ، ورب َح غقر فؼقفٍ  حامؾ فؼفٍ 

بِق َؽ »الرجؾ مـ ققلف: برسقلؽ إىل ققلف:  ـَ فنن الـبل أمدح، ولؽؾ كعت مـ  :«َوبِ

أٓ ترى أن اسؿ الرسقل يؼع طىل الؽافة، واسؿ الـبل ٓ  .هذيـ الـعتقـ مقضع

الؿرسؾقن مـ إكبقاء ٕهنؿ  َؾ ضِّ وإكؿا فُ  ،يستحؼف إٓ إكبقاء طؾقفؿ السالم

بِق َؽ ال ِذي َأْرَسْؾَت »مجعقا الـبقة والرسالة مجقًعا، فؾؿا قال:  ـَ جاء بالـعت  «َوبِ

                                                        
 .ملسو هيلع هللا ىلصسقل اهلل باب فضؾ الـاقؾ لسـة راكظر  (1)

 (.2713(، ومسؾؿ برقؿ )247رواه البخاري برقؿ ) هق البراء بـ طازب  (2)



ِٔ ِبِإِصاَلِح اِيَدَطِأ َِّش ِِ اي ِٜٛ ٍُ ِفٞ َتِك ِٛ  579 اِيَك
 

 

 

 

  ."فاختؾػقا طظ يف الؾػظ، واجتؿعقا يف الؿعـك

ُف َطْبًدا َسِؿَع » :ملسو هيلع هللا ىلصومـ الحجة لؿـ ذهب إىل اتباع الؾػظ، ققلف  (681) َكَضَر الؾ 

َغَفا َكََم َسِؿَعَفا اَها َكََم َسِؿَعَفا»أو قال:  .«َمَؼاَلتِل َفَبؾ    (1).«َفَقَطاَها ُثؿ  َأد 

 أن يؼقل طـد مضجعف يف دطاءٍ  ،(2)أكف أمر رجاًل  ملسو هيلع هللا ىلصومـف ما روي طـف،  (681)

ـُْت بِؽَِتابَِؽ ال ِذي َأْكَزْلَت »طؾؿف:  بِق َؽ ال ِذي َأْرَسْؾَت آَم ـَ ، فؼال الرجؾ: «، َوبِ

بِق َؽ ال ِذي َأْرَسْؾَت »: ملسو هيلع هللا ىلصفؼال الـبل  .وبرسقلؽ الذي أرسؾت ـَ قالقا: أفال  .«َوبِ

 .ترى أكف مل يسقغ لؿـ طؾؿف الدطاء مخالػة الؾػظ، وقال: فلداها كؿا سؿعفا

ٕن  :ـف حؽؿفا ٓ لػظفافالؿراد م ،ققلف: فلداها كؿا سؿعفا فؼقؾ لفؿ: أما

الؾػظ غقر معتبر بف، ويدلؽ طىل أن الؿراد مـ الخطاب حؽؿف، ققلف: فرب 

 ()وأما رده  .إىل مـ هق أفؼف مـف فؼفٍ  ؾِ امِ ، ورب َح غقر فؼقفٍ  حامؾ فؼفٍ 

بِق َؽ »الرجؾ مـ ققلف: برسقلؽ إىل ققلف:  ـَ فنن الـبل أمدح، ولؽؾ كعت مـ  :«َوبِ

أٓ ترى أن اسؿ الرسقل يؼع طىل الؽافة، واسؿ الـبل ٓ  .هذيـ الـعتقـ مقضع

الؿرسؾقن مـ إكبقاء ٕهنؿ  َؾ ضِّ وإكؿا فُ  ،يستحؼف إٓ إكبقاء طؾقفؿ السالم

بِق َؽ ال ِذي َأْرَسْؾَت »مجعقا الـبقة والرسالة مجقًعا، فؾؿا قال:  ـَ جاء بالـعت  «َوبِ

                                                        
 .ملسو هيلع هللا ىلصسقل اهلل باب فضؾ الـاقؾ لسـة راكظر  (1)

 (.2713(، ومسؾؿ برقؿ )247رواه البخاري برقؿ ) هق البراء بـ طازب  (2)



ِٔ ِبِإِصاَلِح اِيَدَطِأ َِّش ِِ اي ِٜٛ ٍُ ِفٞ َتِك ِٛ  583 اِيَك
 

 

 

 

 .«َسْؾَت ال ِذي َأرْ »بالرسالة بؼقلف:  (1)إمدح ققده

كان هق الؿعؾؿ لؾرجؾ الدطاء، وإكؿا الؼقل يف  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  :وبقان آخر

كؼؾ  ملسو هيلع هللا ىلصاتباع الؾػظ، إذا كان الؿتؽؾؿ حاكقًا لؽالم غقره، فؼد ثبت أن الـبل 

بِق َؽ »إىل ققلف:  وبرسقلؽالرجؾ مـ ققلف:  ـَ ، لقجؿع بقـ الـبقة والرسالة، «َوبِ

الذي أرسؾف، وهذا قتقؾ  (2)[طبد اهلل]هذا رسقل يف الؽالم أن يؼقل:  ٌح بَ ؼْ تَ ْس ومُ 

زيد الذي قتؾف، ٕكؽ تجتزئ بؼقلؽ رسقل فالن وقتقؾ فالن، طـ إطادة اسؿ 

إذا كـت ٓ تػقد بف إٓ الؿعـك إول، وإكؿا يحسـ أن تؼقل:  ،ؾِ اتِ والؼَ  ؾِ ِس رْ الؿُ 

إمس هذا رسقل طبد اهلل الذي أرسؾف إىل طؿرو، وهذا قتقؾ زيد الذي قتؾف ب

 (3).أو يف وقعة كذا، واهلل ويل التقفقؼ

 

                                                        
 يف الؿطبقع: )وققده( بزيادة )واو(. (1)

 ، وهق الصقاب، واهلل أطؾؿ.ملسو هيلع هللا ىلصكذا يف إصؾ، ويف ]أ[، و]ب[، و]د[: رسقل اهلل  (2)

الدكتقر طجاج يف  ويتضح ذلؽ بؿا سقليت مـ ققلف: )رسقل فالن وقتقؾ فالن(، وقد صقبف
 كسختف.

 (، فصؾ يف الرواية بالؿعـك.1/145) شرح طؾؾ الترمذياكظر  (3)

َِٜعَتسَّ ِبايَِّفِغ  ِِ ََٚي  ٢َٓ َُِع ٍَ ِبِإَصاَب١ِ اِي ِٔ َقا ََ 581 
 

 

 

 
َِٓعَتسَّ ِباللَِّفِظ ََّلِه  ِ٘ اِلَنِعَيٙ  ًِ َقاَل ِبِإَصاَب  َم

بـ سعقد  (2)بـ محؿد بـ الحسقـ الػارسل، ثـا زيد (1)حدثـل طظ (682)

القاسطل، ثـا طبد الرمحـ بـ مفدي، طـ معاوية بـ صالح، طـ العالء بـ 

ؿ بالحديث طىل تُ ثْ دِّ اثؾة بـ إسؼع، قال: إذا ُح الحارث، طـ مؽحقل، طـ و

 (3) .الؿعـك فحسبؽؿ

 ، طـ سػقان(6)، ثـا قبقصةبـ خؾػ (5)، ثـا محؿد(4)ثـا الحضرملدَّ َح  (683)

                                                        
 (.14مل أقػ لف طىل ترمجة، وقد تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.655متفؿ تؼدم الؽالم طؾقف تحت إثر رقؿ ) (2)

الؿحؾؼ بآخر الســ  (5/731 )العؾؾ الصغقرسـده تالػ، وهق أثر حسـ، فؼد رواه الترمذي يف  (3)
مـ صريؼ محؿد بـ بشار طـ ابـ مفدي بف، ومعاوية بـ صالح والعالء بـ الحارث حسـا الحديث، 

 ( طـ واثؾة.712ويـظر أيًضا ما سقليت برقؿ )

 (.4ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

ريب تؼ(، و25/161) هتذيب الؽؿالهق محؿد بـ خؾػ بـ طؿار الشامل العسؼالين، صدوق.  (5)
 (.5896ترمجة برقؿ ) التفذيب

 هق ابـ طؼبة، حسـ الحديث. (6)



َِٜعَتسَّ ِبايَِّفِغ  ِِ ََٚي  ٢َٓ َُِع ٍَ ِبِإَصاَب١ِ اِي ِٔ َقا ََ 581 
 

 

 

 
َِٓعَتسَّ ِباللَِّفِظ ََّلِه  ِ٘ اِلَنِعَيٙ  ًِ َقاَل ِبِإَصاَب  َم

بـ سعقد  (2)بـ محؿد بـ الحسقـ الػارسل، ثـا زيد (1)حدثـل طظ (682)

القاسطل، ثـا طبد الرمحـ بـ مفدي، طـ معاوية بـ صالح، طـ العالء بـ 

ؿ بالحديث طىل تُ ثْ دِّ اثؾة بـ إسؼع، قال: إذا ُح الحارث، طـ مؽحقل، طـ و

 (3) .الؿعـك فحسبؽؿ

 ، طـ سػقان(6)، ثـا قبقصةبـ خؾػ (5)، ثـا محؿد(4)ثـا الحضرملدَّ َح  (683)

                                                        
 (.14مل أقػ لف طىل ترمجة، وقد تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.655متفؿ تؼدم الؽالم طؾقف تحت إثر رقؿ ) (2)

الؿحؾؼ بآخر الســ  (5/731 )العؾؾ الصغقرسـده تالػ، وهق أثر حسـ، فؼد رواه الترمذي يف  (3)
مـ صريؼ محؿد بـ بشار طـ ابـ مفدي بف، ومعاوية بـ صالح والعالء بـ الحارث حسـا الحديث، 

 ( طـ واثؾة.712ويـظر أيًضا ما سقليت برقؿ )

 (.4ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

ريب تؼ(، و25/161) هتذيب الؽؿالهق محؿد بـ خؾػ بـ طؿار الشامل العسؼالين، صدوق.  (5)
 (.5896ترمجة برقؿ ) التفذيب

 هق ابـ طؼبة، حسـ الحديث. (6)
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قال: إذا أصبت معـك الحديث  ،طـ ابـ جريج، طـ ططاء والربقع، طـ الحسـ

 (1) .أجزأك

قال:  ،ثـا أبل، ثـا مجقؾ بـ الحسـ، ثـا محؿد بـ سقاء، طـ هشامدَّ َح  (684)

 َر قْ ص مـف، غَ ؼُ ـْيَ ويعقده مـ الغد فقزيد فقف وَ  كان الحسـ يحدثـل الققم بحديث،

 (2) .أن الؿعـك واحد

ريس، ثـا بشر بـ معاذ العؼدي، ثـا طبد اهلل بـ ثـا الحسقـ بـ إددَّ َح  (685)

إكا كسؿع مـؽ "قال: قؾت إلبراهقؿ:  ،جعػر، أخبرين شقخ لـا، طـ أبل محزة

إذا سؿعت تعؾؿ  َؽ تَ ، فال كستطقع أن كجلء بف كؿا سؿعـاه، قال: أرأيْ الحديث

 (3)."ما كحدث قال: كعؿ، قال: ففؽذا كؾُّ  أكف حالل مـ حرام؟

                                                        
( مـ صريؼ: قبقصة، بف، بقد أكف طـده 1395( برقؿ )2/32) الجامعسـده حسـ، رواه الخطقب يف  (1)

 كذا: )طـ ططاء والربقع، قآ: ...( مع أهنؿا حؽقاه أكف طـ الحسـ، فحؼف أن يؼال: )قال(، واهلل أطؾؿ.
( الؿؾحؼ بآخر الســ مـ صريؼ وكقع طـ الربقع 15/732) العؾؾ الصغقررمذي يف ورواه الت

: لؽـف متابع بعطاء وهق ابـ أبل التؼريبوحده، والربقع هق ابـ صبقح صدوق سقئ الحػظ كؿا يف 
رباح، وهق ثؼة: لؽـف كثقر اإلرسال، وتؾؿقذه ابـ جريح مدلس، ومل يصرح بالتحديث لؽـف ٓ يضر 

ـ صريؼ وكقع طـ ططاء، ففل متابعة لف يف ططاء، وجاء هذا طـ الحسـ مـ صرق بؿعـاه يف لؿجقئف م
الؽػاية ( طـف.686(، ويـظر ما سقليت برقؿ )237)ص 

شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة ومجقؾ بـ الحسـ، ومحؿد بـ سقاء حسـا الحديث ويـظر  (2)
الؽػاية ( طـ 735طؿرو بـ طبقٍد كحقه، وبرقؿ ) ( طـ695(، وما سقليت برقؿ )238-237)ص

 الحسـ كػسف.
، ضعقػ وشقخف ُمْبَفٌؿ، ويشفد لف ما  (3) سـده ضعقػ: ٕجؾ طبد اهلل بـ جعػر، وهق الؿديـل والد طظٍّ

 (، وأن إبراهقؿ يرى بالرواية طىل الؿعـك.739بعده، وما سقليت برقؿ )

َِٜعَتسَّ ِبايَِّفِغ  ِِ ََٚي  ٢َٓ َُِع ٍَ ِبِإَصاَب١ِ اِي ِٔ َقا ََ 583 
 

 

 

 

، ثـا إسؿاطقؾ ابـ بـ معاذ (2)، ثـا بشربـ إدريس (1)ثـا الحسقـدَّ َح  (686)

قال: كان الحسـ والشعبل وإبراهقؿ يحدثقن مرًة هؽذا  ،طؾقة، أكا ابـ طقن

قال: أما إهنؿ لق  ،سقريـ لؿحؿد بـ ذلؽ طقن: فذكرت ومرًة هؽذا، قال ابـ

 (3) .جاءوا بف كؿا سؿعقه كان خقًرا لفؿ

بـ محؿد  (5)بـ الحسـ بـ جبقر القاسطل، ثـا طبد اهلل (4)حدثـل طؿر (687)

قال: ربؿا سؿعت  ،ـ أيقب، طـ محؿد، ثـا معؿر، ط(6)بـ أيقب، ثـا القاقديا

 (7) .فؿ يختؾػ يف الؾػظ، والؿعـك واحدؾُّ الحديث طـ طشرة، كُ 

بـ إسؿاطقؾ بـ سؾؿة العطار، ثـا أمحد بـ محؿد بـ  (8)حدثـل محؿد (688)
                                                        

 (، ومل أقػ لف طىل ترمجة.735هق التستري، سقليت مـسقًبا تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.739ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق العؼدي، صدوق.  (2)

 (2/391 )العؾؾ ومعرفة الرجالسـده ضعقػ، وهق أثر صحقح، فؼد رواه طبد اهلل بـ أمحد يف  (3)
( مـ صريؼ إسحاق بـ راهقيف، 236)ص الؽػاية( مـ صريؼ والده، والخطقب يف 2746برقؿ )

 ـ إسؿاطقؾ بـ طؾقف بف.كالمها ط

 مل أقػ طىل ترمجتف. (4)

ـْ هق. (5)  مل يتؿقز يل َم

 (.6215ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب، متروك مع َسعة طؾؿف. هق محؿد بـ طؿر القاقدي (6)

ا، وهق أثر صحقح رواه ابـ سعد يف  (7) العؾؾ ذي يف (، والترم9/193) الطبؼاتسـده ضعقػ جدا
(، والخطقب 2/64) الؿعرفة والتاريخ( الؿؾحؼ بآخر الجامع، والػسقي يف 5/731) الصغقر

( مـ صريؼ طبد الرزاق طـ 53/189) تاريخ دمشؼ(، وابـ طساكر يف 236)ص الؽػايةيف 
 معؿر، بف.

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (8)
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، ثـا إسؿاطقؾ ابـ بـ معاذ (2)، ثـا بشربـ إدريس (1)ثـا الحسقـدَّ َح  (686)
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قال: أما إهنؿ لق  ،سقريـ لؿحؿد بـ ذلؽ طقن: فذكرت ومرًة هؽذا، قال ابـ

 (3) .جاءوا بف كؿا سؿعقه كان خقًرا لفؿ

بـ محؿد  (5)بـ الحسـ بـ جبقر القاسطل، ثـا طبد اهلل (4)حدثـل طؿر (687)

قال: ربؿا سؿعت  ،ـ أيقب، طـ محؿد، ثـا معؿر، ط(6)بـ أيقب، ثـا القاقديا

 (7) .فؿ يختؾػ يف الؾػظ، والؿعـك واحدؾُّ الحديث طـ طشرة، كُ 

بـ إسؿاطقؾ بـ سؾؿة العطار، ثـا أمحد بـ محؿد بـ  (8)حدثـل محؿد (688)
                                                        

 (، ومل أقػ لف طىل ترمجة.735هق التستري، سقليت مـسقًبا تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.739ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق العؼدي، صدوق.  (2)

 (2/391 )العؾؾ ومعرفة الرجالسـده ضعقػ، وهق أثر صحقح، فؼد رواه طبد اهلل بـ أمحد يف  (3)
( مـ صريؼ إسحاق بـ راهقيف، 236)ص الؽػاية( مـ صريؼ والده، والخطقب يف 2746برقؿ )

 ـ إسؿاطقؾ بـ طؾقف بف.كالمها ط

 مل أقػ طىل ترمجتف. (4)

ـْ هق. (5)  مل يتؿقز يل َم

 (.6215ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب، متروك مع َسعة طؾؿف. هق محؿد بـ طؿر القاقدي (6)

ا، وهق أثر صحقح رواه ابـ سعد يف  (7) العؾؾ ذي يف (، والترم9/193) الطبؼاتسـده ضعقػ جدا
(، والخطقب 2/64) الؿعرفة والتاريخ( الؿؾحؼ بآخر الجامع، والػسقي يف 5/731) الصغقر

( مـ صريؼ طبد الرزاق طـ 53/189) تاريخ دمشؼ(، وابـ طساكر يف 236)ص الؽػايةيف 
 معؿر، بف.

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (8)



َِٜعَتسَّ ِبايَِّفِغ  ِِ ََٚي  ٢َٓ َُِع ٍَ ِبِإَصاَب١ِ اِي ِٔ َقا ََ  584 
 

 

 

 

لؼقت "امل، حدثـل طبد العزيز بـ طبقد اهلل، طـ ابـ طقن، قال: سَّ مقسك ال

ؿع، ومـفؿ مـ ٓ يبايل إذا مـفؿ مـ كان يحب أن يحدث الحديث كؿا س

  .أصاب الؿعـك

قال: ومـ الذيـ كاكقا ٓ يبالقن إذا أصابقا الؿعـك الحسـ، وطامر، 

  .وإبراهقؿ الـخعل

والذيـ كاكقا يحبقن أن يحدثقا كؿا سؿعقا محؿد بـ سقريـ، ورجاء بـ 

 (1)."حققة، والؼاسؿ بـ محؿد

قال: سؿعت  ،بـ أخزم (3)بـ محؿد بـ سفقؾ، ثـا زيد (2)ثـا أمحددَّ َح  (689)

أدركت ثالثًة يرخصقن يف "يؼقل: سؿعت ابـ طقن يؼقل:  (4)إصؿعل

الحسـ البصري، -فقفا:  ، وثالثًة يشددون فقفا، فالذيـ يرخصقنالحروف

 (5).": محؿد، ورجاء، والؼاسؿ-وإبراهقؿ، والشعبل والذيـ يشددون

                                                        
 يف سـده مـ مل أطرفف، ولؽـف يشفد لف ما بعده. (1)
 مل أقػ لف طىل ترمجة. (2)
 (.2126ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة حافظ.  (3)
 تؼريب التفذيبهق طبد الؿؾؽ بـ قريب أبق سعقد الباهظ إصؿعل البصري، صدوق سـِّل.  (4)

 (.4233ترمجة برقؿ )
 تاريخالؿعرفة والشقخ الؿصـػ مل أطرفف، وهق أثر صحقح، فؼد رواه يعؼقب الػسقي يف  (5)

 (2/17 )الجامع(، ورواه الخطقب يف 168)ص الؽػاية(، ومـ صريؼف الخطقب يف 2/368)
(، وابـ طساكر 473( برقؿ )1/347) جامع بقان العؾؿ وفضؾف(، وابـ طبد البر يف 1349برقؿ )

 العؾؾ الصغقر( بطرق طـ إصؿعل بف، ورواه الترمذي يف 18/138) تاريخ دمشؼيف 
 الؿؾحؼ بآخر الجامع مـ صريؼ محؿد بـ طبد اهلل إكصاري طـ ابـ طقن، بف.( 5/731)

َِٜعَتسَّ ِبايَِّفِغ  ِِ ََٚي  ٢َٓ َُِع ٍَ ِبِإَصاَب١ِ اِي ِٔ َقا ََ 585 
 

 

 

 

، ثـا معاذ بـ بـ إشؽاب (2)، ثـا طظ(1)ثـا أبق حػص القاسطلدَّ َح  (691)

: الؼاسؿ بـ محؿد بالحجاز، مثؾفؿ ثالثة مل أرَ "معاذ، طـ ابـ طقن، قال: 

 (3)."، ومحؿد بـ سقريـ بالبصرةورجاء بـ حققة بالشام

، ثـا أمحد بـ يحقك الصقيف، ثـا يحقك بـ آدم، قال: (4)ثـا ابـ معداندَّ َح  (691)

 (5).سؿعت سػقان الثقري، يؼقل: إكؿا كحدثؽؿ بالؿعاين

قال: سؿعت يزيد  ،(7)، ثـا أبق هشام الرفاطل(6)ثـا إبراهقؿ الغزالدَّ َح  (692)

صالة "وقد قال يف حديث رواه يف صالة الصبح، فؼال الؿستؿظ: -بـ هارون ا

 (8)."صالة الػجر فؼال يزيد: -الغداة

                                                        
 مل يتؿقز يل مـ هق. (1)

 (.4747ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (2)

 الؿعرفة والتاريخشقخ الؿصـػ مل أطرفف، وإثر ثابت طـ ابـ طقن، فؼد رواه الػسقي يف  (3)
 طـ ابـ طقن بف بلصقل مؿا هق هـا. -ل سؾؿةوهق ابـ أب–( مـ صريؼ رجاء 2/368)

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (4)

( مـ 239)ص الؽػايةشقخ الؿصـػ مل أطرفف، وإثر ثابت طـ سػقان، فؼد رواه الخطقب يف  (5)
 صريؼ طبد الرزاق والػريابل، وزيد بـ الحباب، طـ سػقان بف بـحقه.

 (1/164 )الؿعجؿ الصغقري روى طـف الطبراين يف هق إبراهقؿ بـ محؿد بـ طباد الغزال البصر (6)
ل. ويـظر 232برقؿ )  ( لؾشفري.1/261) زوائد رجال صحقح ابـ حبان(، ووصػف بالُؿَعدِّ

بـ كثقر العجظ أبق هشام الرفاطل، ضعقػ. يـظر كالم إئؿة فقف يف  هق محؿد بـ يزيد بـ محؿد (7)
ٓطتدالمقزان ا (4/68( برقؿ )8326.) 

 سـده ضعقػ. (8)
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 (3)."، ومحؿد بـ سقريـ بالبصرةورجاء بـ حققة بالشام
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صالة "وقد قال يف حديث رواه يف صالة الصبح، فؼال الؿستؿظ: -بـ هارون ا
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 طـ ابـ طقن بف بلصقل مؿا هق هـا. -ل سؾؿةوهق ابـ أب–( مـ صريؼ رجاء 2/368)
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 (1/164 )الؿعجؿ الصغقري روى طـف الطبراين يف هق إبراهقؿ بـ محؿد بـ طباد الغزال البصر (6)
ل. ويـظر 232برقؿ )  ( لؾشفري.1/261) زوائد رجال صحقح ابـ حبان(، ووصػف بالُؿَعدِّ

بـ كثقر العجظ أبق هشام الرفاطل، ضعقػ. يـظر كالم إئؿة فقف يف  هق محؿد بـ يزيد بـ محؿد (7)
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 سـده ضعقػ. (8)



َِٜعَتسَّ ِبايَِّفِغ  ِِ ََٚي  ٢َٓ َُِع ٍَ ِبِإَصاَب١ِ اِي ِٔ َقا ََ  586 
 

 

 

 

 ،بـ رمحة إصبحل (2)بـ أمحد بـ معدان، ثـا سعقد (1)ثـا طبد اهللدَّ َح  (693)

تشددون طىل  (4)شٍ يْ يؼقل: أَ  بـ مصعب الؼرقساين (3)قال: كان محؿد

 (5).إذا أصبتؿ الؿعـك فحسبؽؿ !!؟أكػسؽؿ

حدثـل محؿد بـ إسؿاطقؾ بـ سؾؿة العطار، ثـا أمحد بـ محؿد بـ  (694)

قال: ما  ،امل، ثـا طبد العزيز بـ طبقد اهلل، حدثـل طؿرو بـ طبقدسَّ مقسك ال

 (6).إٓ بؾػظتقـ مختؾػتقـ والؿعـك واحد مـ الحسـ حديًثا مرتقـ قط سؿعت

بـ سؾقؿان، ثـا  ، ثـا طبد العزيز، ثـا أيقب(8)، ثـا أمحد(7)حدثـل محؿد (695)

أن  -إذا حدث بالحديث-الحسـ بـ ديـار، طـ الحسـ: أكف كان ٓ يرى بلًسا 

 (9).يصقب الؿعـك
                                                        

 تؼدم قريًبا. (1)

( ترمجة برقؿ 2/135) مقزان آطتدالقال ابـ حبان فقف: ٓ يجقز أن يحتج بف لؿخالػتف إثبات.  (2)
(3172.) 

 ضعقػ. (3)
 )أيٍش( اختصار لؽؾؿة )أيُّ شلٍء(. (4)

 (.213)ص الؽػايةسـده ضعقػ، ورواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (5)
 كحقه. -وهق ابـ حسان–( طـ هشام 677يف سـده مـ مل أطرفف، ويـظر ما تؼدم برقؿ ) (6)
 هق محؿد إسؿاطقؾ الؿتؼدم يف السـد السابؼ. (7)

 امل الؿتؼدم يف السـد السابؼ.سهق ال (8)

فضالة طـ الحسـ يف سـده مـ مل أطرفف بقد أن لف ما يشفد مـ صريؼ هشام بـ حسان، والؿبارك بـ  (9)
 (.237)ص الؽػايةروامها الخطقب يف 

َِٜعَتسَّ ِب  ِِ ََٚي  ٢َٓ َُِع ٍَ ِبِإَصاَب١ِ اِي ِٔ َقا  587 ايَِّفِغََ
 

 

 

 

الؼرشل، ثـا أبق القلقد  بـ طثؿان بـ أبل سقيد (1)حدثـل محؿد (696)

ثـا شعبة وأبق طقاكة يتؼاربان، طـ إطؿش، طـ زيد بـ وهب، طـ  ،الطقالسل

 (2).طبد اهلل بـ مسعقد حديث الصادق الؿصدوق

بـ أبل أمقة  (4)بـ أمحد بـ معدان، ثـا الحسـ (3)ثـا طبد اهللدَّ َح  (697)

قال: قؾت  ،، ثـا أبق بؽر الفذيل، طـ الشعبلإكطاكل، ثـا إسؿاطقؾ بـ يحقك

قال: فؼال  !!ٓبـ العباس: إكؽ تحدثـا بالحديث الققم، فنذا كان مـ الغد قؾبتف

وهق غضبان: أما ترضقن أن كحػظ لؽؿ معاين الحديث، حتك تسللقكا طـ 

 (5).سقاقتفا

 

                                                        
 (.7842( برقؿ )6/341) لسان الؿقزانضعقػ، ويـظر كالم أهؾ العؾؿ فقف يف  (1)

 (، فؼد تؼدم ذكر ققل ابـ مسعقد هـاك.652اكظر الػؼرة رقؿ ) (2)

 مل أقػ طىل ترمجة لف. (3)

 (.316مجفقل حال تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 ه ضعقػ.سـد (5)



َِٜعَتسَّ ِب  ِِ ََٚي  ٢َٓ َُِع ٍَ ِبِإَصاَب١ِ اِي ِٔ َقا  587 ايَِّفِغََ
 

 

 

 

الؼرشل، ثـا أبق القلقد  بـ طثؿان بـ أبل سقيد (1)حدثـل محؿد (696)

ثـا شعبة وأبق طقاكة يتؼاربان، طـ إطؿش، طـ زيد بـ وهب، طـ  ،الطقالسل

 (2).طبد اهلل بـ مسعقد حديث الصادق الؿصدوق

بـ أبل أمقة  (4)بـ أمحد بـ معدان، ثـا الحسـ (3)ثـا طبد اهللدَّ َح  (697)

قال: قؾت  ،، ثـا أبق بؽر الفذيل، طـ الشعبلإكطاكل، ثـا إسؿاطقؾ بـ يحقك

قال: فؼال  !!ٓبـ العباس: إكؽ تحدثـا بالحديث الققم، فنذا كان مـ الغد قؾبتف

وهق غضبان: أما ترضقن أن كحػظ لؽؿ معاين الحديث، حتك تسللقكا طـ 

 (5).سقاقتفا

 

                                                        
 (.7842( برقؿ )6/341) لسان الؿقزانضعقػ، ويـظر كالم أهؾ العؾؿ فقف يف  (1)

 (، فؼد تؼدم ذكر ققل ابـ مسعقد هـاك.652اكظر الػؼرة رقؿ ) (2)

 مل أقػ طىل ترمجة لف. (3)

 (.316مجفقل حال تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 ه ضعقػ.سـد (5)



َِّفِغ ٍَ ِباتَِّباِع اي ِٔ َقا ََ  588 َباُب 
 

 

 

 

ًِ َقاَل ِباتَِّباِع اللَِّفِظ  َباُب َم

، ثـا الػضؾ بـ بـ طبد القهاب (2)هدية ، ثـا(1)ثـا الحضرملدَّ َح  (698)

ز، طـ ؾَ جْ بـ أبل مِ  (3)ـليْ دَ طـ حسقـ بـ واقد، طـ الرُّ  -هق السقـاين-مقسك 

قال: قال طؿر بـ الخطاب: مـ سؿع حديًثا فحدث بف كؿا  ،ادبَ ققس بـ طُ 

  (4).سؿع، فؼد سؾؿ

وهق ققل ابـ سقريـ، ، بـ أرقؿوروي كحقه طـ طبد اهلل بـ طؿرو، وزيد 

 .وقد تؼدمت الرواية فقف طـفؿ .حققة وققل الؼاسؿ بـ محؿد، ورجاء بـ

، ثـا طثؿان بـ الفقثؿ، ثـا طؿران بـ حدير، طـ أبل (5)ثـا أبق خؾقػةدَّ َح  (699)

، يرة ما سؿعت مـفقال: كـت أكتب طـد أبل هر ،ؽقْ فِ ، طـ بشقر بـ كَ (6)زؾَ جْ مِ 
                                                        

 (.4ثؼة تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (1)

 (.7323ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق هدية بـ طبد القهاب الؿروزي، صدوق ربؿا وهؿ.  (2)

 (.2329( برقؿ )3/515) الجرح والتعديؾمجفقل تـظر ترمجتف مـ  (3)

(، وابـ 9برقؿ ) ؿققزالت(، ومسؾؿ يف 481برقؿ ) تاريخفسـده ضعقػ، ورواه أبق زرطة يف  (4)
( مـ صريؼ الػضؾ بـ مقسك بف بقد أكف طـد أبل زرطة، ومسؾؿ 49/436) تاريخ دمشؼطساكر يف 

)طـ الرديـل طـ أبقف طـ ققس( بزيادة والد الرديـل، وهق أبق مجؾز ٓحؼ بـ محقد، ورواه مـ صريؼ 
 (.172)ص الؽػايةالؿصـػ الخطقب يف 

 هق الػضؾ بـ الحباب. (5)

 (.7543ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب، ثؼة. هق ٓحؼ بـ محقد (6)

َِّفِغ ٍَ ِباتَِّباِع اي ِٔ َقا ََ  589 َباُب 
 

 

 

 

فنذا أردت أن أفارقف، جئت بالؽتاب فؼرأتف طؾقف، فؼؾت: ألقس هذا ما سؿعتف 

 (1).قال: كعؿ مـؽ؟

قال يف صػة  ،أخبركا الساجل أن الربقع، حدثفؿ طـ الشافعل أكف (711)

مؿـ يمدي الحديث بحروفف كؿا سؿعف، ٓ يحدث بف قال: ويؽقن  ،الؿحدث

ٕكف إذا حدث بف طىل الؿعـك وهق غقر طامل بؿا يحتؿؾ معـاه، ٓ  :طىل الؿعـك

 اُف خَ يدري لعؾف أن يحؿؾ الحالل طىل الحرام، وإذا أداه بحروفف مل يبؼ وجف تَ 

 (2).مـف إحالة الحديث

بـ أخزم، ثـا أبق  (4)بـ محؿد بـ سفقؾ الػؼقف، ثـا زيد (3)حدثـل أمحد (711)

إذا تعؾؿت الشلء "قال:  ،، طـ صاوس(7)، طـ لقث(6)، ثـا سػقان(5)أمحد

                                                        
(، وابـ أبل 154برقؿ ) العؾؿ(، وأبق خقثؿة يف 9/222) الطبؼاتصحقح، ورواه ابـ سعد يف  (1)

الؿدخؾ (، والبقفؼل يف 2/826) الؿعرفة والتاريخ(، والػسقي يف 9/53) الؿصـػشقبة يف 
 (1/313 )جامع بقان العؾؿ وفضؾف(، وابـ طبد البر يف 771( برقؿ )2/243) الســ الؽبرى إىل

ـ 1437( برقؿ ) (2/134الجامع(، و275)ص الؽػاية(، والخطقب يف 433برقؿ ) ( بطرق ط
 طؿران بـ حدير بف.

 (.417صحقح، وتـظر الػؼرة رقؿ ) (2)

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (3)
 (.692إثر رقؿ ) ثؼة تؼدم تحت (4)

بـ طؿر الؽقيف ثؼة ثبت إٓ أكف قد يخطئ يف حديث  هق أبق أمحد الزبقري محؿد بـ طبد اهلل بـ الزبقر (5)
 (.6355ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبالثقري. 

 هق الثقري. (6)

ا ولـؿ ي (7)  =ترمجـة  تؼريب التفذيبتؿقَّز حديثـف: َفُترك. هق لقث بـ أبل سؾقـؿ صدوق اختؾط جـدا



َِّفِغ ٍَ ِباتَِّباِع اي ِٔ َقا ََ  589 َباُب 
 

 

 

 

فنذا أردت أن أفارقف، جئت بالؽتاب فؼرأتف طؾقف، فؼؾت: ألقس هذا ما سؿعتف 

 (1).قال: كعؿ مـؽ؟

قال يف صػة  ،أخبركا الساجل أن الربقع، حدثفؿ طـ الشافعل أكف (711)

مؿـ يمدي الحديث بحروفف كؿا سؿعف، ٓ يحدث بف قال: ويؽقن  ،الؿحدث

ٕكف إذا حدث بف طىل الؿعـك وهق غقر طامل بؿا يحتؿؾ معـاه، ٓ  :طىل الؿعـك

 اُف خَ يدري لعؾف أن يحؿؾ الحالل طىل الحرام، وإذا أداه بحروفف مل يبؼ وجف تَ 

 (2).مـف إحالة الحديث

بـ أخزم، ثـا أبق  (4)بـ محؿد بـ سفقؾ الػؼقف، ثـا زيد (3)حدثـل أمحد (711)

إذا تعؾؿت الشلء "قال:  ،، طـ صاوس(7)، طـ لقث(6)، ثـا سػقان(5)أمحد

                                                        
(، وابـ أبل 154برقؿ ) العؾؿ(، وأبق خقثؿة يف 9/222) الطبؼاتصحقح، ورواه ابـ سعد يف  (1)

الؿدخؾ (، والبقفؼل يف 2/826) الؿعرفة والتاريخ(، والػسقي يف 9/53) الؿصـػشقبة يف 
 (1/313 )جامع بقان العؾؿ وفضؾف(، وابـ طبد البر يف 771( برقؿ )2/243) الســ الؽبرى إىل

ـ 1437( برقؿ ) (2/134الجامع(، و275)ص الؽػاية(، والخطقب يف 433برقؿ ) ( بطرق ط
 طؿران بـ حدير بف.

 (.417صحقح، وتـظر الػؼرة رقؿ ) (2)

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (3)
 (.692إثر رقؿ ) ثؼة تؼدم تحت (4)

بـ طؿر الؽقيف ثؼة ثبت إٓ أكف قد يخطئ يف حديث  هق أبق أمحد الزبقري محؿد بـ طبد اهلل بـ الزبقر (5)
 (.6355ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبالثقري. 

 هق الثقري. (6)

ا ولـؿ ي (7)  =ترمجـة  تؼريب التفذيبتؿقَّز حديثـف: َفُترك. هق لقث بـ أبل سؾقـؿ صدوق اختؾط جـدا



َِّفِغ ٍَ ِباتَِّباِع اي ِٔ َقا ََ  593 َباُب 
 

 

 

 

  (1).فتعؾؿف لـػسؽ، فنن الـاس قد ذهبت مـفؿ إماكة

 .الحديث حرًفا حرًفا دُّ عُ قال: وكان صاوس يَ 

بـ  (4)، ثـا يقكس(3)بـ طظ، ثـا أبق سعقد إشج (2)ثـا طبد اهللدَّ َح  (712)

أتقت "قال:  ،بـ طبد الؿؾؽ (6)، طـ صؾحة(5)، طـ ابـ إسحاقبؽقر

 يف، فؼؾت: أكتبفا؟ قال: كعؿ، فؼال ٓبـف: اكظر وسللتف طـ أشقاء(7)الؼاسؿ

 !!قؾت: يا أبا محؿد، إين لق أردت أن أكذب مل آتؽ ،شقئًا كتابف، ٓ يزيد طظَّ 

 (8)."يعدلف لؽ -إن أسؼطت شقًئا-رد، إكؿا أردت قال: إين مل أُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.5721برقـؿ ) =

(، وأبق كعقؿ يف 1/736) الؿعرفة والتاريخ(، والػسقي يف 8/13) الطبؼاترواه ابـ سعد يف  (1)
الحؾقة (4/12( برقؿ )والدارمل يف 4595 ،)مؼدمة الســ (1/454( برقؿ )وابـ 557 ،)

 ( بطرق طـ سػقان، بف.1155( برقؿ )1/664) الجامعالبر يف  طبد

 (، ومل أقػ لف طىل ترمجة.218تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.3374ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (3)

 (.7957ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق يخطئ.  (4)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيببالتشقُّع والؼدر. ، صدوق يدلس وُرمل هق محؿد بـ إسحاق بـ يسار (5)
(5762.) 

 (.3343ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق إيظ ثؼة.  (6)

يؼ ثؼة أحد الػؼفاء بالؿديـة، قال أيقب: ما رأيت أفضؾ مـف.  هق الؼاسؿ بـ محؿد بـ أبل بؽرٍ  (7) الصدِّ
تؼريب التفذيب (.5524رمجة برقؿ )ت 

 سـده ضعقػ. (8)

َِّفِغ ٍَ ِباتَِّباِع اي ِٔ َقا ََ  591 َباُب 
 

 

 

 

 يصػ دفتًرا: بـ طبد الؿؾؽ الزيات (1)قال محؿد (713)

َٓ لِ ـُؿْرتَ ــا لِ ـؽًّ ــَش   فِل كَِتابَِؽ َلْؿ َتَدْع  (2)َوَأَرى ُوُشقًما  رِ ــُؿَػؽ  ـاٍب َو

َْسطُ   ا ــَلك فَ ــقُح كَ ــؾُ ـاٌل تَ ــٌط َوَأْشؽَ ؼَ كُ  ْٕ ـَ ا  رِ َكَدُب اْلُخُدوِش َتُؾقُح َبْق

ـْبِقَؽ طَ  ـ ْصِب فِق ِف ـــْ َرْفِع اْلَؽََلِم َوَخَػِض ـُت  َدرِ ـِف َواْلَؿْص ــِف بَِحالِ ـَوال

ٌم َكُؿَمخ  ـِف، َوُمؼَ ـــَكَؼرَِبِ  َفَبِعقُدُه  (3)فِ ـــــَك بِ غْ ا تُ ــَوُترََِؽ مَ   (4)رِ ــــد 

، ثـا محؿد بـ العالء، ثـا طثام بـ طظ، طـ (5)ثـا الحضرملدَّ َح  (714)

، فللحـ قال: إين ٕسؿع الحديث لحـًا ،ارة، طـ أبل معؿرؿَ إطؿش، طـ طُ 

 (6).اتباًطا لؿا سؿعت

                                                        
 سقر أطالم الـبالء(، و1113( برقؿ )3/593) تاريخ بغداديعرف بابـ الزيات لف ترمجة يف  (1)

 (.74( برقؿ )11/172)

 (: )رشقما( بالراء.3/81) فتح الؿغقثيف  (2)

فتح  الؿطبقع، ويف لؾخطقب: )ُتعـك(، وهق كذلؽ يف الجامعكذا يف الؿخطقط: )ُتْغـك(، ويف  (3)
 (: )تعقا (3/82.)الؿغقث

 (.593( برقؿ )1/283-281) الجامعرواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (4)

 (.4ثؼة تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (5)

( مـ صريؼ محؿد بـ العالء 329( برقؿ )1/349) مؼدمة الســسـده صحقح رواه الدارمل يف  (6)
(، 186)ص الؽػاية(، والخطقب يف 478( برقؿ )1/352) الجامعبف، ورواه ابـ طبد البر يف 

 ( مـ صريؼ طثام، بف.163)ص اإللؿاعوطقاض يف 

 .هتذيب التفذيبوطثام هق طثام بـ طظ بـ هجقر ثؼة لؿـ يتلمؾ كالم إئؿة فقف يف 



َِّفِغ ٍَ ِباتَِّباِع اي ِٔ َقا ََ  591 َباُب 
 

 

 

 

 يصػ دفتًرا: بـ طبد الؿؾؽ الزيات (1)قال محؿد (713)

َٓ لِ ـُؿْرتَ ــا لِ ـؽًّ ــَش   فِل كَِتابَِؽ َلْؿ َتَدْع  (2)َوَأَرى ُوُشقًما  رِ ــُؿَػؽ  ـاٍب َو

َْسطُ   ا ــَلك فَ ــقُح كَ ــؾُ ـاٌل تَ ــٌط َوَأْشؽَ ؼَ كُ  ْٕ ـَ ا  رِ َكَدُب اْلُخُدوِش َتُؾقُح َبْق

ـْبِقَؽ طَ  ـ ْصِب فِق ِف ـــْ َرْفِع اْلَؽََلِم َوَخَػِض ـُت  َدرِ ـِف َواْلَؿْص ــِف بَِحالِ ـَوال

ٌم َكُؿَمخ  ـِف، َوُمؼَ ـــَكَؼرَِبِ  َفَبِعقُدُه  (3)فِ ـــــَك بِ غْ ا تُ ــَوُترََِؽ مَ   (4)رِ ــــد 

، ثـا محؿد بـ العالء، ثـا طثام بـ طظ، طـ (5)ثـا الحضرملدَّ َح  (714)

، فللحـ قال: إين ٕسؿع الحديث لحـًا ،ارة، طـ أبل معؿرؿَ إطؿش، طـ طُ 

 (6).اتباًطا لؿا سؿعت

                                                        
 سقر أطالم الـبالء(، و1113( برقؿ )3/593) تاريخ بغداديعرف بابـ الزيات لف ترمجة يف  (1)

 (.74( برقؿ )11/172)

 (: )رشقما( بالراء.3/81) فتح الؿغقثيف  (2)

فتح  الؿطبقع، ويف لؾخطقب: )ُتعـك(، وهق كذلؽ يف الجامعكذا يف الؿخطقط: )ُتْغـك(، ويف  (3)
 (: )تعقا (3/82.)الؿغقث

 (.593( برقؿ )1/283-281) الجامعرواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (4)

 (.4ثؼة تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (5)

( مـ صريؼ محؿد بـ العالء 329( برقؿ )1/349) مؼدمة الســسـده صحقح رواه الدارمل يف  (6)
(، 186)ص الؽػاية(، والخطقب يف 478( برقؿ )1/352) الجامعبف، ورواه ابـ طبد البر يف 

 ( مـ صريؼ طثام، بف.163)ص اإللؿاعوطقاض يف 

 .هتذيب التفذيبوطثام هق طثام بـ طظ بـ هجقر ثؼة لؿـ يتلمؾ كالم إئؿة فقف يف 



َٚايتَِّأِخرِي  ِِ ٍُ ِفٞ ايتَِّكِسٜ ِٛ  592 اِيَك
 

 

 

 

َّالتَِّأِخرِي ُِْل ِفٕ التَِّكِسِٓه   اِلَك

بـ معاذ العؼدي، ثـا  (2)، ثـا بشرريُّ تَ ْس التُّ بـ إدريس  (1)ثـا الحسقـدَّ َح  (715)

سؿعت الحسـ بـ أبل  ل، ثـا مبارك بـ فضالة، قال:محؿد بـ سعقد الؼرش

 (3).تؼدم أو تمخر إذا أصقب الؿعـك نْ الحسـ يؼقل: ٓ بلس بالحديث أَ 

ثـا الحضرمل، ثـا ابـ كؿقر، ثـا حػص، طـ أشعث، طـ الحسـ، دَّ َح  (716)

ِ والشعبل، وطَ  قال: ٓ بلس أن تؼدم يف الحديث وتمخر، إذا  ،ة، طـ إبراهقؿدَ قْ ب

 .(4)ديث قائًؿاالح كان صؾب

بـ معاذ، ثـا الحسـ بـ أبل  (6)بـ إدريس، ثـا بشر (5)ثـا الحسقـدَّ َح  (717)
                                                        

 (، ومل أقػ لف طىل ترمجة.685تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)
 حسـ الحديث. (2)
 (2/1131 )الجعدياتالؿصـػ مل أطرفف بقد أكف ثابت طـ الحسـ، فؼد رواه البغقي يف  شقخ (3)

( طـ الؿبارك بف، وقد صرح الؿبارك 237)ص الؽػاية(، ومـ صريؼف الخطقب يف 3342برقؿ )
، فؼد ذكر الؽػاية(، واكظر الؿصدر السابؼ مـ 686بسؿاطف مـ الحسـ، ويشفد لف ما تؼدم برقؿ )

 حقه طـ غقر واحد طـ الحسـ.الخطقب ك
 سـده ضعقػ: ٕجؾ أشعث وهق ابـ سقار قاضل إهقاز، ففق ضعقػ. (4)
 تؼدم قريًبا مل أقػ طىل ترمجتف. (5)
 هق العؼدي تؼدم قريًبا. (6)

َٚايتَِّأِخرِي  ِِ ٍُ ِفٞ ايتَِّكِسٜ ِٛ  593 اِيَك
 

 

 

 

قال: ٓ بلس بتؼديؿ الحديث  ،ي زكرياء بـ يحقك، طـ إبراهقؿدِّ طزة، ثـا البَ 

 (1).وتلخقره، إذا أصبت الؿعـك ما مل تزد فقف

سعقد إشج، ثـا أبق يحقك، قال:  ، ثـا أبقبـ طظ (2)ثـا طبد اهللدَّ َح  (718)

سؿعت محؿد بـ طبقد اهلل الضبعل، طـ طظ بـ زيد بـ جدطان، طـ أبل 

قال: إن كان الخؿسة، أو الستة لتحدث بالحديث لقس مـفؿ أحد إٓ  ،كضرة

 (3).يؼدم ويمخر، إٓ أن الؿعـك واحد

ة دَ بْ لقث بـ طَ  (5)ثـل أبق طبقدة، حدبـ سراج الؿصري (4)ثـا طظدَّ َح  (719)

، حدثـل بـ مسؾؿ (7)، حدثـل القلقدبـ راشد الخشـل (6)الحراين، ثـا محؿد
                                                        

ي، قال فقف ابـ معقـ يف  (1) (: كقيف ولقس بثؼة. 2662برقؿ ) التاريخسـده تالػ: ٕجؾ زكريا الَبدِّ
 (.737دم طـ إبراهقؿ برقؿ )ويـظر ما تؼ

 هق طبد اهلل بـ طظ بـ مفدي مل أقػ لف طىل ترمجة. (2)
سـده ضعقػ شقخ الؿصـػ مل أطرفف، وأبق يحقك هق إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ إحقل التقؿل الؽقيف  (3)

 أبق يحقك، قال الحافظ: ضعقػ.
 الؽػايةطقب يف وطظ بـ زيد بـ جدطان كذلؽ ضعقػ، وورد طـ أبل سعقد بـحقه طـد الخ

ا.235)ص  ( بقد أن سـده ضعقػ جدا
مقزان (، و6276( برقؿ )3/385) تاريخ بغدادكان مشفقًرا بشرب الخؿر تـظر ترمجتف مـ  (4)

 (.177( برقؿ )14/283) سقر أطالم الـبالء(، و5849( برقؿ )3/131) آطتدال
 .( لشقخـا القادطل 879برقؿ ) ـلتراجؿ رجال الدارقطمل أقػ لف طىل ترمجة، ويـظر  (5)
 تاريخ بغدادكذا يف مجقع كسخ الؿخطقط: )محؿد بـ راشد( وصقابف: )محؿد بـ أسد( كؿا يف  (6)

ل(، ومـفؿ مـ يؼقل: 411( ترمجة برقؿ )2/428) (، وهق ثؼة، وأما كسبتف فؿـفؿ مـ يؼقل: )الُخشِّ
ل(. إكساب )الُخشـل( كؿا يف كتب التراجؿ، بقد أن السؿعاين يف  ضبطف: )الُخشِّ

 =ثؼة مدلس وصرح يف شقخف فؼط أما يف شقخ شقخف فنكف طـعـ مع ذكره لف مبفؿا، وهق مشفقر  (7)



َٚايتَِّأِخرِي  ِِ ٍُ ِفٞ ايتَِّكِسٜ ِٛ  593 اِيَك
 

 

 

 

قال: ٓ بلس بتؼديؿ الحديث  ،ي زكرياء بـ يحقك، طـ إبراهقؿدِّ طزة، ثـا البَ 

 (1).وتلخقره، إذا أصبت الؿعـك ما مل تزد فقف

سعقد إشج، ثـا أبق يحقك، قال:  ، ثـا أبقبـ طظ (2)ثـا طبد اهللدَّ َح  (718)

سؿعت محؿد بـ طبقد اهلل الضبعل، طـ طظ بـ زيد بـ جدطان، طـ أبل 

قال: إن كان الخؿسة، أو الستة لتحدث بالحديث لقس مـفؿ أحد إٓ  ،كضرة

 (3).يؼدم ويمخر، إٓ أن الؿعـك واحد

ة دَ بْ لقث بـ طَ  (5)ثـل أبق طبقدة، حدبـ سراج الؿصري (4)ثـا طظدَّ َح  (719)

، حدثـل بـ مسؾؿ (7)، حدثـل القلقدبـ راشد الخشـل (6)الحراين، ثـا محؿد
                                                        

ي، قال فقف ابـ معقـ يف  (1) (: كقيف ولقس بثؼة. 2662برقؿ ) التاريخسـده تالػ: ٕجؾ زكريا الَبدِّ
 (.737دم طـ إبراهقؿ برقؿ )ويـظر ما تؼ

 هق طبد اهلل بـ طظ بـ مفدي مل أقػ لف طىل ترمجة. (2)
سـده ضعقػ شقخ الؿصـػ مل أطرفف، وأبق يحقك هق إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ إحقل التقؿل الؽقيف  (3)

 أبق يحقك، قال الحافظ: ضعقػ.
 الؽػايةطقب يف وطظ بـ زيد بـ جدطان كذلؽ ضعقػ، وورد طـ أبل سعقد بـحقه طـد الخ

ا.235)ص  ( بقد أن سـده ضعقػ جدا
مقزان (، و6276( برقؿ )3/385) تاريخ بغدادكان مشفقًرا بشرب الخؿر تـظر ترمجتف مـ  (4)

 (.177( برقؿ )14/283) سقر أطالم الـبالء(، و5849( برقؿ )3/131) آطتدال
 .( لشقخـا القادطل 879برقؿ ) ـلتراجؿ رجال الدارقطمل أقػ لف طىل ترمجة، ويـظر  (5)
 تاريخ بغدادكذا يف مجقع كسخ الؿخطقط: )محؿد بـ راشد( وصقابف: )محؿد بـ أسد( كؿا يف  (6)

ل(، ومـفؿ مـ يؼقل: 411( ترمجة برقؿ )2/428) (، وهق ثؼة، وأما كسبتف فؿـفؿ مـ يؼقل: )الُخشِّ
ل(. إكساب )الُخشـل( كؿا يف كتب التراجؿ، بقد أن السؿعاين يف  ضبطف: )الُخشِّ

 =ثؼة مدلس وصرح يف شقخف فؼط أما يف شقخ شقخف فنكف طـعـ مع ذكره لف مبفؿا، وهق مشفقر  (7)

706



َٚايتَِّأِخرِي  ِِ ٍُ ِفٞ ايتَِّكِسٜ ِٛ  594 اِيَك
 

 

 

 

ـ سؿع واثؾة بـ إسؼع، الؽـاين، طؿَّ  بـ حسان الػؾسطقـل (1)طبد الرمحـ

ؿ وٓ كؼصان، فغضب واثؾة وقال: هٌ وسللقه أن يحدثفؿ حديًثا لقس فقف وَ 

وتزيدون  قنَ ؿُ ِف ا، وأكتؿ تَ قا ِش الؿصاحػ تديؿقن فقفا الـظر بؽرًة وطَ 

 (2).وتـؼصقن

قال القلقد: وأققل حدثـل مالؽ بـ أكس وغقره، طـ إبراهقؿ بـ أبل طبؾة 

 .طـ واثؾة أكف حدثفؿ، طـ طبد اهلل بـ الديؾؿل

ثـا  الؽـدي، ثـا سفؾ بـ بؽار، بـ إبراهقؿ بـ طـبر (3)ثـا أمحددَّ َح  (711)

قال: يا أبا سعقد، الرجؾ يحدث  ،قال: سلل رجؾ الحسـ ،مفدي بـ مقؿقن

 (4).؟بالحديث ٓ يللق فقف، يزيد ويـؼص؟ فؼال: وأيـا يطقؼ ذلؽ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتدلقس التسقية بقد أكف سقردفف بروايتف مـ صريؼ مالؽ بـ أكس، وغقره مصرًحا بالتحديث طـفؿ،  =
 وطـ شقخفؿ إبراهقؿ بـ أبل طبؾف بؼقلف )أكف حدثفؿ(.

 (.3867ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيببلس بف. ٓ  (1)

( مـ 736( َطؼقب إثر رقؿ )2/233) شرح مشؽؾ أثارسـده ضعقػ، رواه الطحاوي يف  (2)
صريؼ: لقث بـ طبدة، بف، وقد أردفف القلقد هـا بروايتف لف مـ صريؼ مالؽ وغقره طـ إبراهقؿ بـ أبل 

لقرفع إهبام مـ روى طـ واثؾة، لؽـ الطريؼ إىل القلقد ٓ طبؾة، طـ طبداهلل بـ الديؾؿل، طـ واثؾة: 
 ( مـ صريؼ مؽحقل طـ واثؾة بف.685تثبت، ففق مازال ضعقًػا، ويـظر ما تؼدم برقؿ )

 مل أقػ لف طىل ترمجة، ومؿـ روى طـف الطبراين. (3)
(، 126برقؿ ) ؾؿالعشقخ الؿصـػ مل أطرفف والبؼقة ثؼات، وهق أثر صحقح، فؼد رواه أبق خقثؿة يف  (4)

( مـ صريؼ طبد الرمحـ بـ مفدي طـ مفدي بـ مقؿقن طـ غقالن 238)ص الؽػايةوالخطقب يف 
 قال: قؾت لؾحسـ:....، وذكره. -وهق ابـ جرير–

 =مؼدمة فالسائؾ لؾحسـ هق جرير مل يذكره مقؿقن هـا طـد الرامفرمزي، ورواه ابـ طدي يف 

َٚايتَِّأ  ِِ ٍُ ِفٞ ايتَِّكِسٜ ِٛ  595 ِخرِياِيَك
 

 

 

 

، ثـا محؿد بـ خؾػ، ثـا قبقصة، ثـا سػقان، ح (1)الحضرمل ثـادَّ َح  (711)

ثـا ابـ الجـقد، ثـا يعؼقب الدورقل، ثـا إشجعل، طـ سػقان، طـ سقػ دَّ وَح 

مـ أن أزيد  ص مـ الحديث أحب إيلَّ ؼُ كْ قال: ٕن أَ  ،بـ سؾقؿان، طـ مجاهدا

 (2).فقف

يعـل ابـ -ر حدثـل طبد القهاب بـ رواحة، ثـا أبق سعقد إشج، ثـا طؿ (712)

 (3) .ص مـ الحديث ما شئت وٓ تزد فقفؼُ كْ قال: أَ  ،ثـا سقػ، طـ مجاهد -هارون

، قال: سؿعت ابـ طائشة، يؼقل: بـ مالطب (5)، ثـا أمحد(4)ثـا أبلدَّ َح  (713)

 (6).ؿـا سػقان اختصار الحديثقال لـا ابـ الؿبارك: طؾَّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ شعقب بـ الحبحاب، 238)ص الؽػايةيف  ( بتحؼقؼل، والخطقب183برقؿ ) الؽامؾ =
 قال: اكطؾؼت أكا وغقالن بـ جرير إىل الحسـ، فؼال لف غقالن...، وذكر ذلؽ بـحقه.

 (.4ثؼة تؼدم برقؿ ) (1)

 العؾؾ الصغقر(، والترمذي يف 194برقؿ ) أخبار الؿؽققـصحقح، ورواه ابـ أبل خقثؿة يف  (2)
(، 189)ص الؽػاية(، والخطقب يف 715ــ، والؿصـػ برقؿ )( الؿؾحؼ بآخر الس5/732)

( بطرق طـ سقػ بف بـحقه، وسقػ هق ابـ سؾقؿان أو ابـ أبل سؾقؿان الؿخزومل 239و)ص
 (.2737ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبالؿؽل ثؼة ثبت ُرمل بالؼدر. 

ا: ٕجؾ طؿر بـ هارون وهق البؾخل متروك ومتـف صحق (3) ح، فؼد تؼدم تخريجف سـده ضعقػ جدا
 (.711تحت إثر الؿتؼدم برقؿ )

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (4)

 (.2884( برقؿ )6/389) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف  (5)

( برقؿ 2/751) الجعدياتشقخ الؿصـػ مل أطرفف، وهق أثر صحقح، فؼد رواه البغقي يف  (6)
 =طائشة، بف، والجقزجاين ثؼة، وابـ طائشة هق ( مـ صريؼ محؿد بـ طظ الجقزجاين، طـ ابـ 1899)



َٚايتَِّأ  ِِ ٍُ ِفٞ ايتَِّكِسٜ ِٛ  595 ِخرِياِيَك
 

 

 

 

، ثـا محؿد بـ خؾػ، ثـا قبقصة، ثـا سػقان، ح (1)الحضرمل ثـادَّ َح  (711)

ثـا ابـ الجـقد، ثـا يعؼقب الدورقل، ثـا إشجعل، طـ سػقان، طـ سقػ دَّ وَح 

مـ أن أزيد  ص مـ الحديث أحب إيلَّ ؼُ كْ قال: ٕن أَ  ،بـ سؾقؿان، طـ مجاهدا

 (2).فقف

يعـل ابـ -ر حدثـل طبد القهاب بـ رواحة، ثـا أبق سعقد إشج، ثـا طؿ (712)

 (3) .ص مـ الحديث ما شئت وٓ تزد فقفؼُ كْ قال: أَ  ،ثـا سقػ، طـ مجاهد -هارون

، قال: سؿعت ابـ طائشة، يؼقل: بـ مالطب (5)، ثـا أمحد(4)ثـا أبلدَّ َح  (713)

 (6).ؿـا سػقان اختصار الحديثقال لـا ابـ الؿبارك: طؾَّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ شعقب بـ الحبحاب، 238)ص الؽػايةيف  ( بتحؼقؼل، والخطقب183برقؿ ) الؽامؾ =
 قال: اكطؾؼت أكا وغقالن بـ جرير إىل الحسـ، فؼال لف غقالن...، وذكر ذلؽ بـحقه.

 (.4ثؼة تؼدم برقؿ ) (1)

 العؾؾ الصغقر(، والترمذي يف 194برقؿ ) أخبار الؿؽققـصحقح، ورواه ابـ أبل خقثؿة يف  (2)
(، 189)ص الؽػاية(، والخطقب يف 715ــ، والؿصـػ برقؿ )( الؿؾحؼ بآخر الس5/732)

( بطرق طـ سقػ بف بـحقه، وسقػ هق ابـ سؾقؿان أو ابـ أبل سؾقؿان الؿخزومل 239و)ص
 (.2737ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبالؿؽل ثؼة ثبت ُرمل بالؼدر. 

ا: ٕجؾ طؿر بـ هارون وهق البؾخل متروك ومتـف صحق (3) ح، فؼد تؼدم تخريجف سـده ضعقػ جدا
 (.711تحت إثر الؿتؼدم برقؿ )

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (4)

 (.2884( برقؿ )6/389) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف  (5)

( برقؿ 2/751) الجعدياتشقخ الؿصـػ مل أطرفف، وهق أثر صحقح، فؼد رواه البغقي يف  (6)
 =طائشة، بف، والجقزجاين ثؼة، وابـ طائشة هق ( مـ صريؼ محؿد بـ طظ الجقزجاين، طـ ابـ 1899)



َٚايتَِّأِخرِي  ِِ ٍُ ِفٞ ايتَِّكِسٜ ِٛ  596 اِيَك
 

 

 

 

قال: سؿعت سػقان  ،قدامة الجقهري ثـا ابـ مـقع، ثـا محؿد بـدَّ َح  (714)

يؼقل: سؿعت طبد الؽريؿ الجزري، يؼقل: إين ٕحدث الحديث ما أترك مـف 

 (1).كؾؿةً 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طبقد اهلل بـ محؿد بـ طائشة، وهق مـ ذرية طائشة بـت صؾحة ثؼة جقاد ُرمل بالؼدر، ومل يثبت كؿا  =

 (. 4363ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب يف 

: وكان سػقان الثقري الؽػايةققلف: طؾؿـا سػقان اختصار الحديث، قال الخطقب يف  تنبيه:
وي إحاديث طىل آختصار لؿـ قد رواها لف طىل التؿام: ٕكف كان يعؾؿ مـفؿ الحػظ لفا ير

 هوالؿعرفة هبا. ا

 سـده ضعقػ: فنن فقف محؿد بـ قدامة الجقهري ضعقػ. (1)

وهذا الحديث حؼف أن يذكر يف )باب مـ قال باتباع الؾػظ(: لؽـ لعؾف كؿا، قال: الدكتقر طجاج 
 هـ أن مـ كان هذا شلكف فإوىل أكف ٓ يؼدم وٓ يمخر يف ألػاظ الحديث. االخطقب ذكره هـا لقبقِّ 

 يريد أن مـ كان حالف ما تؼدم ٓ يـبغل لف اختصار الحديث إذا حدث بف. أو أكف قلت:

َُُعاَضَض١ِ  597 َباُب اِي
 

 

 

 

ِ٘  َباُب اِلُنَعاَضَض

، ثـا أبق بؽر بـ أبل شقبة، ثـا إسؿاطقؾ بـ طقاش، طـ (1)ثـا طبداندَّ َح  (715)

قال: طارضت؟ قؾت:  ،قؾت: كعؿ أكتبت؟"قال: قال يل أبل:  ،هشام بـ طروة

 (2)."ٓ قال: مل تؽتب

بـ اثـا محؿد بـ طبد اهلل بـ بؽر السراج، ثـا أبق مهام، ثـا إسؿاطقؾ دَّ َح  (716)

قال:  .أكتبت؟ قؾت: كعؿ"قال: قال يل أبل:  ،طقاش، طـ هشام بـ طروة

 (3)."لقال: مل تؽتب يا بـ .قابؾت؟ قؾت: ٓ
                                                        

 (.132هق إهقازي ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

روايتف طـ أهؾ بؾده مخؾط سـده ضعقػ: ٕكف مـ صريؼ إسؿاطقؾ بـ طقاش الحؿصل، صدوق يف  (2)
ُف، وإثر يف  (، ومـ صريؼف 9/111) الؿصـػ ٕبل بؽر بـ أبل شقبةيف غقرها، وهشام لقس َبؾديَّ

 الجامع(، والخطقب يف 3315( برقؿ )2/453) العؾؾ ومعرفة الرجالطبد اهلل بـ أمحد يف 
 ( كؿا أورده طـف الؿصـػ.576( برقؿ )1/275)

 (1/336 )جامع بقان العؾؿ وفضؾف(، وابـ طبد البر يف 716قليت برقؿ )ورواه الؿصـػ كؿا س
 أدب اإلمالء(، والسؿعاين يف 237)ص الؽػاية(، والخطقب يف 449(، وبرقؿ )448برقؿ )

 ( بطرق طـ إسؿاطقؾ بـ طقاش بف.79)ص

 (.715سـده ضعقػ، وتؼدم تخريجف تحت إثر رقؿ ) (3)



َُُعاَضَض١ِ  597 َباُب اِي
 

 

 

 

ِ٘  َباُب اِلُنَعاَضَض

، ثـا أبق بؽر بـ أبل شقبة، ثـا إسؿاطقؾ بـ طقاش، طـ (1)ثـا طبداندَّ َح  (715)

قال: طارضت؟ قؾت:  ،قؾت: كعؿ أكتبت؟"قال: قال يل أبل:  ،هشام بـ طروة

 (2)."ٓ قال: مل تؽتب

بـ اثـا محؿد بـ طبد اهلل بـ بؽر السراج، ثـا أبق مهام، ثـا إسؿاطقؾ دَّ َح  (716)

قال:  .أكتبت؟ قؾت: كعؿ"قال: قال يل أبل:  ،طقاش، طـ هشام بـ طروة

 (3)."لقال: مل تؽتب يا بـ .قابؾت؟ قؾت: ٓ
                                                        

 (.132هق إهقازي ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

روايتف طـ أهؾ بؾده مخؾط سـده ضعقػ: ٕكف مـ صريؼ إسؿاطقؾ بـ طقاش الحؿصل، صدوق يف  (2)
ُف، وإثر يف  (، ومـ صريؼف 9/111) الؿصـػ ٕبل بؽر بـ أبل شقبةيف غقرها، وهشام لقس َبؾديَّ

 الجامع(، والخطقب يف 3315( برقؿ )2/453) العؾؾ ومعرفة الرجالطبد اهلل بـ أمحد يف 
 ( كؿا أورده طـف الؿصـػ.576( برقؿ )1/275)

 (1/336 )جامع بقان العؾؿ وفضؾف(، وابـ طبد البر يف 716قليت برقؿ )ورواه الؿصـػ كؿا س
 أدب اإلمالء(، والسؿعاين يف 237)ص الؽػاية(، والخطقب يف 449(، وبرقؿ )448برقؿ )

 ( بطرق طـ إسؿاطقؾ بـ طقاش بف.79)ص

 (.715سـده ضعقػ، وتؼدم تخريجف تحت إثر رقؿ ) (3)



َُُعاَضَض١ِ  598 َباُب اِي
 

 

 

 

ش، حدثـل يْ رِ بـ زيد بـ الحَ  (2)بـ محؿقد، ثـا أمحد (1)حدثـل أمحد (717)

أمحد بـ طبد الرمحـ الؽقيف، ثـا طػان بـ مسؾؿ، ثـا أبان العطار، طـ يحقك بـ 

قال: مـ كتب ومل يعارض، كان كؿـ خرج مـ الؿخرج ومل  ،أبل كثقر

 .(3)يستـج

                                                        
 (.35) ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ (1)

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (2)

( برقؿ 1/233) الؿعجؿيف سـده مـ مل أطرفف، وهق أثر صحقح، فؼد رواه ابـ إطرابل يف  (3)
(، 453( برقؿ )1/337) الجامع(، وابـ طبد البر يف 237)ص الؽػاية(، والخطقب يف 416)

 (1/275 )الجامعالخطقب يف  (، بطرق طـ طػان بف، ورواه78)ص أدب اإلمالءوالسؿعاين يف 
( مـ صريؼ محؿد بـ مقسك بـ أبل كعقؿ طـ 79)ص أدب اإلمالء(، والسؿعاين يف 577برقؿ )

 أبان، بف.

َُُصاَنَط٠ِ  599 َباُب اِي
 

 

 

 

ِٗ  َباُب اِلُنَصاَكَط

بـ سعقد  (2)بـ الحسقـ الػارسل، ثـا زيدبـ محؿد  (1)حدثـل طظ (718)

 ،القاسطل، ثـا يزيد بـ هارون، وأبق طاصؿ الـبقؾ، طـ كفؿس، طـ ابـ بريدة

، إن ٓ وتذاكروا هذا الحديث (3): تداورواقال: قال طظ بـ أبل صالب 

 (4).سرُ دْ تػعؾقا يَ 
                                                        

 (.14مل أقػ طىل ترمجتف، وتؼدم برقؿ ) (1)

 (.655اهتؿف الذهبل برواية حديث باصؾ كؿا تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 ـد الذيـ أخرجقه )تزاوروا(.كذا يف الؿخطقط: )تداوروا(، وط (3)

سـده تالػ: ٕجؾ زيد القاسطل فنكف متفؿ بقد أكف متابع، فؼد تابعف سعقد بـ مسعقد الؿروزي طـد  (4)
( طـ يزيد 1/95) الؿستدرك(، والحاكؿ يف 423( برقؿ )2/3) الؿدخؾ إىل الســالبقفؼل يف 

 الؿعرفة والتاريخ(، والػسقي يف 8/545) الؿصـػابـ هارون بف، ورواه ابـ أبل شقبة يف 
 الجامع(، والخطقب يف 653( برقؿ )1/488) مؼدمة الســ(، والدارمل يف 3/498)
 الجامع(، وابـ طبد البر يف 192برقؿ ) شرف أصحاب الحديث(، و465( برقؿ )1/236)
 ( بطرق طـ كفؿس بف.423( برقؿ )1/422)

ا ذكر لف لؽـ يبؼك معـا سؿاع ابـ بريدة، وهق  طبد اهلل بـ بريدة بـ الحصقب: فنين مل أجد أحدا
قال: قال يل طظ: )تزاوروا(، فنن صح ففق أثر  الجامعرواية طـ طظ بقد أكف طـد ابـ طبد البر يف 

 صحقح.



َُُصاَنَط٠ِ  599 َباُب اِي
 

 

 

 

ِٗ  َباُب اِلُنَصاَكَط

بـ سعقد  (2)بـ الحسقـ الػارسل، ثـا زيدبـ محؿد  (1)حدثـل طظ (718)

 ،القاسطل، ثـا يزيد بـ هارون، وأبق طاصؿ الـبقؾ، طـ كفؿس، طـ ابـ بريدة

، إن ٓ وتذاكروا هذا الحديث (3): تداورواقال: قال طظ بـ أبل صالب 

 (4).سرُ دْ تػعؾقا يَ 
                                                        

 (.14مل أقػ طىل ترمجتف، وتؼدم برقؿ ) (1)

 (.655اهتؿف الذهبل برواية حديث باصؾ كؿا تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 ـد الذيـ أخرجقه )تزاوروا(.كذا يف الؿخطقط: )تداوروا(، وط (3)

سـده تالػ: ٕجؾ زيد القاسطل فنكف متفؿ بقد أكف متابع، فؼد تابعف سعقد بـ مسعقد الؿروزي طـد  (4)
( طـ يزيد 1/95) الؿستدرك(، والحاكؿ يف 423( برقؿ )2/3) الؿدخؾ إىل الســالبقفؼل يف 

 الؿعرفة والتاريخ(، والػسقي يف 8/545) الؿصـػابـ هارون بف، ورواه ابـ أبل شقبة يف 
 الجامع(، والخطقب يف 653( برقؿ )1/488) مؼدمة الســ(، والدارمل يف 3/498)
 الجامع(، وابـ طبد البر يف 192برقؿ ) شرف أصحاب الحديث(، و465( برقؿ )1/236)
 ( بطرق طـ كفؿس بف.423( برقؿ )1/422)

ا ذكر لف لؽـ يبؼك معـا سؿاع ابـ بريدة، وهق  طبد اهلل بـ بريدة بـ الحصقب: فنين مل أجد أحدا
قال: قال يل طظ: )تزاوروا(، فنن صح ففق أثر  الجامعرواية طـ طظ بقد أكف طـد ابـ طبد البر يف 

 صحقح.



َُُصاَنَط٠ِ  633 َباُب اِي
 

 

 

 

بـ  (3)، ثـا غسانبـ سـان (2)ا طؼبة، ثـ(1)حدثـل أبق سعقد السقسل (719)

قال: كان أبق سعقد يؼقل: تداوروا  ،، طـ أبل كضرةبـ يزيد (4)، طـ سعقدمضر

 (5).الحديث رُ كِّ ذَ وتذاكروا، فنن الحديث يُ 

ثـا دَّ َح ـ سعقر، ح وَ ثـا أبل، ثـا أبق الخطاب الحساين، ثـا مالؽ بدَّ َح  (721)

ثـا الحسـ بـ سفؾ العدوي، ثـا طظ دَّ َح الحضرمل، ثـا أبق بؽر، ثـا وكقع، ح وَ 

طـ جعػر بـ إياس، طـ أبل  -كؾفؿ طـ إطؿش-بـ إزهر، ثـا جرير ا

 (6).فقج الحديثفنن الحديث يُ  :كضرة، طـ أبل سعقد قال: تذاكروا
                                                        

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (1)
( ترمجة 6/311) الجرح والتعديؾهق الفدادي، قال فقف أبق حاتؿ: صدوق، وهق مـ مشايخف يـظر  (2)

 (.1734برقؿ )
 (.5395ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق إزدي ثؼة.  (3)
 (.2432ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق إزدي أبق مسؾؿة ثؼة.  (4)
(، 617( برقؿ )1/477) مؼدمة الســسـده ضعقػ، وهق أثر صحقح، فؼد رواه الدارمل يف  (5)

 بف بـحقه، وقال طؼبف: وفقف كالم أكثر مـ هذا. -سعقد بـ زيد– ( مـ صريؼ أبل مسؾؿة622وبرقؿ )
 يشقر إىل هذه الرواية التل طـد الؿصـػ.

(، 722(، والؿصـػ برقؿ )622(، )621(، )623(، )619(، )618ورواه أيًضا برقؿ )
 ( بطرق طـ أبل كضرة.1823( برقؿ )2/267) الجامعوالخطقب يف 

 ( مـ هذه الطريؼ التل ذكرها طـف الؿصـػ.8/545) الؿصـػيف صحقح، ورواه ابـ أبل شقبة  (6)

–( مـ صريؼقـ طـ أبل بشر 619(، و)618( برقؿ )1/478) مؼدمة الســورواه الدارمل يف 
 (2/267 )الجامع(، والخطقب يف 1458برقؿ ) تاريخفبف، ورواه أبق زرطة يف  -جعػر بـ إياس

( مـ صريؼقـ طــ أبل 617ورواه الدارمل أيًضا برقؿ ) ( مــ صريؼ إطؿش، بـف،1819برقؿ )
 كضرة، بـف.

َُُصاَنَط٠ِ  631 َباُب اِي
 

 

 

 

طـ إطؿش،  ،(3)، ثـا شريؽمبـ سالَّ  (2)، ثـا طقن(1)الحضرمل ثـادَّ َح  (721)

 (4).، وآفتف الـسقانقال: إحقاء العؾؿ الؿذاكرة ،طـ إبراهقؿ، طـ طؾؼؿة

بـ حرب  (6)بـ أمحد بـ معدان الغزاء، ثـا أمحد (5)ثـا طبد اهللدَّ َح  (722)

، طـ إطؿش، طـ إبراهقؿ، طـ طؾؼؿة، (7)اينؿَّ الحِ يحقك ، ثـا أبق الؿقصظ

 (8).قال: تذاكروا الحديث، فنن ذكره حقاتف

، طـ أبل بـ آدم (11)، ثـا يحقك(10)، ثـا ضرار(9)ثـا الحضرملدَّ َح  (723)
                                                        

 (.2ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)
 (.5255ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (2)
 (.2832ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الؼاضل، ضعقػ.  (3)
الـسقان(، رواه أبق كعقؿ يف  سـده ضعقػ: ٕجؾ شريؽ الؼاضل لؽـ إثر ثابت بدون لػظة )وآفتف (4)
الحؾقة (2/118( برقؿ )مـ صريؼ طؾؼؿة، بف، ورواه أبق خقثؿة يف 1642 )العؾؿ ( 71برقؿ ،)

(، وأبق كعقؿ يف 627( برقؿ )1/483) مؼدمة الســ(، والدارمل يف 722والؿصـػ برقؿ )
الحؾقة (2/118( برقؿ )والبقفؼل يف 1643 ،)الؿدخؾ إىل الســ (2/6( برقؿ )423 ،)

( 186)ص معرفة طؾقم الحديث(، والحاكؿ يف 1821( برقؿ )2/268) الجامعوالخطقب يف 
 مـ صرق طـ إطؿش بف، ففق أثر صحقح.

 (، ومل أجد لف ترمجة.3تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)
 (.24ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (6)
 (.3795ترمجة برقؿ ) لتفذيبتؼريب اصدوق يخطئ ورمل باإلرجاء.  (7)
 (.221شقخ الؿصـػ مل أطرفف، وهق أثر ثابت وصحقح تؼدم تخريجف برقؿ ) (8)

 ثؼة تؼدم قريًبا. (9)
، ضعقػ وكان طارًفا بالػرائض أما ققل الحافظ: صدوق لف أوهام وخطل هق ضرار بـ ُصَرد التقؿل (13)

تذيقؾف يف  ، ومال إىل تضعقػف شقخـا القادطل هتذيب التفذيبتف مـ فػقف تجاوز، وتـظر ترمج
  (3/446.)طىل الؿستدرك

 ثؼة. (11)



َُُصاَنَط٠ِ  631 َباُب اِي
 

 

 

 

طـ إطؿش،  ،(3)، ثـا شريؽمبـ سالَّ  (2)، ثـا طقن(1)الحضرمل ثـادَّ َح  (721)

 (4).، وآفتف الـسقانقال: إحقاء العؾؿ الؿذاكرة ،طـ إبراهقؿ، طـ طؾؼؿة

بـ حرب  (6)بـ أمحد بـ معدان الغزاء، ثـا أمحد (5)ثـا طبد اهللدَّ َح  (722)

، طـ إطؿش، طـ إبراهقؿ، طـ طؾؼؿة، (7)اينؿَّ الحِ يحقك ، ثـا أبق الؿقصظ

 (8).قال: تذاكروا الحديث، فنن ذكره حقاتف

، طـ أبل بـ آدم (11)، ثـا يحقك(10)، ثـا ضرار(9)ثـا الحضرملدَّ َح  (723)
                                                        

 (.2ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)
 (.5255ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (2)
 (.2832ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الؼاضل، ضعقػ.  (3)
الـسقان(، رواه أبق كعقؿ يف  سـده ضعقػ: ٕجؾ شريؽ الؼاضل لؽـ إثر ثابت بدون لػظة )وآفتف (4)
الحؾقة (2/118( برقؿ )مـ صريؼ طؾؼؿة، بف، ورواه أبق خقثؿة يف 1642 )العؾؿ ( 71برقؿ ،)

(، وأبق كعقؿ يف 627( برقؿ )1/483) مؼدمة الســ(، والدارمل يف 722والؿصـػ برقؿ )
الحؾقة (2/118( برقؿ )والبقفؼل يف 1643 ،)الؿدخؾ إىل الســ (2/6( برقؿ )423 ،)

( 186)ص معرفة طؾقم الحديث(، والحاكؿ يف 1821( برقؿ )2/268) الجامعوالخطقب يف 
 مـ صرق طـ إطؿش بف، ففق أثر صحقح.

 (، ومل أجد لف ترمجة.3تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)
 (.24ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (6)
 (.3795ترمجة برقؿ ) لتفذيبتؼريب اصدوق يخطئ ورمل باإلرجاء.  (7)
 (.221شقخ الؿصـػ مل أطرفف، وهق أثر ثابت وصحقح تؼدم تخريجف برقؿ ) (8)

 ثؼة تؼدم قريًبا. (9)
، ضعقػ وكان طارًفا بالػرائض أما ققل الحافظ: صدوق لف أوهام وخطل هق ضرار بـ ُصَرد التقؿل (13)

تذيقؾف يف  ، ومال إىل تضعقػف شقخـا القادطل هتذيب التفذيبتف مـ فػقف تجاوز، وتـظر ترمج
  (3/446.)طىل الؿستدرك

 ثؼة. (11)



َُُصاَنَط٠ِ  632 َباُب اِي
 

 

 

 

قال:  ،، طـ أبل إحقص، طـ طبد اهللبـ السائب (2)، طـ ططاء(1)إسرائقؾ

 (3).فنن حقاتف مذاكرتف :تذاكروا الحديث

ثـا الحضرمل، ثـا يحقك، ثـا أبق طقاكة، وخالد، طـ يزيد بـ أبل دَّ َح  (724)

فؼال لف  ،ذاكرتفإحقاء الحديث م"زياد، طـ طبد الرمحـ بـ أبل لقىل، قال: 

 (4)."قد ذكرتـقف ـٍ َس َح  مـ حديٍث  ؿْ طبداهلل بـ شداد: رمحؽ اهلل كَ 

بـ سقار  (6)بـ محؿد الؿقصظ، ثـا إسحاق (5)حدثـل مفذب (725)

، طـ الحجاج، طـ ططاء، طـ ابـ (7)، ثـا معىل بـ أسد، ثـا طبد القاحدالـصقبل
                                                        

، واسؿف إسؿاطقؾ بـ خؾقػة شرف أصحاب الحديثهق الؿالئل جاء مـسقًبا طـد الخطقب يف  (1)
 (.444مجة برقؿ )تر تؼريب التفذيبصدوق سلء الحػظ كسب إىل الغؾق والتشقُّع، قالف الحافظ يف 

 (، وسؿاع أبل اسرائقؾ مـف بعد اختالصف.4625ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق اختؾط.  (2)
(، ومـ 2657( برقؿ )2/376) العؾؾ ومعرفة الرجالسـده ضعقػ، ورواه طبد اهلل بـ أمحد يف  (3)

شرف أصحاب (، والخطقب يف 421( برقؿ )2/4) الؿدخؾ إىل الســصريؼف البقفؼل يف 
( مـ 1/486) مؼدمة الســ( مـ صريؼ يحقك بـ آدم بف، ورواه الدارمل يف 193برقؿ ) الحديث

 صريؼ أبل إسرائقؾ، بف.

 سـده ضعقػ: ٕجؾ يزيد بـ أبل زياد: فنكف ضعقػ كبر وتغقر وصار يتؾؼـ، وكان شقعقاا.  (4)
 الؿصـػه ابـ أبل شقبة يف (، وروا7768ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبتـظر ترمجتف مـ 

برقؿ  العؾؿ(، وأبق خقثؿة يف 634( برقؿ )1/483) مؼدمة الســ(، والدارمل يف 8/456)
(، 473( برقؿ )1/238) الجامع(، والخطقب يف 1466برقؿ ) تاريخف(، وأبق زرطة يف 72)

 (36/92-93 )دمشؼ تاريخ(، وابـ طساكر يف 631( برقؿ )1/426) الجامعوابـ طبد البر يف 
 بطرق طـ يزيد بـ أبل زياد، بف.

 (، ومل أجد لف ترمجة.92تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)
 (.773( برقؿ )2/223) الجرح والتعديؾثؼة لف ترمجة يف  (6)
 هق ابـ زياد. (7)

َُُصاَنَط٠ِ  633 َباُب اِي
 

 

 

 

َّٓ ـل حديًثا، فتذاكروه بقـؽؿقال: إذا سؿعتؿ م ،طباس  ، فنكف أجدر وأحرى أ

 (1).تـسقه

، بـ سـان (4)، ثـا طبد اهلل(3)أبق الربقع، ثـا الحارثل (2)ثـا ابـ زهقردَّ َح  (726)

س، قال: تذاكروا ، طـ سعقد بـ جبقر، طـ ابـ طبا(6)، طـ جعػر(5)ثـا يعؼقب

 (7).، إكف لقس بؿـزلة الؼرآن، إن الؼرآن محػقظ مجؿقعالحديث ٓ يتػؾت مـؽؿ

بـ يحقك الؿروزي، ثـا طاصؿ بـ طظ، طـ  (1)ثـا محؿددَّ َح  (727)

                                                        
سـده ضعقػ شقخ الؿصـػ مجفقل والحجاج هق ابـ ارصاة صدوق كثقر الخطل والتدلقس، وقد  (1)

، ويـظر ما بعده، ورواه الدارمل يف َطـْعَ  (، والخطقب يف 631( برقؿ )1/482) مؼدمة الســـَ
الجامع (1/237( برقؿ )و467 ،)شرف أصحاب الحديث ( مـ صريؼ حجاج بف.195برقؿ ) 

 (.617يـظر تحت إثر رقؿ ) (2)

 مل أطرفف. (3)

( ترمجة برقؿ 11/142) تاريخ بغداداود هق طبد اهلل بـ سـان الفروي كزيؾ البصرة وثؼف أبق د (4)
(5351.) 

ل (5)  (.7876ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب ، صدوق هبؿ.هق يعؼقب بـ طبد اهلل الؼؿِّ

ل، صدوق يفؿ. هق جعػر بـ أبل الؿغقرة الخزاطل (6)  (.968ترمجة برقؿ ) التفذيبتؼريب  الؼؿِّ

 مؼدمة الســ: ولؽـف رواه الدارمل يف شقخ الؿصـػ مل يتؿقز يل مـ هق، والحارثل مل أطرفف (7)
شرف أصحاب ( مـ صريؼ إسؿاطقؾ بـ أبان القراق، والخطقب يف 624( برقؿ )1/479)

ورواه الذهبل يف ( مـ صريؼ محؿد بـ محقد الرازي كالمها طـ يعؼقب بف، 194برقؿ ) الحديث
تذكرة الحػاظ (3/964-965 مـ صريؼ إسؿاطقؾ بـ زكريا، وحبان بـ طظ كالمها طـ جعػر )

 ابـ أبل الؿغقرة بف، ففق أثر حسـ إن شاء اهلل.

 (.361حسـ الحديث تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)



َُُصاَنَط٠ِ  633 َباُب اِي
 

 

 

 

َّٓ ـل حديًثا، فتذاكروه بقـؽؿقال: إذا سؿعتؿ م ،طباس  ، فنكف أجدر وأحرى أ

 (1).تـسقه

، بـ سـان (4)، ثـا طبد اهلل(3)أبق الربقع، ثـا الحارثل (2)ثـا ابـ زهقردَّ َح  (726)

س، قال: تذاكروا ، طـ سعقد بـ جبقر، طـ ابـ طبا(6)، طـ جعػر(5)ثـا يعؼقب

 (7).، إكف لقس بؿـزلة الؼرآن، إن الؼرآن محػقظ مجؿقعالحديث ٓ يتػؾت مـؽؿ

بـ يحقك الؿروزي، ثـا طاصؿ بـ طظ، طـ  (1)ثـا محؿددَّ َح  (727)

                                                        
سـده ضعقػ شقخ الؿصـػ مجفقل والحجاج هق ابـ ارصاة صدوق كثقر الخطل والتدلقس، وقد  (1)

، ويـظر ما بعده، ورواه الدارمل يف َطـْعَ  (، والخطقب يف 631( برقؿ )1/482) مؼدمة الســـَ
الجامع (1/237( برقؿ )و467 ،)شرف أصحاب الحديث ( مـ صريؼ حجاج بف.195برقؿ ) 

 (.617يـظر تحت إثر رقؿ ) (2)

 مل أطرفف. (3)

( ترمجة برقؿ 11/142) تاريخ بغداداود هق طبد اهلل بـ سـان الفروي كزيؾ البصرة وثؼف أبق د (4)
(5351.) 

ل (5)  (.7876ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب ، صدوق هبؿ.هق يعؼقب بـ طبد اهلل الؼؿِّ

ل، صدوق يفؿ. هق جعػر بـ أبل الؿغقرة الخزاطل (6)  (.968ترمجة برقؿ ) التفذيبتؼريب  الؼؿِّ

 مؼدمة الســ: ولؽـف رواه الدارمل يف شقخ الؿصـػ مل يتؿقز يل مـ هق، والحارثل مل أطرفف (7)
شرف أصحاب ( مـ صريؼ إسؿاطقؾ بـ أبان القراق، والخطقب يف 624( برقؿ )1/479)

ورواه الذهبل يف ( مـ صريؼ محؿد بـ محقد الرازي كالمها طـ يعؼقب بف، 194برقؿ ) الحديث
تذكرة الحػاظ (3/964-965 مـ صريؼ إسؿاطقؾ بـ زكريا، وحبان بـ طظ كالمها طـ جعػر )

 ابـ أبل الؿغقرة بف، ففق أثر حسـ إن شاء اهلل.

 (.361حسـ الحديث تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

)8(

)8(



َُُصاَنَط٠ِ  634 َباُب اِي
 

 

 

 

فنن  :قال: تذاكروا الحديث ،، طـ حبقب، طـ صؾؼ بـ حبقب(1)الؿسعقدي

 .(2)ديثالحديث يفقج الح

وكان مـ حػاظ الحديث، لعبد اهلل -وأكشدكا طزيز بـ سؿاك الؽرماين  (728)

 :-بـ الؿباركا

ََ ــا لَ ــمَ  ٓ  ِرَوا تِل إِ ـٍَد ـــذ  َْلَػاظِ  ْت ق َد ْد قُ ـقَ    ُة ُمْس ْٕ  بَِػَصاَحِة ا

الٌِس فِقَفا طَ  َِ  رِ اْلُحػ اظِ ـَكَراُت َمَعاِش اَوُمَذ    ٌة ـــَؾل  َسؽِقـَ ــَو

ـ َفك  ـْ َرب ِفْؿ بِرَِطاََ     َكاُلقا اْلَػِضقَؾَة َواْلَؽَرامَة َوال  ٍة َوِحَػاظِ ـــِم

ُضقا َْؼَ  (3)َٓ اظِ ــَأن  اْلِجـ اَن لُِعْصبَ    ـُقا بَِرب  اْلَعْرِش َلَم  َأ  (4)ٍة ُلق 

 ،(2)ؿ، ثـا أبق مسفرؾَّ َس بـ مُ  (1)بـ مجاهد، ثـا يقسػ (5)ثـا يعؼقبدَّ َح  (729)

                                                        
، قال الحافظ: صدوق اختؾط بعد مقتف وضابطف أن مـ سؿع هق طبد الرمحـ بـ طبد اهلل الؿسعقدي (1)

 (.3944ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبمـف ببغداد، فبعد آختالط. 
سـده ضعقػ، فؼد تؼدم الؽالم طـ اختالط الؿسعقدي وطاصؿ مؿـ روى طـف بعد آختالط كؿا  (2)

 (.288-287)ص الؽقاكب الـقِّراتيف 
ْلءِ  أََلظَّ : ُل ُيَؼاأي لزمقا  (3)  ( مادة: )َلَظَظ (2/631.)الـفاية .َطَؾْقفِ  وثابرَ  َلِزَمف إَِذا إِْلَظاضًا، ُيؾِظُّ  بِالشَّ
 اإللؿاع(، وطقاض يف 1846( برقؿ )2/278) الجامعرواه طـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (4)

 (.57)ص
، وهق مـ معجؿةراين يف مقاضع مـ مل أقػ لف طىل ترمجة، وهق بصري جاء ذلؽ مصرًحا طـد الطب (5)

 مشايخف.
 (.11هق يقسػ بـ سعقد بـ مسؾؿ الؿصقصل، وكسب هـا إىل جده، وهق ثؼة وقد تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)
ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبأبق مسفر الدمشؼل ثؼة فاضؾ.  هق طبد إطىل بـ مسفر الغساين (2)

(3762.) 

َُُصاَنَط٠ِ  635 َباُب اِي
 

 

 

 

قال: سؿعت سعقد بـ طبد العزيز، يعاتب أصحاب إوزاطل يؼقل: ما لؽؿ ٓ 

 (1).تجتؿعقن، ما لؽؿ ٓ تذاكرون

                                                        
(، وطـف الخطقب 775برقؿ ) تاريخفشقخ الؿصـػ مل أطرفـف، وإثر صحقح، رواه أبق زرطة يف  (1)

( طـ أبل 21/235) تاريخ دمشؼ(، وابـ طساكر يف 1833( برقـؿ )2/273) الجامعيف 
 مسفر، بـف.

ِّ

)7( )6(

)7(

)6(



َُُصاَنَط٠ِ  635 َباُب اِي
 

 

 

 

قال: سؿعت سعقد بـ طبد العزيز، يعاتب أصحاب إوزاطل يؼقل: ما لؽؿ ٓ 

 (1).تجتؿعقن، ما لؽؿ ٓ تذاكرون

                                                        
(، وطـف الخطقب 775برقؿ ) تاريخفشقخ الؿصـػ مل أطرفـف، وإثر صحقح، رواه أبق زرطة يف  (1)

( طـ أبل 21/235) تاريخ دمشؼ(، وابـ طساكر يف 1833( برقـؿ )2/273) الجامعيف 
 مسفر، بـف.



ُِٜهِجُط ايتََّؿهَُّو َٚ َٖا  َٛقَّا ََٜت َٚ  ١ََٜ َٚا َُّب ايطِّ َٗ ََٜت  َٕ ِٔ َنا ََ  636 َباُب 
 

 

 

 

َٓ  ٌَ ًِ َكا ُِٓكِجُط التََّؿكَُّكَباُب َم َّ ٍَا  َْقَّا ََٓت َّ  َ٘ َٓ َّا َُّٔب الطِّ ََ  َت

، ثـا بـ طؿر بـ أبان (2)، ثـا طبد اهلل(1)ثـا أبق جعػر الحضرملدَّ َح  (731)

بـ يزيد، قال:  (4)، ثـا إطؿش، ثـا طؿارة بـ طؿقر، طـ طبد الرمحـ(3)حػص

، فنذا قال: قال رسقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصٓ يؼقل: قال رسقل اهلل كان طبد اهلل يؿؽث السـة 

 (5).ة، ويؼقل: أو هؽذا أو كحقه أو شبففدَ طْ أخذتف الرَّ  ملسو هيلع هللا ىلص

ثـا مهام بـ محؿد العبدي، ثـا محؿد بـ أبل رجاء، ثـا محؿد بـ دَّ َح  (731)

ثـا أبل، دَّ َح يزيد، طـ الؿسعقدي، طـ مسؾؿ البطقـ، طـ طؿرو بـ مقؿقن، ح وَ 

ثـا ابـ أبل طدي، طـ ابـ طقن، طـ مسؾؿ  ،ك بـ حؽقؿثـا أبق سعقد يحق

                                                        
 (.1ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

، وقد التفذيبلحافظ: صدوق: فنكف بعقد لؿـ تلمؾ ترمجتف مـ يعرف بـ)ُمْشَؽَداكة ثؼة، وأما ققل ا (2)
 يف تعؼبفؿ لؾحافظ. تحرير التؼريبأصاب أصحاب 

 هق ابـ غقاث. (3)

 هق الـخعل. (4)

( مـ صريؼ زكريا بـ أبل 8626( برقؿ )9/1243) الؿعجؿ الؽبقرصحقح، ورواه الطبراين يف  (5)
 (.155)ص اإللؿاعطقاض يف  طدي طـ حػص، بف، ورواه مـ صريؼ الؿصـػ

ُِٜهِجُط ايتََّؿهَُّو َٚ َٖا  َٛقَّا ََٜت َٚ  ١ََٜ َٚا َُّب ايطِّ َٗ ََٜت  َٕ ِٔ َنا ََ  637 َباُب 
 

 

 

 

، فؿا اختؾػت إىل طبد اهلل بـ مسعقد سـةً "البطقـ، طـ طؿرو بـ مقؿقن، قال: 

فؼال: قال  ،، إٓ أكف جرى طىل لساكف يقًماملسو هيلع هللا ىلصسؿعتف يؼقل: قال رسقل اهلل 

جعؾ يعرق، ثؿ قال: إن شاء اهلل ذا أو دون ذا، ، فعاله كرب حتك ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 ."أو كحق ذا

قال أبل يف حديثف: فـؽس رأسف فرفع رأسف، فرأيتف قد حؾ إزاره واكتػخت 

أوداجف، واغرورقت طقـاه، قال: أو فقق ذاك، أو قريًبا مـ ذاك، أو شبقًفا 

 (1).بذاك

ل رجاء، ثـا محؿد بـ يزيد، طـ طاصؿ بـ ، ثـا ابـ أب(2)ثـا مهامدَّ َح  (732)

 (3)."قال: كحقه، أو شؽؾف ،أكف كان إذا حدث"رجاء، طـ أبقف، طـ أبل الدرداء: 
                                                        

  (9/121-124.)الؿعجؿ الؽبقر وهذا الؾػظ يـظر لف وغقره مـ إلػاظ طـ ابـ مسعقد  (1)

 هق مهام بـ محؿد العبدي مل أقػ لف طىل ترمجة. (2)

 مسـد الشامققـ، فؼد رواه الطبراين يف شقخ الؿصـػ مل أطرفف، وإثر ثابت طـ أبل الدرداء  (3)
(، وكذا 1135( برقؿ )2/35) الجامع(، ومـ صريؼف الخطقب يف 793( برقؿ )1/448-449)

 ( مـ صريؼ أبل إدريس الخقٓين.47/144) تاريخ دمشؼرواه ابـ طساكر يف 

برقؿ  تاريخف(، وأبق زرطة يف 135برقؿ ) العؾؿ(، وأبق خقثؿة يف 277ورواه الدارمل برقؿ )
(، والخطقب يف 74( برقؿ )1/158) العؾؾ ومعرفة الرجال (، وطبد اهلل بـ أمحد يف1474)
الؽػاية (، وابـ طساكر يف 235)صتاريخ دمشؼ (47/144 مـ صريؼ ربقعة بـ يزيد، وكذا )

 رواه ابـ طساكر مـ صريؼ مؽحقل، وكقفؾ بـ أبل مالؽ.

مـ صريؼ   (47/145)تاريخ دمشؼ(، وابـ طساكر يف 276برقؿ ) الســورواه الدارمل يف 
ث، وذكروا ذلؽ طـف.  إسؿاطقؾ بـ طبقد اهلل كؾفؿ طـ أبل الدرداء أكف كان إذا َحدَّ



ُِٜهِجُط ايتََّؿهَُّو َٚ َٖا  َٛقَّا ََٜت َٚ  ١ََٜ َٚا َُّب ايطِّ َٗ ََٜت  َٕ ِٔ َنا ََ  637 َباُب 
 

 

 

 

، فؿا اختؾػت إىل طبد اهلل بـ مسعقد سـةً "البطقـ، طـ طؿرو بـ مقؿقن، قال: 

فؼال: قال  ،، إٓ أكف جرى طىل لساكف يقًماملسو هيلع هللا ىلصسؿعتف يؼقل: قال رسقل اهلل 

جعؾ يعرق، ثؿ قال: إن شاء اهلل ذا أو دون ذا، ، فعاله كرب حتك ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 ."أو كحق ذا

قال أبل يف حديثف: فـؽس رأسف فرفع رأسف، فرأيتف قد حؾ إزاره واكتػخت 

أوداجف، واغرورقت طقـاه، قال: أو فقق ذاك، أو قريًبا مـ ذاك، أو شبقًفا 

 (1).بذاك

ل رجاء، ثـا محؿد بـ يزيد، طـ طاصؿ بـ ، ثـا ابـ أب(2)ثـا مهامدَّ َح  (732)

 (3)."قال: كحقه، أو شؽؾف ،أكف كان إذا حدث"رجاء، طـ أبقف، طـ أبل الدرداء: 
                                                        

  (9/121-124.)الؿعجؿ الؽبقر وهذا الؾػظ يـظر لف وغقره مـ إلػاظ طـ ابـ مسعقد  (1)

 هق مهام بـ محؿد العبدي مل أقػ لف طىل ترمجة. (2)

 مسـد الشامققـ، فؼد رواه الطبراين يف شقخ الؿصـػ مل أطرفف، وإثر ثابت طـ أبل الدرداء  (3)
(، وكذا 1135( برقؿ )2/35) الجامع(، ومـ صريؼف الخطقب يف 793( برقؿ )1/448-449)

 ( مـ صريؼ أبل إدريس الخقٓين.47/144) تاريخ دمشؼرواه ابـ طساكر يف 

برقؿ  تاريخف(، وأبق زرطة يف 135برقؿ ) العؾؿ(، وأبق خقثؿة يف 277ورواه الدارمل برقؿ )
(، والخطقب يف 74( برقؿ )1/158) العؾؾ ومعرفة الرجال (، وطبد اهلل بـ أمحد يف1474)
الؽػاية (، وابـ طساكر يف 235)صتاريخ دمشؼ (47/144 مـ صريؼ ربقعة بـ يزيد، وكذا )

 رواه ابـ طساكر مـ صريؼ مؽحقل، وكقفؾ بـ أبل مالؽ.

مـ صريؼ   (47/145)تاريخ دمشؼ(، وابـ طساكر يف 276برقؿ ) الســورواه الدارمل يف 
ث، وذكروا ذلؽ طـف.  إسؿاطقؾ بـ طبقد اهلل كؾفؿ طـ أبل الدرداء أكف كان إذا َحدَّ



ُِٜهِجُط ايتََّؿهَُّو َٚ َٖا  َٛقَّا ََٜت َٚ  ١ََٜ َٚا َُّب ايطِّ َٗ ََٜت  َٕ ِٔ َنا ََ  638 َباُب 
 

 

 

 

، ثـا سريج بـ يقكس، ثـا معاذ، بـ إسرائقؾ الؿروزي (1)ثـا سعقددَّ َح  (733)

ذا حدث طـ رسقل كان أكس بـ مالؽ إ"قال:  ،طـ ابـ طقن، طـ ابـ سقريـ

 (2)."قال: أو كؿا قال ،، وفرغ مـفملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ثـا طبد اهلل بـ محؿد البغقي، ثـا طظ بـ الجعد، ثـا شعبة، طـ دَّ َح  (734)

طؿرو بـ مرة، قال: سؿعت ابـ أبل لقىل يؼقل: كـا إذا أتقـا زيد بـ أرقؿ، فـؼقل 

، والحديث طـ رسقل اهلل كا وكسقـارْ بِ يؼقل: إكا كَ  ملسو هيلع هللا ىلصثـا طـ رسقل اهلل دَّ لف: َح 

 (3).شديد ملسو هيلع هللا ىلص

بـ طبد اهلل بـ  (5)بـ إسحاق الؿؽل، ثـا يزيد (4)ثـا طبد الرمحـدَّ َح   (735)

                                                        
 (، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل.4639( برقؿ )13/141) تاريخ بغدادترجؿ لف الخطقب يف  (1)

(، ومـ 8/566) الؿصـػشقخ الؿصـػ يف حقِّز الجفالة، وإثر ثابت فؼد رواه ابـ أبل شقبة يف  (2)
( مـ صريؼ معاذ بف، 9/366) تاريخ دمشؼ(، ورواه ابـ طساكر يف 24صريؼف ابـ ماجف برقؿ )

( مـ 2/36) الجامع(، و236)ص الؽػايةومعاذ هق ابـ معاذ العـبري. ورواه الخطقب يف 
 صريؼ ابـ طقن بف.

(، وابـ أبل 4/373د )(، وقد رواه أمح1/283-281) الجعدياتصحقح، وهق طـد البغقي يف  (3)
 ( مـ صريؼف.25(، وابـ ماجف برقؿ )8/566) الؿصـػشقبة يف 

(، ورواه ابـ 2/335) الجامع(، ومـ صريؼف الخطقب يف 711( برقؿ )2/63ورواه الطقالسل )
ـ 171)ص الؽػاية( بتحؼقؼل، والخطقب يف 65برقؿ ) مؼدمة الؿجروحقـحبان يف  ( بطرق ط

 ( بتحؼقؼل مـ صريؼ طظ بـ الجعد بف.34برقؿ ) مؼدمة الؽامؾبـ طدي يف شعبة بف. ورواه ا

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (4)

مل أقػ لف طىل ترمجة، وطـدما رجعت إىل ترمجة شقخف طقسك بـ يقكس بـ أبل إسحاق السبقعل مـ  (5)
هتذيب الؽؿالد بـ مقهب ، وجدت مـ الرواة طـف مـ يؼال لف يزيد واحًدا، وهق يزيد بـ خال= 

ُِٜهِجُط ايتََّؿهَُّو َٚ َٖا  َٛقَّا ََٜت َٚ  ١ََٜ َٚا َُّب ايطِّ َٗ ََٜت  َٕ ِٔ َنا ََ  639 َباُب 
 

 

 

 

الؿصري، ثـا طقسك بـ يقكس، طـ إطؿش، طـ طؿرو بـ مرة، طـ  مقهب

ط لؽعب بـ مرة البفزي: ؿِ قال: قال شرحبقؾ بـ السَّ  ،سامل بـ أبل الجعد

 (1).واحذر ملسو هيلع هللا ىلصحدثـل ما سؿعت مـ رسقل اهلل 

، ثـا طظ بـ الجعد، ثـا شعبة، طـ طبد اهلل بـ أبل (2)ثـا الحضرملدَّ َح  (736)

سؿعتف يحدث ، فؿا يؼقل: جالست ابـ طؿر سـةً  ر، قال: سؿعت الشعبلػَ السَّ 

 (3).ملسو هيلع هللا ىلصطـ رسقل اهلل 

ثـا إبراهقؿ بـ سعقد الجقهري، ثـا  ثـا طبد اهلل بـ أمحد الغزاء،دَّ َح  (737)

قال: ما رأيت أحًدا أخقف مـ سؾقؿان  ،ـاين، طـ شعبةْش الربقع بـ يحقك إُ 

 (4).تغقر وجفف ملسو هيلع هللا ىلصالتقؿل، كان إذا ذكر الحديث طـ رسقل اهلل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يزيد بـ خالد بـ يزيد بـ طبد اهلل بـ َمْقَهٍب، فؾعؾف كسب إىل جده،  التؼريبالرمظ، وهق كؿا يف  =
 واهلل أطؾؿ: فنن كان هق ففق ثؼة.

(، وأمحد 5/339) الؿصـػيف سـده مـ مل أطرفف، وهق أثر صحقح، فؼد رواه ابـ أبل شقبة يف  (1)
ـ صريؼ أبل معاوية محؿد بـ خازم طـ إطؿش بف، ( م1269(، وابـ ماجف برقؿ )4/236)

 ومحؿد بـ خازم مـ أحػظ الـاس لحديث إطؿش.

 وهق ثؼة. (4)تؼدم تحت إثر رقؿ  (2)

( مـ صريؼ تقبة العـبري طـ 283( برقؿ )1/326) مؼدمة الســصحقح، رواه الدارمل يف  (3)
 ـ صريؼ شعبة بف.( م26(، وابـ ماجف برقؿ )281الشعبل بف. ورواه برقؿ )

مؼدمة الجرح شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة، وإثر حسـ فؼد رواه ابـ أبل حاتؿ يف  (4)
( مـ صريؼ الربقع بـ 3361( برقؿ )3/35) الحؾقة( بتعؾقؼل، وأبق كعقؿ يف 631برقؿ ) والتعديؾ

 يحقك، بف، والربقع حسـ الحديث.



ُِٜهِجُط ايتََّؿهَُّو َٚ َٖا  َٛقَّا ََٜت َٚ  ١ََٜ َٚا َُّب ايطِّ َٗ ََٜت  َٕ ِٔ َنا ََ  639 َباُب 
 

 

 

 

الؿصري، ثـا طقسك بـ يقكس، طـ إطؿش، طـ طؿرو بـ مرة، طـ  مقهب

ط لؽعب بـ مرة البفزي: ؿِ قال: قال شرحبقؾ بـ السَّ  ،سامل بـ أبل الجعد

 (1).واحذر ملسو هيلع هللا ىلصحدثـل ما سؿعت مـ رسقل اهلل 

، ثـا طظ بـ الجعد، ثـا شعبة، طـ طبد اهلل بـ أبل (2)ثـا الحضرملدَّ َح  (736)

سؿعتف يحدث ، فؿا يؼقل: جالست ابـ طؿر سـةً  ر، قال: سؿعت الشعبلػَ السَّ 

 (3).ملسو هيلع هللا ىلصطـ رسقل اهلل 

ثـا إبراهقؿ بـ سعقد الجقهري، ثـا  ثـا طبد اهلل بـ أمحد الغزاء،دَّ َح  (737)

قال: ما رأيت أحًدا أخقف مـ سؾقؿان  ،ـاين، طـ شعبةْش الربقع بـ يحقك إُ 

 (4).تغقر وجفف ملسو هيلع هللا ىلصالتقؿل، كان إذا ذكر الحديث طـ رسقل اهلل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يزيد بـ خالد بـ يزيد بـ طبد اهلل بـ َمْقَهٍب، فؾعؾف كسب إىل جده،  التؼريبالرمظ، وهق كؿا يف  =
 واهلل أطؾؿ: فنن كان هق ففق ثؼة.

(، وأمحد 5/339) الؿصـػيف سـده مـ مل أطرفف، وهق أثر صحقح، فؼد رواه ابـ أبل شقبة يف  (1)
ـ صريؼ أبل معاوية محؿد بـ خازم طـ إطؿش بف، ( م1269(، وابـ ماجف برقؿ )4/236)

 ومحؿد بـ خازم مـ أحػظ الـاس لحديث إطؿش.

 وهق ثؼة. (4)تؼدم تحت إثر رقؿ  (2)

( مـ صريؼ تقبة العـبري طـ 283( برقؿ )1/326) مؼدمة الســصحقح، رواه الدارمل يف  (3)
 ـ صريؼ شعبة بف.( م26(، وابـ ماجف برقؿ )281الشعبل بف. ورواه برقؿ )

مؼدمة الجرح شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة، وإثر حسـ فؼد رواه ابـ أبل حاتؿ يف  (4)
( مـ صريؼ الربقع بـ 3361( برقؿ )3/35) الحؾقة( بتعؾقؼل، وأبق كعقؿ يف 631برقؿ ) والتعديؾ

 يحقك، بف، والربقع حسـ الحديث.



ُِٜهِجُط ايتََّؿهَُّو َٚ َٖا  َٛقَّا ََٜت َٚ  ١ََٜ َٚا َُّب ايطِّ َٗ ََٜت  َٕ ِٔ َنا ََ  613 َباُب 
 

 

 

 

بـ  (3)، ثـا كعقؿالقاحد بـ شريؽبـ طبد  (2)، ثـا طبقد(1)حدثـل أبل (738)

قال: كـت أكا وططاء بعد العصر خؾػ  ،محاد، أكا محؿد بـ ثقر، طـ ابـ جريج

فؼال: يا أبا محؿد، أكبلتـا طـ جابر بـ طبد اهلل أكف ، الؿؼام، إذ جاءكا إطؿش

فؼال ابـ جريج:  ،فؼال ططاء: قد أكبلتؽ فدطـا طـؽ ،قال: أهؾؾـا بالحج خالًصا

فؼال ططاء: سؿعت أبا هريرة  فؼؾت لعطاء: أتحدث أهؾ العراق بؿثؾ هذا؟

: ما حدثت بشلء أبًدا مـ كتاب اهلل طز وجؾ -أو قال آية-لقٓ آيتان "يؼقل: 

ڻڻڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿

 (4)."﴾ے

 (5).قال ططاء: لقٓ هذه أية ما حدثت بشلء أبًدا

                                                        
 مل أقػ لف طىل ترمجة. (1)
ارقطـل: هق صدوق، وقال ابـ مزاحؿ: وكان أحد الثؼات، ومل أكتب طـف يف تغقره شقًئا، وقال قال الد (2)

ٍر يف آخر أيامف، وكان طىل ذلؽ صدوًقا   تاريخ بغدادابـ الؿـادي: أكثر الـاس طـف ثؿ أصابف أدكك تغقُّ
 ( قؾت: وهق إن شاء اهلل حسـ الحديث.5747( ترمجة برقؿ )12/392)

 ضعقػ. هق الخزاطل (3)
 [.159البؼرة آية: ] (4)
( مـ صريؼ أبل زرطة الدمشؼل طـ كعقؿ بف، وسـده ضعقػ: ٕجؾ 584تؼدم هذا إثر برقؿ ) (5)

 ضعػ كعقؿ.
( مـ صريؼ 2492(، ومسؾؿ برقؿ )118وأما ققل أبل هريرة وتحديثف، ففق طـد البخاري برقؿ )

 إطرج طـ أبل هريرة.
 ( بتحؼقؼل مـ صريؼ ابـ سقريـ طـ أبل هريرة.42برقؿ ) ؾمؼدمة الؽامورواه ابـ طدي يف 

ُِٜهِجُط ايتََّؿهَُّو َٚ َٖا  َٛقَّا ََٜت َٚ  ١ََٜ َٚا َُّب ايطِّ َٗ ََٜت  َٕ ِٔ َنا ََ  611 َباُب 
 

 

 

 

بـ محؿد بـ طبد إطىل، حدثـل الػضؾ بـ  (1)ثـا إبراهقؿدَّ َح  (739)

قال: تؾؽ محاماة طىل  ،(2)َؽ ؽَ ؽُّ َش ر تُ قال: ققؾ لؿسعر بـ كدام: ما أكث ،الحسـ

 (3).القؼقـ

قال:  ،إشج، ثـا أبق كعقؿ إحقل ثـا طبد اهلل بـ طظ، ثـا أبق سعقددَّ َح  (741)

 (4).سؿعت مسعًرا يؼقل: أكا أشؽ يف كؾ شلء، إٓ يف اإليؿان

 

                                                        
 (.664تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

َؽ وقع يف الؿطبقع: ) (2)  (.َتَشؽُّ

 شقخ الؿصـػ، وشقخ شقخف مل أقػ لفؿا طىل ترمجة. (3)

 شقخ الؿصـػ هق طبد اهلل بـ طظ بـ مفدي تؼدم يف مقاضع طدة، ومل أقػ لف طىل ترمجة. (4)

( 2457( برقؿ )2/329) العؾؾ ومعرفة الرجالحقح، فؼد رواه طبد اهلل بـ أمحد يف وإثر ص
 مـ صريؼ سػقان بـ طققـة طـ أبل كعقؿ بف، وأبق كعقؿ إحقل هق الػضؾ بـ دكقـ.



ُِٜهِجُط ايتََّؿهَُّو َٚ َٖا  َٛقَّا ََٜت َٚ  ١ََٜ َٚا َُّب ايطِّ َٗ ََٜت  َٕ ِٔ َنا ََ  611 َباُب 
 

 

 

 

بـ محؿد بـ طبد إطىل، حدثـل الػضؾ بـ  (1)ثـا إبراهقؿدَّ َح  (739)

قال: تؾؽ محاماة طىل  ،(2)َؽ ؽَ ؽُّ َش ر تُ قال: ققؾ لؿسعر بـ كدام: ما أكث ،الحسـ

 (3).القؼقـ

قال:  ،إشج، ثـا أبق كعقؿ إحقل ثـا طبد اهلل بـ طظ، ثـا أبق سعقددَّ َح  (741)

 (4).سؿعت مسعًرا يؼقل: أكا أشؽ يف كؾ شلء، إٓ يف اإليؿان

 

                                                        
 (.664تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

َؽ وقع يف الؿطبقع: ) (2)  (.َتَشؽُّ

 شقخ الؿصـػ، وشقخ شقخف مل أقػ لفؿا طىل ترمجة. (3)

 شقخ الؿصـػ هق طبد اهلل بـ طظ بـ مفدي تؼدم يف مقاضع طدة، ومل أقػ لف طىل ترمجة. (4)

( 2457( برقؿ )2/329) العؾؾ ومعرفة الرجالحقح، فؼد رواه طبد اهلل بـ أمحد يف وإثر ص
 مـ صريؼ سػقان بـ طققـة طـ أبل كعقؿ بف، وأبق كعقؿ إحقل هق الػضؾ بـ دكقـ.



١َِٜ َٚا َٙ َنِجَط٠َ ايطِّ ِٔ َنِط ََ  612 َباُب 
 

 

 

 

ِ٘ َٓ َّا َٗ الطِّ َِ َكِجَط ًِ َكِط  َباُب َم

ـا محؿد بـ طبد اهلل الحضرمل، ثـا محؿد بـ طبد اهلل بـ كؿقر، ثـا ثدَّ َح  (741)

حػص بـ غقاث، طـ أشعث، طـ الشعبل، طـ قرضة بـ كعب إكصاري قال: 

 (1).، وأكا شريؽؽؿملسو هيلع هللا ىلصقال طؿر: أقؾقا الرواية طـ رسقل اهلل 

البري، ثـا طبد اهلل بـ جعػر بـ يحقك بـ خالد ـل أبق طبد اهلل بـ ثَ دَّ َح  (742)

البرمؽل الشقخ الصالح، ثـا معـ بـ طقسك، طـ مالؽ بـ أكس، طـ طبد اهلل بـ 

إدريس، طـ شعبة بـ الحجاج، طـ سعد بـ إبراهقؿ، طـ أبقف: أن طؿر بـ 

فؼال:  ،فقفؿ ابـ مسعقد وأبق الدرداء ملسو هيلع هللا ىلصالخطاب، حبس بعض أصحاب الـبل 

بـ البري: يعـل  قال أبق طبد اهلل ،(2)ملسو هيلع هللا ىلصديث طـ رسقل اهلل قد أكثرتؿ الح

                                                        
( برقؿ 7/51) إوسط(، والطبراين يف 8/1338) الطبؼاتصحقح، رواه ابـ سعد يف  (1)

( بتحؼقؼل، 63برقؿ ) مؼدمة الؿجروحقـ(، وابـ حبان يف 28(، وابـ ماجف برقؿ )6385)
- (2/998جامع بقان العؾؿ وفضؾف(، وابـ طبد البر يف 1/132) الؿستدركوالحاكؿ يف 

 ( مـ صرق طـ الشعبل بف بلصقل مؿا هق هـا.1936(، )1935(، )1934( برقؿ )1333

صالح والصالح شلٌء، والحػظ شلء آخر بالشقخ ال الؿعجؿشقخ الؿصـػ وصػف ابـ الؿؼري يف  (2)
 =( مـ صريؼ ابـ البري بف، ورواه أيًضا مـ 1/113) الؿستدركوبؼقتفؿ ثؼات، وقد رواه الحاكؿ يف 

١َِٜ َٚا َٙ َنِجَط٠َ ايطِّ ِٔ َنِط ََ  613 َباُب 
 

 

 

 

 (1).مـعفؿ الحديث، ومل يؽـ لعؿر حبس

ثـا  -زمُ رْ فُ امَ رَ يـزل جبؾ -بـ طقسك  (2)ثـا طبقد اهلل بـ هاروندَّ َح  (743)

-بل الزكاد، طـ محؿد ، ثـا أبق داود، طـ طبد الرمحـ بـ أبـ بسطام (3)إبراهقؿ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( بتحؼقؼل، 61برقؿ ) مؼدمـة الؿجروحقـصريؼ طػان، وأبل طؿرو الحقضل، وابـ حبان يف  =
إسحاق بـ مقسك إكصاري كؾفؿ ( بتحؼقؼل مـ صريؼ 7برقؿ ) مؼدمة الؽامؾوابـ طـدي يف 

، بـف. ـٍ  طـ مع

بـ  ( مـ صريؼ: صالح بـ إبراهقؿ بـ طبدالرمحـ43/533) تاريخ دمشؼورواه ابـ طساكر يف 
 طقف، طـ أبقف، بف، بـحقه.

( طـ صالح بـ إبراهقؿ بـ طبد الرمحـ بـ طقف، 2/624) مسـد الػاروقوذكره ابـ كثقر يف 
صحقح د إسـاده، ويـظر لرواية إبراهقؿ بـ طبد الرمحـ بـ طقف طـ طؿر: طـ أبقف، بف، بـحقه، وجقَّ 

  (7/175.)تحػة إشراف(، و21/317) هتذيب الؽؿال(، و1863برقؿ ) البخاري

بـ الخطاب امل يؽـ طؿر ( بتحؼقؼل: 63طؼب إثر رقؿ ) مؼدمة الؿجروحقـوقال ابـ حبان يف  (1)
وقد طؾؿ أكف  ملسو هيلع هللا ىلصوٓ ردهؿ طـ تبؾقغ ما سؿعقا مـ رسقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصبل يتفؿ الصحابة بالتؼقل طىل الـ

ولؽـف  ،ملسو هيلع هللا ىلص، وأكف ٓ يحؾ لفؿ كتؿان ما سؿعقا مـ رسقل اهلل «لقبؾغ الشاهد مـؽؿ الغائب»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص
إن الل تبارك وتعالك كزل الحؼ طؾك »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصٕكف  :ملسو هيلع هللا ىلصطؾؿ ما يؽقن بعده مـ التؼقل طىل رسقل اهلل 

ثقن فعؿر مـفؿ»قال: و، «لسان طؿر وقؾبف ُؽـ يف هذه إمة ُُمد  ََ  .«إْن 

طؿر إىل الثؼات الؿتؼـقـ الذيـ شفدوا القحل والتـزيؾ، فلكؽر طؾقفؿ كثرة الرواية طـ الـبل  فعؿد
لئال يجترئ مـ بعدهؿ مؿـ لقس يف اإلسالم محؾف كؿحؾفؿ فقؽثروا الرواية فقـزلقا فقفا أو  :ملسو هيلع هللا ىلص

 طؾقفؿالدكقا، وتبع طؿَر طؾقف طظُّ بـ أبل صالب رضقان اهلل لـقال ا ملسو هيلع هللا ىلصيتؼقل متعؿًدا طؾقف 
وإن كاكقا ثؼات ملمقكقـ: لقعؾؿ هبؿ تققل الؽذب طىل  ملسو هيلع هللا ىلصباستحالف مـ يحدثف طـ رسقل اهلل 

فقرتدع مـ ٓ ديـ لف طـ الدخقل يف سخط اهلل طز وجؾ فقف، وقد كان طؿر يطؾب  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 
 الصحابةمخافة الؽذب طؾقف: لئال يجئ مـ بعد  :ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  البقـة مـ الصحابل طىل ما يرويف طـ

 ها ما مل يؼؾف. ملسو هيلع هللا ىلصفقروي طـ الـبل 

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (2)

ـ  (8/85الثؼاتهق إيظ، ذكره ابـ حبان يف  (3)  =(، وقال: يروى طـ البصريقـ مات سـة مخسق



١َِٜ َٚا َٙ َنِجَط٠َ ايطِّ ِٔ َنِط ََ  613 َباُب 
 

 

 

 

 (1).مـعفؿ الحديث، ومل يؽـ لعؿر حبس

ثـا  -زمُ رْ فُ امَ رَ يـزل جبؾ -بـ طقسك  (2)ثـا طبقد اهلل بـ هاروندَّ َح  (743)

-بل الزكاد، طـ محؿد ، ثـا أبق داود، طـ طبد الرمحـ بـ أبـ بسطام (3)إبراهقؿ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( بتحؼقؼل، 61برقؿ ) مؼدمـة الؿجروحقـصريؼ طػان، وأبل طؿرو الحقضل، وابـ حبان يف  =
إسحاق بـ مقسك إكصاري كؾفؿ ( بتحؼقؼل مـ صريؼ 7برقؿ ) مؼدمة الؽامؾوابـ طـدي يف 

، بـف. ـٍ  طـ مع

بـ  ( مـ صريؼ: صالح بـ إبراهقؿ بـ طبدالرمحـ43/533) تاريخ دمشؼورواه ابـ طساكر يف 
 طقف، طـ أبقف، بف، بـحقه.

( طـ صالح بـ إبراهقؿ بـ طبد الرمحـ بـ طقف، 2/624) مسـد الػاروقوذكره ابـ كثقر يف 
صحقح د إسـاده، ويـظر لرواية إبراهقؿ بـ طبد الرمحـ بـ طقف طـ طؿر: طـ أبقف، بف، بـحقه، وجقَّ 

  (7/175.)تحػة إشراف(، و21/317) هتذيب الؽؿال(، و1863برقؿ ) البخاري

بـ الخطاب امل يؽـ طؿر ( بتحؼقؼل: 63طؼب إثر رقؿ ) مؼدمة الؿجروحقـوقال ابـ حبان يف  (1)
وقد طؾؿ أكف  ملسو هيلع هللا ىلصوٓ ردهؿ طـ تبؾقغ ما سؿعقا مـ رسقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصبل يتفؿ الصحابة بالتؼقل طىل الـ

ولؽـف  ،ملسو هيلع هللا ىلص، وأكف ٓ يحؾ لفؿ كتؿان ما سؿعقا مـ رسقل اهلل «لقبؾغ الشاهد مـؽؿ الغائب»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص
إن الل تبارك وتعالك كزل الحؼ طؾك »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصٕكف  :ملسو هيلع هللا ىلصطؾؿ ما يؽقن بعده مـ التؼقل طىل رسقل اهلل 

ثقن فعؿر مـفؿ»قال: و، «لسان طؿر وقؾبف ُؽـ يف هذه إمة ُُمد  ََ  .«إْن 

طؿر إىل الثؼات الؿتؼـقـ الذيـ شفدوا القحل والتـزيؾ، فلكؽر طؾقفؿ كثرة الرواية طـ الـبل  فعؿد
لئال يجترئ مـ بعدهؿ مؿـ لقس يف اإلسالم محؾف كؿحؾفؿ فقؽثروا الرواية فقـزلقا فقفا أو  :ملسو هيلع هللا ىلص

 طؾقفؿالدكقا، وتبع طؿَر طؾقف طظُّ بـ أبل صالب رضقان اهلل لـقال ا ملسو هيلع هللا ىلصيتؼقل متعؿًدا طؾقف 
وإن كاكقا ثؼات ملمقكقـ: لقعؾؿ هبؿ تققل الؽذب طىل  ملسو هيلع هللا ىلصباستحالف مـ يحدثف طـ رسقل اهلل 

فقرتدع مـ ٓ ديـ لف طـ الدخقل يف سخط اهلل طز وجؾ فقف، وقد كان طؿر يطؾب  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 
 الصحابةمخافة الؽذب طؾقف: لئال يجئ مـ بعد  :ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  البقـة مـ الصحابل طىل ما يرويف طـ

 ها ما مل يؼؾف. ملسو هيلع هللا ىلصفقروي طـ الـبل 

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (2)

ـ  (8/85الثؼاتهق إيظ، ذكره ابـ حبان يف  (3)  =(، وقال: يروى طـ البصريقـ مات سـة مخسق



١َِٜ َٚا َٙ َنِجَط٠َ ايطِّ ِٔ َنِط ََ  614 َباُب 
 

 

 

 

قال: سؿعت السائب بـ يزيد يحدث قال: أرسؾـل  -قال: أضـف ابـ يقسػ

يؼقل لؽ أمقر الؿممـقـ: ما هذا "فؼال: قؾ لف:  ،إىل أبل هريرة طثؿان بـ طػان

، ؽ بجبال دوسـَّ ؼَ حِ لْ ، لؼد أكثرت لتـتفقـ أو ُٕ ملسو هيلع هللا ىلصالحديث طـ رسقل اهلل 

لف: يؼقل لؽ أمقر الؿممـقـ طثؿان: ما هذا الحديث؟ قد مألت وأت كعًبا، فؼؾ 

 (1)."ؽ بجبال الؼردةـَّ قَ ؼِ لْ الدكقا حديًثا، لتـتفقـ أو ُٕ 

بـ يحقك بـ  (4)، ثـا طؿروبـ سعقد (3)، ثـا سقيد(2)ثـا الحضرملدَّ َح  (744)

قالت ٕبل هريرة: ما أكثر  ،، طـ طائشة أهنابـ طؿرو (5)ـ جده سعقد، طسعقد

، إكؽ لتحدث بلشقاء ما سؿعـاها مـ رسقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصما تحدث طـ رسقل اهلل 

ة، ومل يؽـ يشغؾـل ؾَ حُ ؽْ كان يشغؾؽ طـفا الؿرآة والؿُ  ، فؼال لفا أبق هريرة:ملسو هيلع هللا ىلص

 (6).طـفا شلء
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ه، ثـا طـف أمحد بـ يحقك بـ زهقر وغقره. اـومئتق =

( مـ صريؼ إسؿاطقؾ 1475برقؿ ) تاريخفضعقػ، بقد أكف أثر صحقح، فؼد رواه أبق زرطة يف سـده  (1)
 ابـ طبقد اهلل بـ أبل الؿفاجر طـ السائب، بف.

 (.4ثؼة تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (2)

ـ ما لقس مـ حديثف، فلفحش فقف ابـ معقـ  (3) هق الحدثاين، صدوق يف كػسف إٓ أكف َطِؿَل، فصار يتَؾؼَّ
 (.2735ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبلؼقل. ا

 (.5173ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق إُمقي ثؼة.  (4)

 (.2383ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (5)

( مـ 67/353) تاريخ دمشؼ(، ومـ صريؼف ابـ طساكر يف 2/314) الطبؼاترواه ابـ سعد يف  (6)
 =وأمحد بـ محؿد إزرقل طـ طؿرو بـ يحقك بـ سعقد، بف، ورواه  صريؼ القلقد بـ ططاء بـ إغر،

١َِٜ َٚا َٙ َنِجَط٠َ ايطِّ ِٔ َنِط ََ  615 َباُب 
 

 

 

 

، ثـا معاوية بـ بـ محاد القراق (2)ثـا حسـ ،(1)ثـا الحضرملدَّ َح  (745)

قال: ققؾ لعائشة: إن أبا هريرة  ،ع، طـ أبل سؾؿةقْ ؿَ هشام، طـ القلقد بـ ُج 

 ينركَ فؼالت: أذْ  ،فلدكقه .فؼالت: أدكقه مـل ،ملسو هيلع هللا ىلصيؽثر الحديث طـ رسقل اهلل 

 .وذكر الحديث، كذا كان يف إصؾ ،(3)ملسو هيلع هللا ىلصشقًئا سؿعتف مـ رسقل اهلل 

، بـ طبد اهلل البصري (6)، ثـا طؿربـ كقح (5)داهر، ثـا (4)ثـا طبداندَّ َح  (746)

وقال:  مخس جرب أحاديث، ملسو هيلع هللا ىلصحدثـل أبل أن أبا هريرة، حػظ طـ رسقل اهلل 

 (7).، ولق أخرجت الثالث لرمقتؿقين بالحجارةإين أخرجت مـفا جرابقـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مـ صريؼ إسحاق بـ سعقد طـ سعقد بـ طؿرو بف.76/353) تاريخ دمشؼابـ طساكر يف  =

 ثؼة تؼدم قريًبا. (1)

 (.1241ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (2)
 سـده حسـ. (3)
 هق إهقازي ثؼة. (4)

(: ٓ 144برقؿ ) سمآت البرقاين لف(، قال طـف الدارقطـل كؿا يف ضاهرُ إىل )تصحػ يف الؿطبقع:  (5)
 (3/255 )لسان الؿقزان(: لقس بؼقي يف الحديث، ويـظر 1/174) العؾؾبلس بف، وقال يف 

 (.3275ترمجة برقؿ )

 ههق طؿر بـ طبد اهلل بـ الرومل البصري، قال الحافظ: مؼبقل. ا (6)
ابعة وإٓ فؾقـ، وأبقه هق طبد اهلل بـ محؿد القؿامل الؿعروف بابـ الرومل، وهذا طـد الؿت قلت:

 (.3628ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبويؼال: اسؿ أبقف طؿر صدوق. 
ومل وٓكؼطاع بقـ أبقف وأبل هريرة، ورواه أبق كعقؿ يف  (7) ضعقػ: ٕجؾ طؿر بـ طبد اهلل البصري الرُّ
الحؾقة (1/467( برقؿ )1323،)  وابـ طساكر يفتاريخ دمشؼ (67/338 ـ ( مـ صريؼقـ ط

 طؿر بـ طبد اهلل الرومل بف.
ـْ  َحِػْظُت »( 123بقد أكف قد جاء طـ أبل هريرة طـد البخاري برقؿ ) ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص الؾَّفِ  َرُسقلِ  مِ : ِوَطاَءْي

ا ا َفَبَثْثُتُف، َأَحُدُهَؿا َفَلمَّ  = .«الُبْؾُعقمُ  َهَذا ُقطِعَ  َبَثْثُتفُ  َفَؾقْ  أَخرُ  َوَأمَّ



١َِٜ َٚا َٙ َنِجَط٠َ ايطِّ ِٔ َنِط ََ  615 َباُب 
 

 

 

 

، ثـا معاوية بـ بـ محاد القراق (2)ثـا حسـ ،(1)ثـا الحضرملدَّ َح  (745)

قال: ققؾ لعائشة: إن أبا هريرة  ،ع، طـ أبل سؾؿةقْ ؿَ هشام، طـ القلقد بـ ُج 

 ينركَ فؼالت: أذْ  ،فلدكقه .فؼالت: أدكقه مـل ،ملسو هيلع هللا ىلصيؽثر الحديث طـ رسقل اهلل 

 .وذكر الحديث، كذا كان يف إصؾ ،(3)ملسو هيلع هللا ىلصشقًئا سؿعتف مـ رسقل اهلل 

، بـ طبد اهلل البصري (6)، ثـا طؿربـ كقح (5)داهر، ثـا (4)ثـا طبداندَّ َح  (746)

وقال:  مخس جرب أحاديث، ملسو هيلع هللا ىلصحدثـل أبل أن أبا هريرة، حػظ طـ رسقل اهلل 

 (7).، ولق أخرجت الثالث لرمقتؿقين بالحجارةإين أخرجت مـفا جرابقـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مـ صريؼ إسحاق بـ سعقد طـ سعقد بـ طؿرو بف.76/353) تاريخ دمشؼابـ طساكر يف  =

 ثؼة تؼدم قريًبا. (1)

 (.1241ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (2)
 سـده حسـ. (3)
 هق إهقازي ثؼة. (4)

(: ٓ 144برقؿ ) سمآت البرقاين لف(، قال طـف الدارقطـل كؿا يف ضاهرُ إىل )تصحػ يف الؿطبقع:  (5)
 (3/255 )لسان الؿقزان(: لقس بؼقي يف الحديث، ويـظر 1/174) العؾؾبلس بف، وقال يف 

 (.3275ترمجة برقؿ )

 ههق طؿر بـ طبد اهلل بـ الرومل البصري، قال الحافظ: مؼبقل. ا (6)
ابعة وإٓ فؾقـ، وأبقه هق طبد اهلل بـ محؿد القؿامل الؿعروف بابـ الرومل، وهذا طـد الؿت قلت:

 (.3628ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبويؼال: اسؿ أبقف طؿر صدوق. 
ومل وٓكؼطاع بقـ أبقف وأبل هريرة، ورواه أبق كعقؿ يف  (7) ضعقػ: ٕجؾ طؿر بـ طبد اهلل البصري الرُّ
الحؾقة (1/467( برقؿ )1323،)  وابـ طساكر يفتاريخ دمشؼ (67/338 ـ ( مـ صريؼقـ ط

 طؿر بـ طبد اهلل الرومل بف.
ـْ  َحِػْظُت »( 123بقد أكف قد جاء طـ أبل هريرة طـد البخاري برقؿ ) ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص الؾَّفِ  َرُسقلِ  مِ : ِوَطاَءْي

ا ا َفَبَثْثُتُف، َأَحُدُهَؿا َفَلمَّ  = .«الُبْؾُعقمُ  َهَذا ُقطِعَ  َبَثْثُتفُ  َفَؾقْ  أَخرُ  َوَأمَّ



١َِٜ َٚا َٙ َنِجَط٠َ ايطِّ ِٔ َنِط ََ  616 َباُب 
 

 

 

 

، ثـا يحقك بـ حؽقؿ، ثـا ابـ أبل طدي، طـ شعبة، طـ (1)حدثـل أبل (747)

َبَسْطُت َثْقبِل ِطـَْد َرُسقِل »قال: سؿعت أبا هريرة يؼقل:  ،سؿاك، طـ أبل الربقع

ِف   (2).«، ُثؿَّ َجَؿَع َثْقبِل َفاَلَثُف، َفَؿا َكِسقُت َشْقًئا َبْعدُ ملسو هيلع هللا ىلصالؾَّ

، ثـا هشقؿ، طـ يعىل بـ ططاء، طـ بـ مـقع (4)، ثـا أمحد(3)ثـا طبداندَّ َح  (748)

َأْكَت ُكـَْت َأْلَزْمـَا »القلقد بـ طبد الرمحـ، طـ ابـ طؿر أكف قال ٕبل هريرة: 

ِف   (5).«، َوَأْحَػْظـَا لَِحِديثِفِ ملسو هيلع هللا ىلصلَِرُسقِل الؾَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ورواه أبق كعقؿ 67/338) تاريخ دمشؼ(، ومـ صريؼف ابـ طساكر يف 2/539وروى أمحد ) =
( مـ صريؼ يزيد بـ إصؿ طـ أبل هريرة قال: ققؾ ٕبل هريرة 1319( برقؿ )1/467) الحؾقةيف 

رتؿقين. لرمقتؿقين بالؼشع، وما كاض ملسو هيلع هللا ىلصأكثرت أكثرت: فؾق حدثتؽؿ بؽؾِّ ما سؿعت مـ الـبل 
 وسـده صحقح.

 طىل يبثف مل الذي القطاء العؾؿاء ومحؾ (1/288-289 :)فتح البارييف  قال الحافظ 
 ،بعضف طـ يؽـل هريرة أبق كان وقد ،وزمـفؿ وأحقالفؿ السقء أمراء أسامل تبققـ فقفا التل إحاديث

 خالفة إىل يشقر الصبقان وإمارة ،الستقـ رأس مـ باهلل أطقذ :كؼقلف مـفؿ كػسف طىل اخقفً  بف يصرح وٓ
 ه.اقبؾفا فؿات ،هريرة أبل دطاء اهلل واستجاب ،الفجرة مـ ستقـ سـة كاكت ٕهنا :معاوية بـ يزيد

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (1)

(، مـ صريؼ: محؿد بـ طؿر 3834شقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة، ورواه الترمذي برقؿ ) (2)
(، 2492(، ومسؾؿ برقؿ )119بف، بـحقه، وإثر طـد البخاري برقؿ )الُؿَؼّدمل طـ ابـ أبل طدي، 

 طـ أبل هريرة بقد أكف مـ غقر صريؼ أبل الربقع.

 (.132هق إهقازي ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 (.115ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق أمحد بـ مـقع بـ طبد الرمحـ البغقي ثؼة حافظ.  (4)

( مـ صريؼ ابـ مـقع بف، ورواه الػسقي 6836ات كؾفؿ، ورواه الترمذي برقؿ )صحقح. ورجالف ثؼ (5)
( مـ صريؼ هشقؿ بف، وهشقؿ هق ابـ بشقر، وقد صرح طـدمها 2/271) الؿعرفة والتاريخيف 

 بالتحديث.

١َِٜ َٚا َٙ َنِجَط٠َ ايطِّ ِٔ َنِط ََ  617 َباُب 
 

 

 

 

ثـا طبدان، ثـا طقسك بـ محاد، ثـا الؾقث، طـ يحقك بـ سعقد، طـ دَّ َح  (749)

يحدث قال: صحبت سعد بـ أبل وقاص سـًة، فؿا سؿعتف  ،السائب بـ يزيد

 (1).إٓ حديًثا واحًدا ملسو هيلع هللا ىلصطـ رسقل اهلل 

بـ محاد،  (3)بـ شريؽ، ثـا كعقؿ (2)حدثـل أبل، ثـا طبقد بـ طبد القاحد (751)

ا، طـ شعقب بـ أبل محزة، طـ الزهري، طـ طقن بـ ، وكان قدريا (4)انبَّ زَ ثـا أبق 

فنذا بضعة  ملسو هيلع هللا ىلصطـ رسقل اهلل  قال: أحصقـا حديث طبد اهلل بـ مسعقد ،طبد اهلل

 (5).ومخسقن حديثًا

، ثـا إسؿاطقؾ بـ بـ طاصؿ (7)، ثـا طبد الجبار(6)ثـا الحضرملدَّ َح  (751)

قال:  ،بـ كعب، طـ أبل قتادة (8)طقاش، طـ محؿد بـ إسحاق، طـ سعقد

                                                        
(، والدارقطـل يف 2/129) الســ الؽبرى(، والبقفؼل يف 29صحقح. رواه ابـ ماجف برقؿ ) (1)
الســ (2/14.مـ صريؼ يحقك بـ سعقد، بف ) 

 (.738تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 هق الخزاطل ضعقػ. (3)

 (، وهق تصحقػ.َذَبانَ وقع يف الؿطبقع: ) (4)

( مـ صريؼ: كعقؿ، بف، بؾػظ: )فقجدكاه 1743برقؿ ) تاريخفسـده ضعقػ، ورواه أبق زرطة يف  (5)
 مخسة وأربعقـ حديثًا(.

 (.4رقؿ ) ثؼة تؼدم تحت الحديث (6)

( برقؿ 12/411) تاريخ بغدادهق طبد الجبار بـ طاصؿ أبق صالٍب الـسائل ثؼة لف ترمجة يف  (7)
(5757.) 

 كذا يف مجقع كسخ الؿخطقط )سعقد(، وصقابف )معبد( كؿا سقليت يف مصادر التخريج. (8)



١َِٜ َٚا َٙ َنِجَط٠َ ايطِّ ِٔ َنِط ََ  617 َباُب 
 

 

 

 

ثـا طبدان، ثـا طقسك بـ محاد، ثـا الؾقث، طـ يحقك بـ سعقد، طـ دَّ َح  (749)

يحدث قال: صحبت سعد بـ أبل وقاص سـًة، فؿا سؿعتف  ،السائب بـ يزيد

 (1).إٓ حديًثا واحًدا ملسو هيلع هللا ىلصطـ رسقل اهلل 

بـ محاد،  (3)بـ شريؽ، ثـا كعقؿ (2)حدثـل أبل، ثـا طبقد بـ طبد القاحد (751)

ا، طـ شعقب بـ أبل محزة، طـ الزهري، طـ طقن بـ ، وكان قدريا (4)انبَّ زَ ثـا أبق 

فنذا بضعة  ملسو هيلع هللا ىلصطـ رسقل اهلل  قال: أحصقـا حديث طبد اهلل بـ مسعقد ،طبد اهلل

 (5).ومخسقن حديثًا

، ثـا إسؿاطقؾ بـ بـ طاصؿ (7)، ثـا طبد الجبار(6)ثـا الحضرملدَّ َح  (751)

قال:  ،بـ كعب، طـ أبل قتادة (8)طقاش، طـ محؿد بـ إسحاق، طـ سعقد

                                                        
(، والدارقطـل يف 2/129) الســ الؽبرى(، والبقفؼل يف 29صحقح. رواه ابـ ماجف برقؿ ) (1)
الســ (2/14.مـ صريؼ يحقك بـ سعقد، بف ) 

 (.738تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 هق الخزاطل ضعقػ. (3)

 (، وهق تصحقػ.َذَبانَ وقع يف الؿطبقع: ) (4)

( مـ صريؼ: كعقؿ، بف، بؾػظ: )فقجدكاه 1743برقؿ ) تاريخفسـده ضعقػ، ورواه أبق زرطة يف  (5)
 مخسة وأربعقـ حديثًا(.

 (.4رقؿ ) ثؼة تؼدم تحت الحديث (6)

( برقؿ 12/411) تاريخ بغدادهق طبد الجبار بـ طاصؿ أبق صالٍب الـسائل ثؼة لف ترمجة يف  (7)
(5757.) 

 كذا يف مجقع كسخ الؿخطقط )سعقد(، وصقابف )معبد( كؿا سقليت يف مصادر التخريج. (8)



١َِٜ َٚا َٙ َنِجَط٠َ ايطِّ ِٔ َنِط ََ  618 َباُب 
 

 

 

 

 (1).ة الحديث طـليؼقل: إياكؿ وكثر ملسو هيلع هللا ىلصسؿعت الـبل 

الذي يؼال لف البرديجل، ثـا محؿد  بـ هارون بـ روح (2)ثـا أمحددَّ َح  (752)

قال: سؿعت مالؽ بـ أكس  ،بـ طبد اهلل بـ طبد الحؽؿ الؿصري، ثـا ابـ وهبا

 (4).جعؾف اهلل يف الؼؾقبي (3)]كقر[ يؼقل: لقس العؾؿ بؽثرة الرواية، ولؽـف

بـ طؼبة السدوسل، ثـا  (6)بـ محؿد العبدي، ثـا محؿد (5)ثـا مهامدَّ َح  (753)

 (1).الرواية تػؼف ؾَّ قال: قال يل ابـ شبرمة: أقِ  ،أبق غصـ، ثـا سػقان بـ حسقـ

                                                        
، وقال: ريبالتؼسـده ضعقػ: ٕجؾ معبد بـ كعب، ففق مجفقل حال، وقد ذكره الحافظ يف  (1)

 مؼبقل. وهذا طـد الؿتابعة وإٓ َفَؾقِّـ.

(، ومـ صريؼف ابـ ماجف برقؿ 8/573) الؿصـػ(، وابـ أبل شقبة يف 3/13وقد رواه أمحد )
 الؿستدرك(، والحاكؿ يف 243( برقؿ )1/336) مؼدمة الســ(، ورواه الدارمل يف 35)
( بطرق طـ محؿد بـ 1933( برقؿ )2/1313) الجامع(، وابـ طبد البر يف 1/111-112)

إسحاق بف، وصرح ابـ إسحاق بالتحديث طـد أمحد ويبؼك لديـا معبد، ففق مجفقل كؿا تؼدم، وقد 
يـظر ذلؽ يف  ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا ثابت متقاتر طـف ملسو هيلع هللا ىلصوردت زيادة طـد بعضفؿ، وهل القطقد لؿـ كذب طؾقف 

مؼدمة الؽامؾ ( ٓبـ طدي بتحؼقؼل.1برقؿ ) 

 (.2933( برقؿ )6/431) تاريخ بغدادر البرذطل الؿعروف بالبرديجل ثؼة لف ترمجة يف هق أبق بؽ (2)

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع. (3)

( مـ صريؼ: ابـ طبد الحؽؿ، بف، 1526( برقؿ )2/174) الجامعصحقح، رواه الخطقب يف  (4)
ؼ أشفب بـ طبد العزيز وطقاض يف ( بتحؼقؼل مـ صري69برقؿ ) مؼدمة الؽامؾورواه ابـ طدي يف 

اإللؿاع ( مـ صريؼ ابـ الؼاسؿ كالمها طـ مالؽ بف.184)ص 

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (5)

 (.6184ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق يخطئ كثقًرا.  (6)

 =( بتحؼقؼل، وابـ 73برقؿ ) مؼدمة الؽامؾسـده ضعقػ، وهق أثر صحقح، فؼد رواه ابـ طدي يف  (1)

١َِٜ َٚا َٙ َنِجَط٠َ ايطِّ ِٔ َنِط ََ  619 َباُب 
 

 

 

 

 بـ الؿغقرة (2)محؿد لبـ محؿد الؿازين، ثـا أب (1)ثـا طبد الرمحـدَّ َح  (754)

بـ خـقس، طـ احدثـل محؿد بـ الحارث، حدثـل بؽر  بـ شعقب الؿازين،ا

، (4)، مل تـػعف كثرة الرواية لؾحديث(3)فِ ِس قْ قال: مـ مل يؽـ لف فؼف مـ ُس  ،الحسـ

هذا العؾؿ إٓ مـ كان لف صبع يف  قال: وقال سػقان بـ طققـة: إكف ٓ يـػع

 (5).العؾؿ

بـ معـ  (8)صرد، ثـا محؿدبـ  (7)، ثـا ضرار(6)ثـا الحضرملدَّ َح  (755)

أكف مر هق ورجؾ يؼال لف أبق يقسػ "، حدثـل داود بـ خالد بـ ديـار: الغػاري

طىل ربقعة بـ أبل طبد الرمحـ، فؼال لف أبق يقسػ: إكا كجد طـد -ابـ تؿقؿ 

ولؽـ هذا  ًراطـدي حديًثا كثق نَّ إِ ا مَ غقرك مـ الحديث ما ٓ كجده طـدك؟ قال: أَ 

ر كان يؾزم صؾحة بـ طبقد اهلل يذكر أكف مل يسؿع صؾحة يحدث طـ يْ دَ ربقعة بـ الفُ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ وهب بـ بؼقة القاسطل، قال: سؿعت 1934( برقؿ )2/1314) الجامعبد البر يف ط =
 يؼقل: سؿعت ابـ شبرمة يؼقل: أقؾؾ الرواية تػؼف. -وهق الطحان–خالد بـ طبد اهلل 

 (.96حسـ الحديث، وقد تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 ، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل.(1637( برقؿ )4/457) تاريخ بغدادترجؿ لف الخطقب يف  (2)

قس بالضؿ: الطبقعة وإصؾ.  (3)  مادة: )َسَقَس(. الؼامقس الؿحقطأي: صبقعتف وأصؾف، والسُّ

 سـده ضعقػ. (4)

 مل أقػ طؾقف إٓ طـد الؿصـػ. (5)

 (.4ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (6)

 (.723ضعقػ، وتؼدم تحت إثر رقؿ ) (7)

 (.6355ترمجة برقؿ ) فذيبتؼريب التثؼة.  (8)

)7(

)7(



١َِٜ َٚا َٙ َنِجَط٠َ ايطِّ ِٔ َنِط ََ  619 َباُب 
 

 

 

 

 بـ الؿغقرة (2)محؿد لبـ محؿد الؿازين، ثـا أب (1)ثـا طبد الرمحـدَّ َح  (754)

بـ خـقس، طـ احدثـل محؿد بـ الحارث، حدثـل بؽر  بـ شعقب الؿازين،ا

، (4)، مل تـػعف كثرة الرواية لؾحديث(3)فِ ِس قْ قال: مـ مل يؽـ لف فؼف مـ ُس  ،الحسـ

هذا العؾؿ إٓ مـ كان لف صبع يف  قال: وقال سػقان بـ طققـة: إكف ٓ يـػع

 (5).العؾؿ

بـ معـ  (8)صرد، ثـا محؿدبـ  (7)، ثـا ضرار(6)ثـا الحضرملدَّ َح  (755)

أكف مر هق ورجؾ يؼال لف أبق يقسػ "، حدثـل داود بـ خالد بـ ديـار: الغػاري

طىل ربقعة بـ أبل طبد الرمحـ، فؼال لف أبق يقسػ: إكا كجد طـد -ابـ تؿقؿ 

ولؽـ هذا  ًراطـدي حديًثا كثق نَّ إِ ا مَ غقرك مـ الحديث ما ٓ كجده طـدك؟ قال: أَ 

ر كان يؾزم صؾحة بـ طبقد اهلل يذكر أكف مل يسؿع صؾحة يحدث طـ يْ دَ ربقعة بـ الفُ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ وهب بـ بؼقة القاسطل، قال: سؿعت 1934( برقؿ )2/1314) الجامعبد البر يف ط =
 يؼقل: سؿعت ابـ شبرمة يؼقل: أقؾؾ الرواية تػؼف. -وهق الطحان–خالد بـ طبد اهلل 

 (.96حسـ الحديث، وقد تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 ، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل.(1637( برقؿ )4/457) تاريخ بغدادترجؿ لف الخطقب يف  (2)

قس بالضؿ: الطبقعة وإصؾ.  (3)  مادة: )َسَقَس(. الؼامقس الؿحقطأي: صبقعتف وأصؾف، والسُّ

 سـده ضعقػ. (4)

 مل أقػ طؾقف إٓ طـد الؿصـػ. (5)

 (.4ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (6)

 (.723ضعقػ، وتؼدم تحت إثر رقؿ ) (7)

 (.6355ترمجة برقؿ ) فذيبتؼريب التثؼة.  (8)



١َِٜ َٚا َٙ َنِجَط٠َ ايطِّ ِٔ َنِط ََ  623 َباُب 
 

 

 

 

 (1)."إٓ حديًثا واحًدا ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

بـ محؿد بـ سفقؾ الػؼقف، ثـا محؿد بـ إسؿاطقؾ أبق  (2)حدثـل أمحد (756)

قال: سؿعت مالؽ بـ أكس قال  ،ا مصعب الزبقري، ثـطبد اهلل إصبفاين، بؿؽة

، أراكؿا تحبان ذا الشلن"ل أبل أويس: ـَل أختف أبل بؽر وإسؿاطقؾ ابْ ـَٓبْ 

قال: إن أحببتؿا أن تـتػعا بف، ويـػع اهلل بؽؿا فلقال مـف  ،وتطؾباكف؟ قآ: كعؿ

 (3)."وتػؼفا

، طـ (6)، ثـا أبق تقبةبـ سعقد (5)ثـا إبراهقؿ بـ أيقب، (4)ثـا طؿردَّ َح  (757)

 قال: قال يل مخؾد بـ الحسقـ: كحـ إىل قؾقؾ مـ إدب أحقج ،ابـ الؿبارك

 (1).مـا إىل كثقر مـ الحديث
                                                        

ـ (، والبقفؼل يف 1/161سـده ضعقػ، وهق أثر صحقح إىل خالد بـ ديـار، فؼد رواه أمحد ) (1) السـ
( مـ صريؼ طظ بـ طبد اهلل، طـ محؿد بـ معـ، بف، وُذكَِر طـدمها كص هذا 5/249) الؽبرى

 الحديث القاحد.

 (.43) مل أقػ لف طىل ترمجة، وتؼدم تحت إثر رقؿ (2)

 (.146تؼدم برقؿ ) (3)

َؼطلُّ ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)  (.7هق السَّ

 (.179ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الجقهري ثؼة حجة ُتُؽؾِّؿ فقف باِل قادح.  (5)

(، ووقع يف 1912ؿ )ترمجة برق تؼريب التفذيبثؼة حجة طابد.  هق أبق تقبة الحؾبل الربقع بـ كافع (6)
 الؿطبقع: )ثقبة( بالثاء، وهق تصحقػ.

 (32/445 )تاريخ دمشؼ(، وابـ طساكر يف 932برقؿ ) الؿعجؿصحقح، ورواه ابـ الؿؼرئ يف  (1)
 مـ صريؼ طبقد بـ هشام أبل كعقؿ الحؾبل، طـ ابـ الؿبارك بف مقققًفا طؾقف.

١َِٜ َٚا َٙ َنِجَط٠َ ايطِّ ِٔ َنِط ََ  621 َباُب 
 

 

 

 

بـ سؾقؿان  (2)ان، ثـا مذكقربـ أمحد بـ معد (1)ثـا طبد اهللدَّ َح  (758)

قال: سؿعت طػان يؼقل وسؿع ققًما يؼقلقن: كسخـا كتب فالن،  ،القاسطل

ٓ يػؾحقن، كـا  وكسخـا كتب فالن، فسؿعتف يؼقل: ترى هذا الضرب مـ الـاس

وكسؿع مـ هذا ما لقس طـد هذا، فؼدمـا  كليت هذا فـسؿع مـف ما لقس طـد هذا،

، فلقؿـا أربعة أشفر، ولق أردكا أن كؽتب مائة ألػ حديث لؽتبـا هبا، فؿا الؽقفة

باإلمالء إٓ شريًؽا  إٓ كتبـا إٓ قدر مخسقـ ألػ حديث، وما رضقـا مـ أحد

 (4).ًزاقَّ جَ مُ  (3)ًكاافنكف أبك طؾقـا، وما رأيـا بالؽقفة لح

 ،ثـا الحضرمل، ثـا طثؿان، ثـا شريؽ، طـ أشعث، طـ ابـ سقريـدَّ َح  (759)

 (1).فرأيت فقفا أربعة آٓف يطؾبقن الحديث قبؾ الجؿاجؿ قال: قدمت الؽقفة

، ثـا حػص بـ بـ طثؿان (3)، ثـا سفؾانفَ بِ بـ  (2)ثـا الحسقـدَّ َح  (761)

                                                        
 مل أقػ لف طىل ترمجة. (1)

 (، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل.7173( برقؿ )15/363) تاريخ بغداد ترجؿ لف الخطقب يف (2)

 (.ًكااَلحَّ ( بدل )َلْحـًا( )672كذا يف مجقع كسخ الؿخطقط: وتؼدم برقؿ ) (3)

( برقؿ 2/244) الجامع( مختصًرا. ورواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف 672تؼدم برقؿ ) (4)
َقْعؾؿ الطالب أن شفقة السؿاع ٓ تـتفل والـفؿة مـ الطؾب ٓ (، وطؾؼ طىل إثر بؼقلف: ول1743)

تـؼضل والعؾؿ كالبحار الؿتعذر كْقُؾفا، والؿعادن التل ٓ يـؼطع كقؾفا، فال يـبغل لف أن يشتغؾ يف 
 هالغربة إٓ بؿا يستحؼ ٕجؾف الرحؾة. ا

 .(428برقؿ ) تؼدموسـده ضعقػ، وهق حسـ إن كان أشعث سؿع ابـ سقريـ ( 1)

 (، قال فقف ابـ ماكقٓ: شقخ طسؽري مشفقر.32تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.2679ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق العسؽري أحد الحػاظ لف غرائب.  (3)

)7(

)7(



١َِٜ َٚا َٙ َنِجَط٠َ ايطِّ ِٔ َنِط ََ  621 َباُب 
 

 

 

 

بـ سؾقؿان  (2)ان، ثـا مذكقربـ أمحد بـ معد (1)ثـا طبد اهللدَّ َح  (758)

قال: سؿعت طػان يؼقل وسؿع ققًما يؼقلقن: كسخـا كتب فالن،  ،القاسطل

ٓ يػؾحقن، كـا  وكسخـا كتب فالن، فسؿعتف يؼقل: ترى هذا الضرب مـ الـاس

وكسؿع مـ هذا ما لقس طـد هذا، فؼدمـا  كليت هذا فـسؿع مـف ما لقس طـد هذا،

، فلقؿـا أربعة أشفر، ولق أردكا أن كؽتب مائة ألػ حديث لؽتبـا هبا، فؿا الؽقفة

باإلمالء إٓ شريًؽا  إٓ كتبـا إٓ قدر مخسقـ ألػ حديث، وما رضقـا مـ أحد

 (4).ًزاقَّ جَ مُ  (3)ًكاافنكف أبك طؾقـا، وما رأيـا بالؽقفة لح

 ،ثـا الحضرمل، ثـا طثؿان، ثـا شريؽ، طـ أشعث، طـ ابـ سقريـدَّ َح  (759)

 (1).فرأيت فقفا أربعة آٓف يطؾبقن الحديث قبؾ الجؿاجؿ قال: قدمت الؽقفة

، ثـا حػص بـ بـ طثؿان (3)، ثـا سفؾانفَ بِ بـ  (2)ثـا الحسقـدَّ َح  (761)

                                                        
 مل أقػ لف طىل ترمجة. (1)

 (، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل.7173( برقؿ )15/363) تاريخ بغداد ترجؿ لف الخطقب يف (2)

 (.ًكااَلحَّ ( بدل )َلْحـًا( )672كذا يف مجقع كسخ الؿخطقط: وتؼدم برقؿ ) (3)

( برقؿ 2/244) الجامع( مختصًرا. ورواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف 672تؼدم برقؿ ) (4)
َقْعؾؿ الطالب أن شفقة السؿاع ٓ تـتفل والـفؿة مـ الطؾب ٓ (، وطؾؼ طىل إثر بؼقلف: ول1743)

تـؼضل والعؾؿ كالبحار الؿتعذر كْقُؾفا، والؿعادن التل ٓ يـؼطع كقؾفا، فال يـبغل لف أن يشتغؾ يف 
 هالغربة إٓ بؿا يستحؼ ٕجؾف الرحؾة. ا

 .(428برقؿ ) تؼدموسـده ضعقػ، وهق حسـ إن كان أشعث سؿع ابـ سقريـ ( 1)

 (، قال فقف ابـ ماكقٓ: شقخ طسؽري مشفقر.32تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

)7( (.2679ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق العسؽري أحد الحػاظ لف غرائب.  (3)

)6(

)5(

)7( )6(

)5(



١َِٜ َٚا َٙ َنِجَط٠َ ايطِّ ِٔ َنِط ََ  622 َباُب 
 

 

 

 

فرأيت فقفا أربعة  قال: أتقت الؽقفة ،شعث، طـ أكس بـ سقريـغقاث، طـ أ

 (1).قافُ ؼُ ، وأربعؿائة قد فَ آٓف يطؾبقن الحديث

قؿل، ؿبـ يزيد السقسل، ثـا محؿد بـ طبد الرمحـ الت (2)حدثـل أمحد (761)

طـده كثرة  رَ كِ ذُ وَ -قال: سؿعت سػقان الثقري  ،لعبسلـ اقْ ؽَ ثـا هاكئ بـ ُس 

الؿالحقن غرقت  (3)تأولقس قد يضرب مثؾ: إذا كثر"فؼال:  -الؿحدثقـ

 (4)."السػقـة

                                                        
( مـ صريؼ شريؽ طـ أشعث بف، وأقؾ أحقالف أكف حسـ هذا إذا كان ٕشعث 428تؼدم برقؿ ) (1)

ترمجة أكس بـ سقريـ مـ روى طـف مؿـ يؼال لف أشعث أما سؿاع مـ أكس بـ سقريـ لؽـل مل أجد يف 
اين،  حػص بـ غقاث، فـعؿ فنكف روى طـ ثالثة مؿـ يؼال لف أشعث: وهؿ ابـ سقار، والُحدَّ
والحؿراين، وأشعث هـا هق ابـ سقار أو ابـ أبل الشعثاء: ٕن شريًؽا يف السـد السابؼ روى طـ 

 قى هذيـ مؿـ يؼال لف أشعث، واهلل أطؾؿ.أشعث، ومل أجد يف ترمجتف أكف روى طـف س

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (2)

 كذا يف مجقع كسخ الؿخطقط: )كثرت(، ويف الؿطبقع: )كثر(. (3)

 يف سـده مـ مل أطرفف. (4)

َٟ َأِسَػ ِٚ َِٜط  ِٕ َٙ َأ ِٔ َنِط ََ َُٙباُب  َِٓس ََا ِع  َٔ 623 
 

 

 

 

ُِ ًَ َما ِعِيَس َٖ َأِحَػ ِّ َِٓط  ٌِ َِ َأ ًِ َكِط  َباُب َم

بـ محؿد  (2)، ثـا معاويةيبـ رواحة العدو (1)حدثـل طبد القهاب (762)

قال: كان إبراهقؿ يؼقل: كاكقا يؽرهقن إذا  الؼرشل، ثـا أشفؾ، طـ ابـ طقن

 (3).، أو أحسـ ما طـدهخرج الرجؾ أحسـ حديثفاجتؿعقا أن يُ 

ػص القاسطل، ثـا طظ بـ حرب الؿقصظ، ثـا مصعب ثـا أبق حدَّ َح  (763)

ـ إبراهقؿ، ـقن، طــ ابـ طــ إطؿش، طــ داود الطائل، طـبـ الؿؼدام، طا

ف أو ـديثـؾ أحسـ حـرج الرجـقن إذا اجتؿعقا أن يخـاكقا يؽرهـال: كـق

 (4).ا طـدهـأحسـ م
                                                        

الؿعجؿ هق طبد القهاب بـ رواحة الرامفرمزي، وهق أيًضا مـ شققخ الدارقطـل روى طـف يف  (1)
 (.31ف طىل ترمجة، وتؼدم برقؿ )كثقًرا، ومل أقػ ل الؽبقر

 مل أقػ طىل ترمجتف. (2)
(، ومـ صريؼف ابـ أبل 319برقؿ ) الزهديف سـده مـ مل أطرفف، وهق أثر صحقح، فؼد رواه وكقع يف  (3)

 (3/165 )صبؼات الؿحدثقـ بلصبفان(، وأبق الشقخ إصبفاين يف 9/11) الؿصـػشقبة يف 
 طـ ابـ طقن، بف.

( مـ صريؼ محؿد بـ طبد اهلل إكصاري، 5472( برقؿ )4/256) الحؾقةعقؿ يف ورواه أبق ك
( مـ صريؼ روح بـ طبادة كالمها طـ ابـ طقن، بف، ورواه أبق 2/133) الجامعوالخطقب يف 

 ( مـ صريؼ إطؿش طـ ابـ طقن، بف.766(، والؿصـػ برقؿ )37برقؿ ) العؾؿخقثؿة يف 
 (.763تؼدم برقؿ ) (4)
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ُِ ًَ َما ِعِيَس َٖ َأِحَػ ِّ َِٓط  ٌِ َِ َأ ًِ َكِط  َباُب َم

بـ محؿد  (2)، ثـا معاويةيبـ رواحة العدو (1)حدثـل طبد القهاب (762)

قال: كان إبراهقؿ يؼقل: كاكقا يؽرهقن إذا  الؼرشل، ثـا أشفؾ، طـ ابـ طقن

 (3).، أو أحسـ ما طـدهخرج الرجؾ أحسـ حديثفاجتؿعقا أن يُ 

ػص القاسطل، ثـا طظ بـ حرب الؿقصظ، ثـا مصعب ثـا أبق حدَّ َح  (763)

ـ إبراهقؿ، ـقن، طــ ابـ طــ إطؿش، طــ داود الطائل، طـبـ الؿؼدام، طا

ف أو ـديثـؾ أحسـ حـرج الرجـقن إذا اجتؿعقا أن يخـاكقا يؽرهـال: كـق

 (4).ا طـدهـأحسـ م
                                                        

الؿعجؿ هق طبد القهاب بـ رواحة الرامفرمزي، وهق أيًضا مـ شققخ الدارقطـل روى طـف يف  (1)
 (.31ف طىل ترمجة، وتؼدم برقؿ )كثقًرا، ومل أقػ ل الؽبقر

 مل أقػ طىل ترمجتف. (2)
(، ومـ صريؼف ابـ أبل 319برقؿ ) الزهديف سـده مـ مل أطرفف، وهق أثر صحقح، فؼد رواه وكقع يف  (3)

 (3/165 )صبؼات الؿحدثقـ بلصبفان(، وأبق الشقخ إصبفاين يف 9/11) الؿصـػشقبة يف 
 طـ ابـ طقن، بف.

( مـ صريؼ محؿد بـ طبد اهلل إكصاري، 5472( برقؿ )4/256) الحؾقةعقؿ يف ورواه أبق ك
( مـ صريؼ روح بـ طبادة كالمها طـ ابـ طقن، بف، ورواه أبق 2/133) الجامعوالخطقب يف 

 ( مـ صريؼ إطؿش طـ ابـ طقن، بف.766(، والؿصـػ برقؿ )37برقؿ ) العؾؿخقثؿة يف 
762 (.763تؼدم برقؿ ) (4)
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، ثـا بـ مؽرم (2)بـ طظ السراج، ثـا الحسـ (1)ثـا الحسـدَّ َح  (764)

قال: سؿعت إبراهقؿ  ،بـ الؿسقب البجظ (4)، ثـا طقسكبـ قتقبة (3)الحسـ

 (5).الـاس بلحسـ ما طـدك، فقرفضقك الـخعل يؼقل: ٓ تحدِث 

، ثـا (7)كباع الؿصري، ثـا أبق الزِّ بـ إسحاق الطبري (6)ثـا محؿددَّ َح  (765)

قال: سؿعت زهقر بـ معاوية، يؼقل لعقسك بـ يقكس:  ،بـ خالد (8)طؿرو

 فنين أطرف رجاًل كان يصظ يف :رواية غريب الحديث كيـبغل لؾرجؾ أن يتققَّ "

الحديث، ولؼد  ف غرائَب الققم مائتل ركعة، ما أفسده طـد الـاس إٓ روايتُ 

، إٓ (9)د، فؿا غقر مـف حرًفاقْ بَ يامل، فاكطؾؼت بف إىل زُ د اإلقْ بَ أخذت مـف كتاب زُ 
                                                        

 ( بـ)قاضل إهقاز(.635وصػف الؿصـػ يف السـد رقؿ ) (1)

 (.3963( برقؿ )8/468) تاريخ بغدادأبق طظٍّ البزار ثؼة لف ترمجة يف  (2)

 تاريخ بغدادهق الؿدائـل، قال إزدي: واهل الحديث، وقال الدارقطـل: متروك الحديث  (3)
 (.3931( ترمجة برقؿ )8/416)

 (.6526( برقؿ )5/394) لسان الؿقزانضعقػ، ولف ترمجة يف  (4)

 (.765سـده تالػ، ويـظر ما تؼدم طـ إبراهقؿ برقؿ ) (5)

 (، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل.37( برقؿ )2/71) تاريخ بغدادترجؿ لف الخطقب يف  (6)

 (.1978ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق أبق الزكباع روح بـ الػرج ثؼة.  (7)

 (.5355ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبو بـ خالد الحراين ثؼة. هق طؿر (8)

( 843برقؿ ) مؼدمة الؽامؾشقخ الؿصـػ مل أطرفف حالف، وإثر صحقح، فؼد رواه ابـ طدي يف  (9)
( مـ صريؼ محؿد بـ مقسك الحضرمل، طـ 142)ص الؽػايةبتحؼقؼل، ومـ صريؼف الخطقب يف 

 أبل الزكباع روح بـ الػرج، بف.
= 
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أكف بؾغـل أكف كان يؼقل يف أحاديث سؿعفا مـل: حدثـل طبد الرمحـ بـ آدم، أو 

 ."طبد اهلل بـ آدم

قال: سؿعت أبا  بـ القلقد (2)، ثـا بشر(1)لػريابلثـا جعػر ادَّ َح  (766)

 (4).َب ذِّ يؼقل: مـ تتبع غريب الحديث كُ  (3)يقسػ

، ثـا أمحد بـ إسحاق، ثـا الحؿقدي، ثـا سػقان، طـ (5)انثـا طبددَّ َح  (767)

تقؿؿـا مع رسقل قال:  ،الزهري، طـ طبقد اهلل بـ طبد اهلل، طـ أبقف، طـ طؿار

وسللف يحقك بـ سعقد -قال الحؿقدي: حضرت سػقان  ،إىل الؿـاكب ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ثـا الزهري وحضرت دَّ فحدث بف، وقال: َح  -الؼطان طـ هذا الحديث

أمقة أتك الزهري، فؼال: يا أبا بؽر، إن الـاس يـؽرون طؾقؽ  (6)إسؿاطقؾ بـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ 2/133) الجامع(، ومـ صريؼف الخطقب يف 4/1359) الضعػاءورواه العؼقظ يف  =
 محؿد بـ طؿرو طـ أبقف طؿرو بـ خالد، بف.

 (.13ثؼة تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (1)

 تاريخ بغداد(، وٓ يـزل حديثف طـ رتبة الُحْسـ، ولف ترمجة يف 642تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)
 (.3471) ( برقؿ7/651)

 هق الؼاضل صاحب أبل حـقػة. (3)

( بتحؼقؼل، ومـ صريؼف 129(، و)128برقؿ ) مؼدمة الؽامؾسـده حسـ، ورواه ابـ طدي يف  (4)
( مـ 2برقؿ ) شرف أصحاب الحديث(، ورواه الخطقب يف 85)ص أدب اإلمالءالسؿعاين يف 

( مـ صريؼ سؾقؿان بـ أبل رجاء، 142)ص الؽػايةصريؼ جعػر الػريابل بف. ورواه الخطقب يف 
 طـ أبل يقسػ بف بلصقل مؿا هق هـا.

 وقع يف الؿطبقع: )طبد اهلل(. (5)
 ، وٓ طـد مـ خرجف.مسـد الحؿقدييف ]د[: )ابـ أبل ُأَمقََّة(، ولقست يف بؼقة الـسخ، وٓ يف  (6)
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أكف بؾغـل أكف كان يؼقل يف أحاديث سؿعفا مـل: حدثـل طبد الرمحـ بـ آدم، أو 

 ."طبد اهلل بـ آدم

قال: سؿعت أبا  بـ القلقد (2)، ثـا بشر(1)لػريابلثـا جعػر ادَّ َح  (766)

 (4).َب ذِّ يؼقل: مـ تتبع غريب الحديث كُ  (3)يقسػ

، ثـا أمحد بـ إسحاق، ثـا الحؿقدي، ثـا سػقان، طـ (5)انثـا طبددَّ َح  (767)

تقؿؿـا مع رسقل قال:  ،الزهري، طـ طبقد اهلل بـ طبد اهلل، طـ أبقف، طـ طؿار

وسللف يحقك بـ سعقد -قال الحؿقدي: حضرت سػقان  ،إىل الؿـاكب ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ثـا الزهري وحضرت دَّ فحدث بف، وقال: َح  -الؼطان طـ هذا الحديث

أمقة أتك الزهري، فؼال: يا أبا بؽر، إن الـاس يـؽرون طؾقؽ  (6)إسؿاطقؾ بـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ 2/133) الجامع(، ومـ صريؼف الخطقب يف 4/1359) الضعػاءورواه العؼقظ يف  =
 محؿد بـ طؿرو طـ أبقف طؿرو بـ خالد، بف.

 (.13ثؼة تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (1)

 تاريخ بغداد(، وٓ يـزل حديثف طـ رتبة الُحْسـ، ولف ترمجة يف 642تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)
 (.3471) ( برقؿ7/651)

 هق الؼاضل صاحب أبل حـقػة. (3)

( بتحؼقؼل، ومـ صريؼف 129(، و)128برقؿ ) مؼدمة الؽامؾسـده حسـ، ورواه ابـ طدي يف  (4)
( مـ 2برقؿ ) شرف أصحاب الحديث(، ورواه الخطقب يف 85)ص أدب اإلمالءالسؿعاين يف 

( مـ صريؼ سؾقؿان بـ أبل رجاء، 142)ص الؽػايةصريؼ جعػر الػريابل بف. ورواه الخطقب يف 
 طـ أبل يقسػ بف بلصقل مؿا هق هـا.

 وقع يف الؿطبقع: )طبد اهلل(. (5)
 ، وٓ طـد مـ خرجف.مسـد الحؿقدييف ]د[: )ابـ أبل ُأَمقََّة(، ولقست يف بؼقة الـسخ، وٓ يف  (6)
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إىل  ملسو هيلع هللا ىلصؿـا مع رسقل اهلل قال: ما مها؟ قال: أحدمها: تقؿ ،حديثقـ تحدث هبؿا

 (1).ثـاه طبقد اهلل بـ طبد اهلل طـ أبقفدَّ فؼال: َح  ،الؿـاكب

بـ  (4)، ثـا طبد اهللمزبـ أخ (3)، ثـا زيد(2)ثـا أبق طؿر بـ سفقؾدَّ َح  (768)

؟ قال: فـظر (5) حديث مجقس هجريا أبا طبد اهلل"قال: قؾت لسػقان:  ،داود

إيل، ثؿ أطرض، فؼؾت: يا أبا طبد اهلل حديث مجقس هجر؟ قال: فـظر إيل، ثؿ 

أطرض طـل، ثؿ سللتف، فؼال لف رجؾ إىل جـبف، فحدثـل بف، وكان إذا كان 

 (6)."الحديث حسـًا مل يؽد يحدث بف

بـ محؿقد، ثـا سعقد بـ طبد الرمحـ، ثـا ابـ شبة، ثـا  (7)حدثـل أمحد (769)

 ،قال: جاءين يحقك إصػر ،سؾقؿان صاحب البصري، ثـا خالد بـ الحارث

فؼؾت: لق كان فقف  ،لعظ أجد فقف شقًئا غريًبا فؼال: أخرج يل كتاب إشعث

 .شلء غريب لؿحقتف

                                                        
الؿعرفة اه الػسقي يف (، ومـ صريؼف رو143( برقؿ )1/232) مسـدهالحديث طـد الحؿقدي يف  (1)

  (1/138.)الســ الؽبرى(، والبقفؼل يف 2/729) والتاريخ
 (.148(، و)42هق أمحد بـ محؿد بـ سفقؾ الػؼقف مل أقػ طىل ترمجتف، وتؼدم برقؿ ) (2)
(، وتصحػ )أخزم( يف 2126ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق زيد بـ أخزم الطائل ثؼة حافظ.  (3)

 أخرم(.الؿطبقع إىل )
 (.3317ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الخريبل ثؼة طابد.  (4)
 ( لؾبقفؼل.9/284) الســ الؽبرىيـظر  (5)
 اكظر تعؾقؼل آخر الباب طـ مرادهؿ بالحسـ. (6)
زاذ تؼدم تحت إثر رقؿ ) (7)  (، وهق ثؼة.34هق أمحد بـ محؿقد بـ خرَّ
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بـ إبراهقؿ اثـا أمحد  الحسقـ الػارسل بـ بـ محؿد (1)ثـا طظدَّ َح  (771)

لقٓ أن "قال: سؿعت ثابًتا البـاين، يؼقل:  ،الدورقل، ثـا أبق داود ثـا محاد بـ زيد

ِ تصـعقا بل ما ُص   ،(2)كؼة، قال: مـعقه الؼائؾةمبالحسـ لحدثتؽؿ بلحاديث مُ  عَ ـ

 (3)."مـعقه الؼائؾة

، بـ جابر (5)، ثـا مسدد، ثـا محؿدبـ حقان الؿازين (4)ثـا محؿددَّ َح  (771)

 .(6)طـ إطؿش، طـ إبراهقؿ، قال: كاكقا يؽرهقن غريب الحديث والؽالم

                                                        
 مل أقػ طىل ترمجتف. (1)

ـْ  َلؿْ  َوإِنْ  ،الـََّفارِ  كِْصَػ  راحةآْستِ  أي: (2)  ( مادة: )َقَقَؾ (2/539.)الـفاية .َكقم َمَعَفا َيُؽ

( مـ 9/232) الطبؼاتشقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة، وإثر صحقح، فؼد رواه ابـ سعد يف  (3)
 .صريؼ طارم محؿد بـ الػضؾ طـ محاد بـ زيد بف، وطـده )مـعقه الؼائؾة مـعقه الـقم(

( ترمجة برقؿ 13/569) السقرهق أبق العباس محؿد بـ حقان الؿازين البصري، قال الذهبل يف  (4)
(: الشقخ الصدوق الؿحدث... حدث طـف... روى طـف: دطؾج السجزي، وابـ قاكع، 292)

 ، ومل أجد لف ترمجة طـد غقره.هوالطبراين وفاروق الخطابل وآخرون...ا

 .هتذيب الؽؿالر بـ صؾؼ السحقؿل، ضعقػ. تـظر ترمجتف مـ هق محؿد بـ جابر بـ سقا (5)

( مـ صريؼ إطؿش طـ إبراهقؿ، قال: 766(، و)765سـده ضعقػ: لؽـف صحقح، فؼد تؼدم برقؿ ) (6)
كاكقا يؽرهقن إذا اجتؿعقا أن يخرج الرجؾ أحسـ حديثف أو أحسـ ما طـده، ففذا شاهد لف 

 الجامعلغرابة: ولفذا طـدما أورد الخطقب هذا إثر يف بالؿعـك: ٕن الؿراد بالحسـ هـا هق ا
(، قال: طـك إبراهقؿ بإحسـ الغريب: ٕن الغريب غقر الؿللقف يستحسـ أكثر مـ 2/131)

 هالؿشفقر الؿعروف، وأصحاب الحديث يعبرون طـ الؿـاكقر هبذه العبارة... ا

تؼسقؿ الحديث إىل ػقد يف كتابف ولشقخـا الؿحدث إثري ربقع الؿدخظ وفؼف الؿقىل كالم م
 .صحقح وضعقػ

 =الؿحدثقـ لػظ )الحسـ( واختؾػت مؼاصدهؿ يف  (: أصؾؼ كثقر مـ9-8قال وفؼف الؿقىل )ص



ُٙ َِٓس ََا ِع  َٔ َٟ َأِسَػ ِٚ َِٜط  ِٕ َٙ َأ ِٔ َنِط ََ  627 َباُب 
 

 

 

 

بـ إبراهقؿ اثـا أمحد  الحسقـ الػارسل بـ بـ محؿد (1)ثـا طظدَّ َح  (771)

لقٓ أن "قال: سؿعت ثابًتا البـاين، يؼقل:  ،الدورقل، ثـا أبق داود ثـا محاد بـ زيد

ِ تصـعقا بل ما ُص   ،(2)كؼة، قال: مـعقه الؼائؾةمبالحسـ لحدثتؽؿ بلحاديث مُ  عَ ـ

 (3)."مـعقه الؼائؾة

، بـ جابر (5)، ثـا مسدد، ثـا محؿدبـ حقان الؿازين (4)ثـا محؿددَّ َح  (771)

 .(6)طـ إطؿش، طـ إبراهقؿ، قال: كاكقا يؽرهقن غريب الحديث والؽالم

                                                        
 مل أقػ طىل ترمجتف. (1)

ـْ  َلؿْ  َوإِنْ  ،الـََّفارِ  كِْصَػ  راحةآْستِ  أي: (2)  ( مادة: )َقَقَؾ (2/539.)الـفاية .َكقم َمَعَفا َيُؽ

( مـ 9/232) الطبؼاتشقخ الؿصـػ مل أقػ لف طىل ترمجة، وإثر صحقح، فؼد رواه ابـ سعد يف  (3)
 .صريؼ طارم محؿد بـ الػضؾ طـ محاد بـ زيد بف، وطـده )مـعقه الؼائؾة مـعقه الـقم(

( ترمجة برقؿ 13/569) السقرهق أبق العباس محؿد بـ حقان الؿازين البصري، قال الذهبل يف  (4)
(: الشقخ الصدوق الؿحدث... حدث طـف... روى طـف: دطؾج السجزي، وابـ قاكع، 292)

 ، ومل أجد لف ترمجة طـد غقره.هوالطبراين وفاروق الخطابل وآخرون...ا

 .هتذيب الؽؿالر بـ صؾؼ السحقؿل، ضعقػ. تـظر ترمجتف مـ هق محؿد بـ جابر بـ سقا (5)

( مـ صريؼ إطؿش طـ إبراهقؿ، قال: 766(، و)765سـده ضعقػ: لؽـف صحقح، فؼد تؼدم برقؿ ) (6)
كاكقا يؽرهقن إذا اجتؿعقا أن يخرج الرجؾ أحسـ حديثف أو أحسـ ما طـده، ففذا شاهد لف 

 الجامعلغرابة: ولفذا طـدما أورد الخطقب هذا إثر يف بالؿعـك: ٕن الؿراد بالحسـ هـا هق ا
(، قال: طـك إبراهقؿ بإحسـ الغريب: ٕن الغريب غقر الؿللقف يستحسـ أكثر مـ 2/131)

 هالؿشفقر الؿعروف، وأصحاب الحديث يعبرون طـ الؿـاكقر هبذه العبارة... ا

تؼسقؿ الحديث إىل ػقد يف كتابف ولشقخـا الؿحدث إثري ربقع الؿدخظ وفؼف الؿقىل كالم م
 .صحقح وضعقػ

 =الؿحدثقـ لػظ )الحسـ( واختؾػت مؼاصدهؿ يف  (: أصؾؼ كثقر مـ9-8قال وفؼف الؿقىل )ص



ُٙ َِٓس ََا ِع  َٔ َٟ َأِسَػ ِٚ َِٜط  ِٕ َٙ َأ ِٔ َنِط ََ  628 َباُب 
 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فتارة يطؾؼقكف ويريدون بف الغريب الؿستـؽر، ومـ ذلؽ ققل الخطقب البغدادي وقد تؼدم  ،إصالقف =

إذا اجتؿعقا أن يخرج الرجؾ أحسـ حديثف أو  بنسـاده إىل إبراهقؿ الـخعل أكف قال: كاكقا يؽرهقن
 أحسـ ما طـده.

قال أبق بؽر: طـك إبراهقؿ بإحسـ: الغريب: ٕن الغريب غقر الؿللقف يستحسـ أكثر مـ 
 الؿشفقر الؿعروف وأصحاب الحديث يعبرون طـ الؿـاكقر هبذه العبارة.

د قال: ققؾ لشعبة: ما لؽ ٓ تروي ولفذا قال شعبة بـ الحجاج...، ثؿ ساق إسـاده إىل أمقة بـ خال
 طـ طبد الؿؾؽ بـ أبل سؾقؿان وهق حسـ الحديث؟ فؼال: مـ حسـفا فررت. 

ويظفر يل مـ الـص إخقر أن السائؾ أراد بالحسـ الغريب الصحقح، وأن شعبة أراد بف الغريب 
 الؿستـؽر، واهلل أطؾؿ.

)صدوق لف أوهام(: فنن الذهبل قال ذلؽ أن طبد الؿؾؽ بـ أبل سؾقؿان وإْن قال فقف الحافظ: 
 فقف: )ثؼة(.

 وبالتلمؾ يف ترمجتف يظفر رجحان ما قالف الذهبل.

 وغقره. هتذيب التفذيببؾ لف تزكقات ططرة مـ إئؿة اكظرها يف 

ا حسب اطتؼاده يف طبد الؿؾؽ، وشعبة  فالسائؾ أصؾؼ الحسـ طىل الغريب الصحقح إصالًقا ُلَغقيا
لغريب الؿستـؽر حسب تخقفف مـ أوهام طبد الؿؾؽ مع أكف مل يفؿ إٓ يف أصؾؼ الحسـ بؿعـك ا

ْػَعة.ا  هحديث واحد وهق حديث الشُّ

 ولؿزيد فائدة يرجع إىل كتاب شقخـا وفؼف الؿقىل.

 

ٌَ ِإَعا ِٔ اِغَتِجَك ََ  629 َز٠َ اِيَشِسِٜحَباُب 
 

 

 

 

َٗ اِلَحِسِٓح ًِ اِغَتِجَكَل ِإَعاَز  َباُب َم

، ثـا سػقان بـ طققـة، بـ محؿد الزهري (2)، ثـا طبد اهلل(1)ثـا أبلدَّ َح  (772)

قال: قال  ،طـ طؿرو بـ ديـار، طـ طؿرو بـ أوس، طـ طبد اهلل بـ طؿرو

ْرَحُؿُفُؿ الؾ فُ »: ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  ََ اِحُؿقَن  ََ الر  َْرِض  ْٕ ـْ فِل ا ـْ  ْرَحْؿُؽؿ، َفاْرَحُؿقا َم َم

ََمءِ  فؼال: سؿعت الزهري يؼقل: إطادة  ،: يا أبا محؿد، أطدهقالقا ،(3)«فِل الس 
                                                        

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (1)

 تؼريب التفذيبهق طبد اهلل بـ محؿد بـ طبد الرمحـ بـ الؿسقر بـ مخرمة الزهري، صدوق.  (2)
 (.3614ترمجة برقؿ )

هذا الحديث كؿا ترى رواه طبد اهلل بـ محؿد الزهري طـ سػقان، طـ طؿرو بـ ديـار، طـ طؿرو  (3)
ابـ أوس بقد أن مجاطة رووه طـ سػقان، وقالقا: طـ أبل قابقس بدل )طؿرو بـ أوس(، وهؿ 

ـ أبل شقبة يف (، واب2/163) مسـده(، وأمحد يف 632( برقؿ )1/533) مسـدهالحؿقدي يف 
الؿصـػ (8/338( ومـ صريؼف أبق داود برقؿ ،)ومعف مسدد، وابـ أبل طؿر العدين طـد 4941 ،)

(، ومحؿد بـ الؿـؽدر الؿديـل طـد 273برقؿ ) الؿسـد(، وابـ الؿبارك يف 1924الترمذي برقؿ )
الؿؽل طـد  (، ومحؿد بـ طباد423( برقؿ )2/338-339) جامع إُصقلالحؽقؿ الترمذي يف 

( بتحؼقؼل فريؼ مـ الباحثقـ، 14317( برقؿ )13/456-457) الؿعجؿ الؽبقرالطبراين يف 
( كؾفؿ يرووكف، طـ سػقان 9/41) الســ الؽبرىوطبد الرمحـ بـ بشر العبدي طـد البقفؼل يف 

 طـ طؿرو بـ ديـار طـ أبل قابقس مقىل طبد اهلل بـ طؿرو طـ طبد اهلل بـ طؿرو، بف.

 = هق قابقس، قال طـف الحافظ: مؼبقل. اوأب



ٌَ ِإَعا ِٔ اِغَتِجَك ََ  629 َز٠َ اِيَشِسِٜحَباُب 
 

 

 

 

َٗ اِلَحِسِٓح ًِ اِغَتِجَكَل ِإَعاَز  َباُب َم

، ثـا سػقان بـ طققـة، بـ محؿد الزهري (2)، ثـا طبد اهلل(1)ثـا أبلدَّ َح  (772)

قال: قال  ،طـ طؿرو بـ ديـار، طـ طؿرو بـ أوس، طـ طبد اهلل بـ طؿرو

ْرَحُؿُفُؿ الؾ فُ »: ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  ََ اِحُؿقَن  ََ الر  َْرِض  ْٕ ـْ فِل ا ـْ  ْرَحْؿُؽؿ، َفاْرَحُؿقا َم َم

ََمءِ  فؼال: سؿعت الزهري يؼقل: إطادة  ،: يا أبا محؿد، أطدهقالقا ،(3)«فِل الس 
                                                        

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (1)

 تؼريب التفذيبهق طبد اهلل بـ محؿد بـ طبد الرمحـ بـ الؿسقر بـ مخرمة الزهري، صدوق.  (2)
 (.3614ترمجة برقؿ )

هذا الحديث كؿا ترى رواه طبد اهلل بـ محؿد الزهري طـ سػقان، طـ طؿرو بـ ديـار، طـ طؿرو  (3)
ابـ أوس بقد أن مجاطة رووه طـ سػقان، وقالقا: طـ أبل قابقس بدل )طؿرو بـ أوس(، وهؿ 

ـ أبل شقبة يف (، واب2/163) مسـده(، وأمحد يف 632( برقؿ )1/533) مسـدهالحؿقدي يف 
الؿصـػ (8/338( ومـ صريؼف أبق داود برقؿ ،)ومعف مسدد، وابـ أبل طؿر العدين طـد 4941 ،)

(، ومحؿد بـ الؿـؽدر الؿديـل طـد 273برقؿ ) الؿسـد(، وابـ الؿبارك يف 1924الترمذي برقؿ )
الؿؽل طـد  (، ومحؿد بـ طباد423( برقؿ )2/338-339) جامع إُصقلالحؽقؿ الترمذي يف 

( بتحؼقؼل فريؼ مـ الباحثقـ، 14317( برقؿ )13/456-457) الؿعجؿ الؽبقرالطبراين يف 
( كؾفؿ يرووكف، طـ سػقان 9/41) الســ الؽبرىوطبد الرمحـ بـ بشر العبدي طـد البقفؼل يف 

 طـ طؿرو بـ ديـار طـ أبل قابقس مقىل طبد اهلل بـ طؿرو طـ طبد اهلل بـ طؿرو، بف.

 = هق قابقس، قال طـف الحافظ: مؼبقل. اوأب

بتحقيـق



ٌَ ِإَعاَز٠َ اِيَشِسِٜح ِٔ اِغَتِجَك ََ  633 َباُب 
 

 

 

 

 (1).الحديث أشد مـ كؼؾ الصخر

، ثـا أبق بؽر بـ أبل شقبة، ثـا إسؿاطقؾ بـ طقاش، طـ (2)ثـا طبداندَّ َح  (773)

 (3).الحديث أشد مـ كؼؾ الحجارة دُّ قال: سؿعت ابـ شفاب يؼقل: رَ  ،طبدالجبار

بـ الحجاج، ثـا محاد بـ زيد، طـ ثـا مقسك بـ زكرياء، ثـا إبراهقؿ دَّ َح  (774)

 (4).محؿد بـ إسحاق، طـ الزهري، قال: تؽريره أشد مـ كؼؾ الحجر

: ثـا الحسقـ بـ مفدي، ثـا (6)شيْ رِ بـ زيد بـ الحَ  (5)قال أمحد (775)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومسؾؿ برقؿ (، 7376وهذا طـد الؿتابعة وإٓ فؾقـ، والحديث يشفد لف ما رواه البخاري برقؿ ) =
ْرَحُؿ  َٓ »بؾػظ:  (2319) ـْ  اللُ  ََ ْرَحؿُ  َٓ  َم ومسؾؿ برقؿ (، 5989، وما رواه البخاري برقؿ )«الـ اَس  ََ
ـَةٌ  الرِحؿُ »بؾػظ:  (2555) ـْ فَ  ِشْج ـْ  وَصْؾُتفُ  َوَصَؾفا َؿ  .«َقَطْعُتفُ  َقَطَعفا َوَم

 (2/251 )تاريخف(، وابـ أبل خقثؿة يف 1/635) الؿعرفة والتاريخهذا إثر رواه الػسقي يف  (1)
(، وابـ طساكر يف 1413(، وبرقؿ )342( برقؿ )1/197) الجامع(، والخطقب يف 2729برقؿ )
تاريخ دمشؼ (55/366 بطرق طـ )( 777سػقان بف، ورواه الؿصـػ كؿا سقليت برقؿ ،)

( مـ صريؼ محؿد بـ إسحاق، طـ الزهري بف، وصرح ابـ 83)ص أدب اإلمالءوالسؿعاين يف 
( مـ 776إسحاق طـد السؿعاين، وذكر مـ كان معف مِْؿـ َسِؿَعُف مـ الزهري، ورواه الؿصـػ برقؿ )

(، والخطقب 638( برقؿ 2/139) ؿدخؾ إىل الســالوالبقفؼل يف  -ومل أطرفف–صريؼ طبد الجبار 
( مـ صريؼ 55/366) تاريخ دمشؼ(، وابـ طساكر يف 1415( برقؿ )2/135) الجامعيف 

 معؿر كالمها، طـ الزهري بف، ففق أثر صحقح ثابت طـ الزهري.

 هق إهقازي ثؼة تؼدم مراًرا. (2)

 (.773تؼدم تخريجف قريًبا برقؿ ) (3)

 يجف قريًبا.تؼدم تخر (4)

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (5)

 ( بـ)السقـ(، وهق تصحقػ.اْلُحَرْيسِ وقع يف الؿطبقع: ) (6)

ََ ٌَ ِإَعاَز٠َ اِيَشِسِٜحَباُب   631 ِٔ اِغَتِجَك
 

 

 

 

  (1).قال: تؽرير الحديث يذهب بـقره ،طبدالرزاق، ثـا معؿر، طـ قتادة

وزاد فقف: وما  ثـا ابـ مـقع، ثـا أبق بؽر بـ زكجقيف، ثـا طبد الرزاق،دَّ َح  (776)

 (2).ظَّ أطد طَ  قؾت ٕحد قطُّ 

 .ثـا ه الحضرمل، ثـا حسـ بـ طظ الخالل، ثـا طبد الرزاقدَّ َح وَ  )*(

، ثـا طػان، ثـا محاد بـ زيد، ثـا أيقب، (4)ق بؽر، ثـا أب(3)ثـا طبداندَّ َح  (777)

 ؾُّ ا كُ ثـا سعقد بـ جبقر، ذات يقم حديًثا، فؼؿت إلقف فؼؾت: أطده، قال: إين مَ 

 (5).ُب رَ فلْش  ُب ؾُ ْح ساطة أَ 
                                                        

( برقؿ 1/524) الجعدياتشقخ الؿصـػ مل أطرفف، وإثر صحقح، فؼد رواه البعقي يف  (1)
ر ( مـ صريؼ أبل بؽر بـ زكجقيف، ورواه الؿصـػ أيًضا طؼقب إث779(، والؿصـػ برقؿ )1365)

( مـ 636( برقؿ )2/383) الحؾقة( مـ صريؼ الحسـ بـ طظ الخالل، وأبق كعقؿ يف 779رقؿ )
 الجامع(، والخطقب يف 779صريؼ محؿد بـ مسعقد الطرسقسل، والؿصـػ طؼقب إثر رقؿ )

( مـ صريؼ الحسـ بـ طظ الخالل الحؾقاين، وأورده ابـ طبد البر يف 933( إثر رقؿ )2/5)
الجامع (1/557.مـ صريؼ سؾؿة بـ شبقب معؾًؼا كؾفؿ طـ طبد الرزاق، بف ) 

( مـ صريؼ: الحسـ الُحؾقاين، طـ طبد الرزاق، بف. 1333( برقؿ )2/6) الجامعرواه الخطقب يف  (2)
 اكظر التخريج السابؼ.

 هق إهقازي ثؼة. (3)

 هق أبق بؽر بـ أبل شقبة صاحب الؿصـػ. (4)

 مؼدمة الســ( ٕبل بؽر بـ أبل شقبة، ورواه الدارمل يف 9/135) ػالؿصـصحقح، وهق يف  (5)
( مـ صريؼ سؾقؿان بـ حرب، وابـ سعد 82)ص اإلمالء(، والسؿعاين يف 423( برقؿ )1/393)

 ( مـ صريؼ مقسك بـ إسؿاطقؾ كالمها طـ محاد بف.8/377) الطبؼاتيف 

 الحؾقة(، وأبق كعقؿ يف 124( برقؿ )1/177) العؾؾ ومعرفة الرجالورواه طبد اهلل بـ أمحد يف 
 =( مـ صريؼ إسؿاطقؾ بـ 967( برقؿ )1/437) الجامع(، والخطقب يف 5725( برقؿ )4/323)



ََ ٌَ ِإَعاَز٠َ اِيَشِسِٜحَباُب   631 ِٔ اِغَتِجَك
 

 

 

 

  (1).قال: تؽرير الحديث يذهب بـقره ،طبدالرزاق، ثـا معؿر، طـ قتادة

وزاد فقف: وما  ثـا ابـ مـقع، ثـا أبق بؽر بـ زكجقيف، ثـا طبد الرزاق،دَّ َح  (776)

 (2).ظَّ أطد طَ  قؾت ٕحد قطُّ 

 .ثـا ه الحضرمل، ثـا حسـ بـ طظ الخالل، ثـا طبد الرزاقدَّ َح وَ  )*(

، ثـا طػان، ثـا محاد بـ زيد، ثـا أيقب، (4)ق بؽر، ثـا أب(3)ثـا طبداندَّ َح  (777)

 ؾُّ ا كُ ثـا سعقد بـ جبقر، ذات يقم حديًثا، فؼؿت إلقف فؼؾت: أطده، قال: إين مَ 

 (5).ُب رَ فلْش  ُب ؾُ ْح ساطة أَ 
                                                        

( برقؿ 1/524) الجعدياتشقخ الؿصـػ مل أطرفف، وإثر صحقح، فؼد رواه البعقي يف  (1)
ر ( مـ صريؼ أبل بؽر بـ زكجقيف، ورواه الؿصـػ أيًضا طؼقب إث779(، والؿصـػ برقؿ )1365)

( مـ 636( برقؿ )2/383) الحؾقة( مـ صريؼ الحسـ بـ طظ الخالل، وأبق كعقؿ يف 779رقؿ )
 الجامع(، والخطقب يف 779صريؼ محؿد بـ مسعقد الطرسقسل، والؿصـػ طؼقب إثر رقؿ )

( مـ صريؼ الحسـ بـ طظ الخالل الحؾقاين، وأورده ابـ طبد البر يف 933( إثر رقؿ )2/5)
الجامع (1/557.مـ صريؼ سؾؿة بـ شبقب معؾًؼا كؾفؿ طـ طبد الرزاق، بف ) 

( مـ صريؼ: الحسـ الُحؾقاين، طـ طبد الرزاق، بف. 1333( برقؿ )2/6) الجامعرواه الخطقب يف  (2)
 اكظر التخريج السابؼ.

 هق إهقازي ثؼة. (3)

 هق أبق بؽر بـ أبل شقبة صاحب الؿصـػ. (4)

 مؼدمة الســ( ٕبل بؽر بـ أبل شقبة، ورواه الدارمل يف 9/135) ػالؿصـصحقح، وهق يف  (5)
( مـ صريؼ سؾقؿان بـ حرب، وابـ سعد 82)ص اإلمالء(، والسؿعاين يف 423( برقؿ )1/393)

 ( مـ صريؼ مقسك بـ إسؿاطقؾ كالمها طـ محاد بف.8/377) الطبؼاتيف 

 الحؾقة(، وأبق كعقؿ يف 124( برقؿ )1/177) العؾؾ ومعرفة الرجالورواه طبد اهلل بـ أمحد يف 
 =( مـ صريؼ إسؿاطقؾ بـ 967( برقؿ )1/437) الجامع(، والخطقب يف 5725( برقؿ )4/323)



ٌَ ِإَعاَز٠َ اِيَشِسِٜح ِٔ اِغَتِجَك ََ  632 َباُب 
 

 

 

 

بـ  (2)ؿَ ؾْ بـ الجـقد، قال: سؿعت أبا السائب َس  (1)حدثـل محؿد (778)

قه ؿُ تُ دْ دَ قال: سؿعت حػص بـ غقاث يؼقل: سؿعت إطؿش يؼقل: رَ  ،ادةـَُج 

 (3).مـ العؾؼؿ رَّ حتك صار يف فؿل أمَ  طظَّ 

، (6)ويػرال (5)بـ محؿد الؿازين، ثـا هارون (4)حدثـل طبد الرمحـ (779)

قد "، قال: سؿعت مالًؽا يؼقل: بـ طبد اهلل بـ أبل طؾؼؿة (7)حدثـل أبق مقسك

رويت طـ ابـ شفاب، أربعقـ حديًثا يف مجؾس، ثؿ شؽؽت يف إسـاد حديث، 

 (8)."، وقال: ما هؽذا كـار طظَّ جِ َض فجئتف أستثبتف، فَ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طؾقف، طـ أيقب بف. =

 مل أقػ طىل ترمجة لف. (1)

 (.2477ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبخالػ.  ثؼة ربؿا (2)

 ( مـ صريؼ محؿد بـ جرير طـ أبل السائب بف.2/1333) الجامعورواه ابـ طبد البر يف  (3)

وقد كـت ضــت )محؿد بـ جرير( صقابف )ابـ جـقد(، وأكف تصحػ ولؿا رجعت إىل ترمجة أبل 
، وجدت مـ الرواة طـف )محؿد بـ جرير الطبري(، وقد ثبت هذا هتذيب الؽؿالالسائب مـ 

 العؾؾ ومعرفة الرجالهلل بـ أمحد يف الؼقل طـ أبل معاوية محؿد بـ خازم الضرير رواه طبد ا
 (. 688( برقؿ )1/362)

 (.94حسـ الحديث تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 (.7294ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق هارون بـ مقسك بـ أبل طؾؼؿة الػروي، ٓ بلس بف.  (5)

 تصحػ يف الؿطبقع إىل: )العدوي(. (6)

 (.7342قؿ )ترمجة بر تؼريب التفذيبمجفقل.  (7)

إربعقـ الؿرتبة طىل صبؼات رواه مـ صريؼ الؿصـػ: طظ بـ الػضؾ الؿؼدسل يف كتاب  (8)
 (.124)ص إربعقـ

ٌَ ِإَعاَز٠َ اِيَشِسِٜح ِٔ اِغَتِجَك ََ  633 َباُب 
 

 

 

 

بسام الؽقيف، حدثـل أبل،  بـ انبَ زُ رْ بـ خؾػ بـ الؿَ  (1)حدثـل محؿد (781)

يف حؽؿة آل داود: ٓ يعاد "قال:  ،ريػْ ثـا طظ بـ الجعد، ثـا الحسـ الجُ 

 (3) .(2)"الحديث مرتقـ

                                                        
 (3/128 )تاريخ بغداد(، ولف ترمجة يف 59برقؿ ) سمآت السفؿل لفلقَّـف الدارقطـل كؿا يف  (1)

 (.7437( برقؿ )6/225) لسان الؿقزان(، و748برقؿ )

(، وبـحقه طـف طـد الخطقب 8/338) الثؼاتورد هذا إثر أيًضا بـصف طـ قتادة رواه ابـ حبان يف  (2)
 (.1335( برقؿ )2/6) الجامعيف 

 هـا هناية الجزء السادس يف مجقع الـسخ الخطقة. (3)



ٌَ ِإَعاَز٠َ اِيَشِسِٜح ِٔ اِغَتِجَك ََ  633 َباُب 
 

 

 

 

بسام الؽقيف، حدثـل أبل،  بـ انبَ زُ رْ بـ خؾػ بـ الؿَ  (1)حدثـل محؿد (781)

يف حؽؿة آل داود: ٓ يعاد "قال:  ،ريػْ ثـا طظ بـ الجعد، ثـا الحسـ الجُ 

 (3) .(2)"الحديث مرتقـ

                                                        
 (3/128 )تاريخ بغداد(، ولف ترمجة يف 59برقؿ ) سمآت السفؿل لفلقَّـف الدارقطـل كؿا يف  (1)

 (.7437( برقؿ )6/225) لسان الؿقزان(، و748برقؿ )

(، وبـحقه طـف طـد الخطقب 8/338) الثؼاتورد هذا إثر أيًضا بـصف طـ قتادة رواه ابـ حبان يف  (2)
 (.1335( برقؿ )2/6) الجامعيف 

 هـا هناية الجزء السادس يف مجقع الـسخ الخطقة. (3)



ِٔ اِخُتصَّ ِباِيَشِسِٜح ََ  634 
 

 

 

 

ًِ اِخُت  صَّ ِباِلَحِسِٓحَم

بـ محؿد الؿازين، ثـا أبق حػص الػالس، قال:  (1)حدثـل طبد الرمحـ (781)

قد، يؼقل: كان شعبة الحافظ يحؾػ ٓ يحدث، فقستثـل سؿعت يحقك بـ سع

 (2).معاًذا وخالًدا

بـ سقار الـصقبل،  (4)بـ محؿد الؿقصظ، ثـا إسحاق (3)ثـا مفذبدَّ َح  (782)

يجذب الرجؾ مـ  (6)ربؿا رأيت سػقان"يؼقل:  (5)قال: سؿعت أبا طاصؿ

ضعقًػا؟ قالقا: لعؾف كان  ،فقحدثف بعشريـ حديًثا، والـاس قعقد وسط الحؾؼة،
                                                        

 حسـ الحديث تؼدم قريًبا. (1)

( مـ صريؼ 8/249) جرح والتعديؾالسـده حسـ، وهق أثر صحقح، فؼد رواه ابـ أبل حاتؿ يف  (2)
( بتحؼقؼل، والخطقب يف 523برقؿ ) مؼدمة الؽامؾمحؿد بـ إبراهقؿ بـ شعقب، وابـ طدي يف 

تاريخ بغداد (15/167 مـ صريؼ محؿد بـ الحسـ بـ طظ بـ بحر كالمها، طـ طؿرو بـ طظ )
  (9/55.)سقر أطالم الـبالء بف، ومعاذ هق معاذ بـ معاذ العـبري، وخالد هق ابـ الحارث، ويـظر

 (، ومل أقػ لف طىل ترمجة.94تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

 (.725ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

 هق أبق طاصؿ الـبقؾ الضحاك بـ مخؾد. (5)

 هق الثقري: ٕن طاصًؿا الـبقؾ ٓ يروي طـ ابـ طققـة. (6)

ِٔ اِخُتصَّ ِباِيَشِسِٜح ََ 635 
 

 

 

 

 (1)."قال: ٓ

يؼقل:  (4)، قال: سؿعت أبا طاصؿ(3)، ثـا إسحاق(2)ثـا مفذبدَّ َح  (783)

وشعبة وابـ طقن ومالًؽا وابـ جريج يدطق أحدهؿ الرجؾ  (5)رأيت سػقان"

فقحدثف بلربع مائة حديث أو أقؾ أو أكثر، ويدع أصحابف، ورأيت شعبة يتبعف 

 (6)."اثـان، فدطا أحدمها، وقال لمخر: ٓ تجلء

بـ أمحد الغزاء، ثـا إبراهقؿ بـ سعقد الجقهري، قال:  (7)ثـا طبد اهللدَّ َح  (784)

تحدث واحًدا وتدع آخر؟ قال: يخػ "سؿعت سػقان بـ طققـة، يؼقل لؿسعر: 

قال سػقان: قؾت لعبقد اهلل بـ أبل يزيد:  (8)."طظ أن أحدث واحًدا وأدع آخر

العامة قؾت لطاوس: مع مع مـ كـت تدخؾ طىل ابـ طباس؟ قال: مع ططاء و"
                                                        

 (.667( برقؿ )1/338) الجامعرواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (1)

 تؼدم يف السـد السابؼ. (2)

 تؼدم يف السـد السابؼ. (3)

 هق أبق طاصؿ الـبقؾ الضحاك بـ مخؾد. (4)

 هق الثقري: ٕن طاصًؿا الـبقؾ ٓ يروي طـ ابـ طققـة. (5)

 (.667( برقؿ )1/338) تاريخ بغدادرواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (6)

 ، ومل أقػ لف طىل ترمجة.(3تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (7)

(، والخطقب يف 7/251) الحؾقةشقخ الؿصـػ مل أطرفف، وإثر صحقح، فؼد رواه أبق كعقؿ يف  (8)
الجامع (1/338 مـ صريؼ أمحد بـ طظ إبار، طـ الجقهري بف، وإبار ثؼة لف ترمجة يف ) تاريخ

 (.2362( برقؿ )5/531) بغداد



ِٔ اِخُتصَّ ِباِيَشِسِٜح ََ 635 
 

 

 

 

 (1)."قال: ٓ

يؼقل:  (4)، قال: سؿعت أبا طاصؿ(3)، ثـا إسحاق(2)ثـا مفذبدَّ َح  (783)

وشعبة وابـ طقن ومالًؽا وابـ جريج يدطق أحدهؿ الرجؾ  (5)رأيت سػقان"

فقحدثف بلربع مائة حديث أو أقؾ أو أكثر، ويدع أصحابف، ورأيت شعبة يتبعف 

 (6)."اثـان، فدطا أحدمها، وقال لمخر: ٓ تجلء

بـ أمحد الغزاء، ثـا إبراهقؿ بـ سعقد الجقهري، قال:  (7)ثـا طبد اهللدَّ َح  (784)

تحدث واحًدا وتدع آخر؟ قال: يخػ "سؿعت سػقان بـ طققـة، يؼقل لؿسعر: 

قال سػقان: قؾت لعبقد اهلل بـ أبل يزيد:  (8)."طظ أن أحدث واحًدا وأدع آخر

العامة قؾت لطاوس: مع مع مـ كـت تدخؾ طىل ابـ طباس؟ قال: مع ططاء و"
                                                        

 (.667( برقؿ )1/338) الجامعرواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (1)

 تؼدم يف السـد السابؼ. (2)

 تؼدم يف السـد السابؼ. (3)

 هق أبق طاصؿ الـبقؾ الضحاك بـ مخؾد. (4)

 هق الثقري: ٕن طاصًؿا الـبقؾ ٓ يروي طـ ابـ طققـة. (5)

 (.667( برقؿ )1/338) تاريخ بغدادرواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (6)

 ، ومل أقػ لف طىل ترمجة.(3تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (7)

(، والخطقب يف 7/251) الحؾقةشقخ الؿصـػ مل أطرفف، وإثر صحقح، فؼد رواه أبق كعقؿ يف  (8)
الجامع (1/338 مـ صريؼ أمحد بـ طظ إبار، طـ الجقهري بف، وإبار ثؼة لف ترمجة يف ) تاريخ

 (.2362( برقؿ )5/531) بغداد



ِٔ اِخُتصَّ ِباِيَشِسِٜح ََ  636 
 

 

 

 

 (1)."مـ كـت تدخؾ؟ قال: مع الخاصة

بـ شبة،  (3)بـ محؿد بـ شطـ، ثـا أبق زيد طؿر (2)حدثـل إبراهقؿ (785)

بىل واهلل،  قال: قال يل أبق طاصؿ: أما ترى يل فقؽؿ خصائص أحب أن أوثرهؿ؟

ِ ولق فعؾتف لؽان يل قدوًة، كـ بـ  ؿِ سؾْ ا كؽقن طىل باب ابـ طقن، فقلتقف ابـان ل

 .قتقبة، فقحدثفؿا وكحـ بالباب

 (5)ثـا أمحد ،ويعرف بالدستقائل ريُّ تَ ْس التُّ بـ سعقد  (4)ثـا إبراهقؿدَّ َح  (786)

أبا أسامة وسللف رجؾ طـ حديث، ، قال: سؿعت بـ طبد الحؿقد الحارثلا

 .مـؽ فؼال: أهؾ بؾدي حؼفؿ أوجب طظَّ  .وقال: أكا غريب

قال: سؿعت أبا  ،بـ سعقد، ثـا أبق قالبة الرقاشل (6)ثـا إبراهقؿدَّ َح  (787)

–أهؾ مصري "قال:  -وقال لف رجؾ: يا أبا طاصؿ، أكا غريب فحدثـل-طاصؿ 

                                                        
(، والػاكفل يف 8/42) الطبؼاتوإثر صحقح، فؼد رواه ابـ سعد يف شقخ الؿصـػ مل أطرفف،  (1)
أخبار مؽة (2/344( برقؿ )وطبد اهلل بـ أمحد يف 1635 ،)العؾؾ ومعرفة الرجال (3/139 )

(، ورواه ابـ أبل حاتؿ يف 4583( برقؿ )4/13) الحؾقة(، ومـ صريؼف أبق كعقؿ يف 4637برقؿ )
الجرح والتعديؾ (4/533-531.بطرق طـ سػقان بف ) 

 (.647مل أقػ طىل ترمجتف، واكظره تحت إثر رقؿ ) (2)
 ثؼة. (3)
( مـ 658هق إبراهقؿ بـ محؿد بـ سعقد التستري الدستقائل، قال طـف ابـ الؿؼرئ يف السـد رقؿ ) (4)

 (.1596( برقؿ )5/347) إكسابمعجؿة: الحافظ وكذا وصػف السؿعاين يف 
( بالؿحدث الصدوق، وقال: وطـف أبق طقاكة، 188( برقؿ )12/538) السقرل يف وصػف الذهب (5)

 هوابـ طؼدة، وابـ إطرابل، وإصؿ، وطدة. ا

 تؼدم يف السـد السابؼ. (6)

ِٔ اِخُتصَّ ِباِيَشِسِٜح ََ 637 
 

 

 

 

إذا قال  :ما كان محاد بـ زيد يؼقل (1)(تدري ما)ثؿ قال:  ،أحب إيل مـؽ -واهلل

 ."أحب إيل مـؽ -واهلل-كان يؼقل: أهؾ مصري  !لف الرجؾ: أكا غريب؟

، ثـا بـ خالد الباهظ (3)بـ الجـقد، ثـا محؿد (2)ثـا محؿددَّ َح  (788)

قال: ٓ تحدث بالحديث مـ ٓ  ،، ثـا أيقب، طـ أبل قالبة(4)القهاب طبد

 (5).وٓ يـػعف يعرفف، يضره

 

                                                        
 يف إصؾ: )تدري(، ويف ]ب[: )ٓ تدري(، ويف ]د[: )ما تدري( فلثبتف. (1)

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (2)

 (.5932ترمجة برقؿ ) بتؼريب التفذيثؼة.  (3)

 (.4289ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الثؼػل ثؼة.  (4)

( برواية طبد اهلل، 1773برقؿ ) الزهدشقخ الؿصـػ مل أطرفف، وإثر صحقح، فؼد رواه أمحد يف  (5)
 (1/328 )الجامع(، والخطقب يف 2416( برقؿ )2/324) الحؾقةومـ صريؼف رواه أبق كعقؿ يف 

 ( طـ طبد القهاب، بف.8/385) الؿصـػ(، ورواه ابـ أبل شقبة يف 733ؿ )برق
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 (.5932ترمجة برقؿ ) بتؼريب التفذيثؼة.  (3)

 (.4289ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الثؼػل ثؼة.  (4)

( برواية طبد اهلل، 1773برقؿ ) الزهدشقخ الؿصـػ مل أطرفف، وإثر صحقح، فؼد رواه أمحد يف  (5)
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ِ٘ ًِ ِٖ ِِٝط َأ ُ٘ ِفٞ َغ َِٚضُع  638 
 

 

 

 

ُِ ٍِِل ِِٔط َأ ُُ ِفٕ َغ  َِّضُع

، ثـا أبق سعقد إشج، بـ محؿد بـ كصر الؽاغدي (1)ثـا طؿردَّ َح  (789)

، طـ محؿد بـ إسحاق، طـ الزهري، قال: إن بـ بؽقر (2)حدثـل يقكس

ـًة، فآفتف كسقاكف، وكؽده الؽذب، وهجـتف كشره طـد جْ ، وكؽًدا وهُ لؾحديث آفةً 

 (3).غقر أهؾف

بـ  (6)، ثـا طظبـ طثؿان (5)، ثـا سفؾانفَ بِ بـ  (4)حدثـل الحسقـ (791)

، وإضاطتف أن تحدث بف غقر ، طـ إطؿش، قال: آفة الحديث الـسقانهاشؿ

 (7).أهؾف
                                                        

 (.5893( برقؿ )13/67) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف  (1)
 حسـ الحديث. (2)
(3) . ـَ ـَْع  سـده ضعقػ: فنن محؿد بـ إسحاق مدلس، وقد َط

 ر.( مع ققل ابـ ماكقٓ فقف: شقخ طسؽري مشفق32تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)
 (.2679ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق العسؽري أحد الحػاظ لف غرائب.  (5)
 (.4844ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق ابـ البريد، صدوق يتشقع.  (6)
( بتحؼقؼل مـ صريؼ طبد اهلل بـ داود الخريبل، طـ 424برقؿ ) مؼدمة الؽامؾرواه ابـ طدي يف  (7)

 إطؿش، بف.

ِ٘ ًِ ِٖ ِِٝط َأ ُ٘ ِفٞ َغ  639 َِٚضُع
 

 

 

 

، ثـا أبق أسامة، ثـا (2)الغزال، ثـا أبق هشام الرفاطل (1)حدثـل إبراهقؿ (791)

ما مات، فرويتف طـف، الذي طاش بعد مجالد، حدثـل الشعبل بحديث الحؿار

فلتاه ققم فسللقه طـف، فؼال: ما حدثت هبذا الحديث قط فلتقين، فلتقتف فؼؾت: 

 (3).أو ما حدثتـل؟ فؼال: أحدثؽ بحديث الحؽؿاء، وتحدث بف السػفاء

، ثـا روح بـ بـ محؿد الطؾحل (5)، ثـا إسؿاطقؾ(4)ثـا الحضرملدَّ َح  (792)

، ثـا مسؾؿ بـ بـ محؿد الزيادي (6)ثـا جعػردَّ ـ شعبة، ح، وَح ـطبادة، ط

ـ شلء، فؼال: إن ـال: سللت أبا الطػقؾ طـق ،ـ قتادةـة، طـإبراهقؿ، ثـا شعب

ًٓ ـلؽؾ مؼ  (7).ام مؼا

                                                        
ل.692راين كؿا تؼدم تحت إثر رقؿ )وصػف الطب (1)  ( بالُؿَعدِّ

 (.693ضعقػ تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.756( برقؿ )1/335) الجامعسـده ضعقػ، ورواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (3)

 (.4ثؼة تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (4)

 (.481ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق يفؿ.  (5)

(، 93برقؿ ) سمآت السفؿل لفطـل: كان يتفؿ يف سؿاطف، وقال مرًة: ضعقػ. قال طـف الدارق (6)
مقسقطة أققال أبل الحسـ الدارقطـل يف رجال الحديث وطؾؾف (1/175( ترمجة برقؿ )833.) 

- (2/197العؾؾ ومعرفة الرجالسـده حسـ، وهق أثر صحقح، فؼد رواه طبد اهلل بـ أمحد يف  (7)
تاريخ (، وابـ طساكر يف 391( برقؿ )1/212) الجامعوالخطقب يف  (،1995( برقؿ )198

 (26/128-129 )تاريخ دمشؼ( بطرق طـ شعبة بف، ورواه ابـ طساكر يف 26/129) دمشؼ
تاريخ (، ومـ صريؼف ابـ طساكر يف 6/161) الؽامؾبطرق طـ قتادة بف، ورواه ابـ طدي يف 

 د الزيادي، بف.( مـ صريؼ جعػر بـ محؿ26/129) دمشؼ
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ما مات، فرويتف طـف، الذي طاش بعد مجالد، حدثـل الشعبل بحديث الحؿار
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 (.4ثؼة تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (4)
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(، 93برقؿ ) سمآت السفؿل لفطـل: كان يتفؿ يف سؿاطف، وقال مرًة: ضعقػ. قال طـف الدارق (6)
مقسقطة أققال أبل الحسـ الدارقطـل يف رجال الحديث وطؾؾف (1/175( ترمجة برقؿ )833.) 

- (2/197العؾؾ ومعرفة الرجالسـده حسـ، وهق أثر صحقح، فؼد رواه طبد اهلل بـ أمحد يف  (7)
تاريخ (، وابـ طساكر يف 391( برقؿ )1/212) الجامعوالخطقب يف  (،1995( برقؿ )198

 (26/128-129 )تاريخ دمشؼ( بطرق طـ شعبة بف، ورواه ابـ طساكر يف 26/129) دمشؼ
تاريخ (، ومـ صريؼف ابـ طساكر يف 6/161) الؽامؾبطرق طـ قتادة بف، ورواه ابـ طدي يف 

 د الزيادي، بف.( مـ صريؼ جعػر بـ محؿ26/129) دمشؼ



ِ٘ ًِ ِٖ ِِٝط َأ ُ٘ ِفٞ َغ َِٚضُع  643 
 

 

 

 

، رؿِ بـ َش  (3)، ثـا طؿروبـ سالم (2)ثـا طقندَّ ،َح (1)الحضرمل ثـادَّ َح  (793)

بقـ أرجؾ الخـازير،  رَّ الدُّ  (5)رِ ثُ ـْ، قال: قال أبق جعػر: يا جابر، ٓ تَ (4)طـ جابر

 (6).وذلؽ كشر العؾؿ طـد مـ لقس لف بلهؾ ،فنهنؿ ٓ يصـعقن بف شقًئا

، قآ: ثـا أبق سعقد ، وطبد اهلل بـ طظ(7)يدِ اغَ ثـا أبق حػص الؽَ دَّ َح  (794)

، قال: سؿعت إطؿش، يؼقل: اكظروا إىل بـ طبد الرمحـ (8)إشج، ثـا محقد

 .يعـل الحديث .(9)، ٓ تؾؼقها طىل الؽـايسهذه الدكاكقر

شج، ثـا محقد بـ ، وطبد اهلل، قآ: ثـا أبق سعقد إ(1)ثـا أبق حػصدَّ َح  (795)
                                                        

 (.4ثؼة تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (1)
 (.5255ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (2)
 (.6361( ترمجة برقؿ )5/354) لسان الؿقزانمتروك.  (3)
 (.886ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق جابر بـ يزيد الُجعػل، ضعقػ رافضل.  (4)
 وهق تصحقػ.(، َٓ َتـُْشرِ وقع يف الؿطبقع: ) (5)

 سـده تالػ. (6)
 (.789ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (7)
 (.1563ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق محقد بـ طبد الرمحـ الرؤاسل ثؼة.  (8)
 (.786( برقؿ )1/453) الجعدياتصحقح، رواه البغقي يف  (9)

 (1/329 )جامعال(، والخطقب يف 6326( برقؿ )5/63) الحؾقةومـ صريؼف: أبق كعقؿ يف 
 ( مـ صريؼ أبل سعقد إشج بف.735برقؿ )

( مـ صريؼ أبل يعىل الؿقصظ طـ أبل سعقد 147)ص تؼققد العؾؿورواه الخطقب أيًضا يف 
 إشج، بف.

 ( لؾجقهري.3/153) الصحاحققلف الؽـايس: مػردها ُكـَاَسة، وهل الؼؿامة. يـظر  تنبيه:
 هق الؽاَغِدي تؼدم ثؼة. (1)
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، رؿِ بـ َش  (3)، ثـا طؿروبـ سالم (2)ثـا طقندَّ ،َح (1)الحضرمل ثـادَّ َح  (793)

بقـ أرجؾ الخـازير،  رَّ الدُّ  (5)رِ ثُ ـْ، قال: قال أبق جعػر: يا جابر، ٓ تَ (4)طـ جابر

 (6).وذلؽ كشر العؾؿ طـد مـ لقس لف بلهؾ ،فنهنؿ ٓ يصـعقن بف شقًئا

، قآ: ثـا أبق سعقد ، وطبد اهلل بـ طظ(7)يدِ اغَ ثـا أبق حػص الؽَ دَّ َح  (794)

، قال: سؿعت إطؿش، يؼقل: اكظروا إىل بـ طبد الرمحـ (8)إشج، ثـا محقد

 .يعـل الحديث .(9)، ٓ تؾؼقها طىل الؽـايسهذه الدكاكقر

شج، ثـا محقد بـ ، وطبد اهلل، قآ: ثـا أبق سعقد إ(1)ثـا أبق حػصدَّ َح  (795)
                                                        

 (.4ثؼة تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (1)
 (.5255ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (2)
 (.6361( ترمجة برقؿ )5/354) لسان الؿقزانمتروك.  (3)
 (.886ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق جابر بـ يزيد الُجعػل، ضعقػ رافضل.  (4)
 وهق تصحقػ.(، َٓ َتـُْشرِ وقع يف الؿطبقع: ) (5)

 سـده تالػ. (6)
 (.789ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (7)
 (.1563ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق محقد بـ طبد الرمحـ الرؤاسل ثؼة.  (8)
 (.786( برقؿ )1/453) الجعدياتصحقح، رواه البغقي يف  (9)

 (1/329 )جامعال(، والخطقب يف 6326( برقؿ )5/63) الحؾقةومـ صريؼف: أبق كعقؿ يف 
 ( مـ صريؼ أبل سعقد إشج بف.735برقؿ )

( مـ صريؼ أبل يعىل الؿقصظ طـ أبل سعقد 147)ص تؼققد العؾؿورواه الخطقب أيًضا يف 
 إشج، بف.

 ( لؾجقهري.3/153) الصحاحققلف الؽـايس: مػردها ُكـَاَسة، وهل الؼؿامة. يـظر  تنبيه:
 هق الؽاَغِدي تؼدم ثؼة. (1)
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 طبد الرمحـ، قال: سؿعت أبل يؼقل: سؿعت إطؿش، يؼقل: ٓ تـثروا الؾملم

 .يعـل الحديث (1).طىل أضالف الخـازير

، ثـا بـ أمحد بـ البراء (3)ي، ثـا محؿدقرِ ـَيْ بـ طظ الدِّ  (2)ثـا أمحددَّ َح  (796)

رأين إطؿش أحدث ققًما فؼال: "قال:  ،شعبةطظ بـ الؿديـل، ثـا يحقك، ثـا 

 (4)."تعؾؼ الدر يف أطـاق الخـازير !،يا شعبة -أو ويؾؽ-ويحؽ 

، بـ الضحاك (6)بـ أمحد بـ حسان، ثـا طبد القهاب (5)أخبركا العباس (797)

حسـ بـ محاد الؽـدي، طـ ، طـ القلقد بـ طباد إزدي، طـ ال(1)ثـا ابـ طباس
                                                        

 (5/63 )الحؾقة(، ومـ صريؼف أبق كعقؿ يف 787( برقؿ )1/453) الجعدياتصحقح، ورواه البغقي يف  (1)
 ( مـ صريؼ أبل سعقد إشج، بف.735( برقؿ )1/329) الجامع(، والخطقب يف 6326برقؿ )

 مل أقػ طىل ترمجتف. (2)
 (.73( برقؿ )2/134) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف  (3)
( برقؿ 1/462) الجعدياتلؿصـػ مل أقػ طىل ترمجتف، وإثر صحقح، فؼد رواه البغقي يف شقخ ا (4)

( مـ صريؼ أبل 368( برقؿ )1/235) الجامع( مـ صريؼ صالح بـ أمحد، والخطقب يف 836)
( 257برقؿ ) مؼدمة الؽامؾبؽر بـ أبل شقبة كالمها، طـ طظ بـ الؿديـل بف، ورواه ابـ طدي يف 

( مـ صريؼ أمحد بـ داود إَيظ، طـ يحقك ابـ 1/446) الجامع، وابـ طبد البر يف بتحؼقؼل
 سعقد، بف.

 (، وهق مجفقل حال.616تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)
 تؼريب التفذيبهق طبد القهاب بـ الضحاك بـ أبان الُعْرضل الحؿصل، متروك كذبف أبق حاتؿ.  (6)

 (.4285ترمجة برقؿ )
ع كسخ الؿخطقط: وصقابف )طقاش(، فتصحػ إىل )طباس(، ومؿا يميد ذلؽ هق أين كذا يف مجق (1)

كظرت يف ترمجة طبد القهاب بـ الضحاك، فؾؿ أجد مـ مشايخف مـ يؼال لف )طقاش(، وذكروا مـ 
مشايخف )إسؿاطقؾ بـ طقاش(، وكذلؽ فنن إسؿاطقؾ بـ طقاش محصل، وطبد القهاب محصل، 

)10( =( ترجؿ لؾقلقد 9375( برقؿ )4/343) مقزان آطتدالالذهبل يف ومؿا يزيد ذلؽ إيضاًحا هق أن 

)10(
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، رؿِ بـ َش  (3)، ثـا طؿروبـ سالم (2)ثـا طقندَّ ،َح (1)الحضرمل ثـادَّ َح  (793)

بقـ أرجؾ الخـازير،  رَّ الدُّ  (5)رِ ثُ ـْ، قال: قال أبق جعػر: يا جابر، ٓ تَ (4)طـ جابر

 (6).وذلؽ كشر العؾؿ طـد مـ لقس لف بلهؾ ،فنهنؿ ٓ يصـعقن بف شقًئا

، قآ: ثـا أبق سعقد ، وطبد اهلل بـ طظ(7)يدِ اغَ ثـا أبق حػص الؽَ دَّ َح  (794)

، قال: سؿعت إطؿش، يؼقل: اكظروا إىل بـ طبد الرمحـ (8)إشج، ثـا محقد

 .يعـل الحديث .(9)، ٓ تؾؼقها طىل الؽـايسهذه الدكاكقر

شج، ثـا محقد بـ ، وطبد اهلل، قآ: ثـا أبق سعقد إ(1)ثـا أبق حػصدَّ َح  (795)
                                                        

 (.4ثؼة تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (1)
 (.5255ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (2)
 (.6361( ترمجة برقؿ )5/354) لسان الؿقزانمتروك.  (3)
 (.886ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق جابر بـ يزيد الُجعػل، ضعقػ رافضل.  (4)
 وهق تصحقػ.(، َٓ َتـُْشرِ وقع يف الؿطبقع: ) (5)

 سـده تالػ. (6)
 (.789ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (7)
 (.1563ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق محقد بـ طبد الرمحـ الرؤاسل ثؼة.  (8)
 (.786( برقؿ )1/453) الجعدياتصحقح، رواه البغقي يف  (9)

 (1/329 )جامعال(، والخطقب يف 6326( برقؿ )5/63) الحؾقةومـ صريؼف: أبق كعقؿ يف 
 ( مـ صريؼ أبل سعقد إشج بف.735برقؿ )

( مـ صريؼ أبل يعىل الؿقصظ طـ أبل سعقد 147)ص تؼققد العؾؿورواه الخطقب أيًضا يف 
 إشج، بف.

 ( لؾجقهري.3/153) الصحاحققلف الؽـايس: مػردها ُكـَاَسة، وهل الؼؿامة. يـظر  تنبيه:
 هق الؽاَغِدي تؼدم ثؼة. (1)
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 طبد الرمحـ، قال: سؿعت أبل يؼقل: سؿعت إطؿش، يؼقل: ٓ تـثروا الؾملم

 .يعـل الحديث (1).طىل أضالف الخـازير

، ثـا بـ أمحد بـ البراء (3)ي، ثـا محؿدقرِ ـَيْ بـ طظ الدِّ  (2)ثـا أمحددَّ َح  (796)

رأين إطؿش أحدث ققًما فؼال: "قال:  ،شعبةطظ بـ الؿديـل، ثـا يحقك، ثـا 

 (4)."تعؾؼ الدر يف أطـاق الخـازير !،يا شعبة -أو ويؾؽ-ويحؽ 

، بـ الضحاك (6)بـ أمحد بـ حسان، ثـا طبد القهاب (5)أخبركا العباس (797)

حسـ بـ محاد الؽـدي، طـ ، طـ القلقد بـ طباد إزدي، طـ ال(1)ثـا ابـ طباس
                                                        

 (5/63 )الحؾقة(، ومـ صريؼف أبق كعقؿ يف 787( برقؿ )1/453) الجعدياتصحقح، ورواه البغقي يف  (1)
 ( مـ صريؼ أبل سعقد إشج، بف.735( برقؿ )1/329) الجامع(، والخطقب يف 6326برقؿ )

 مل أقػ طىل ترمجتف. (2)
 (.73( برقؿ )2/134) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف  (3)
( برقؿ 1/462) الجعدياتلؿصـػ مل أقػ طىل ترمجتف، وإثر صحقح، فؼد رواه البغقي يف شقخ ا (4)

( مـ صريؼ أبل 368( برقؿ )1/235) الجامع( مـ صريؼ صالح بـ أمحد، والخطقب يف 836)
( 257برقؿ ) مؼدمة الؽامؾبؽر بـ أبل شقبة كالمها، طـ طظ بـ الؿديـل بف، ورواه ابـ طدي يف 

( مـ صريؼ أمحد بـ داود إَيظ، طـ يحقك ابـ 1/446) الجامع، وابـ طبد البر يف بتحؼقؼل
 سعقد، بف.

 (، وهق مجفقل حال.616تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)
 تؼريب التفذيبهق طبد القهاب بـ الضحاك بـ أبان الُعْرضل الحؿصل، متروك كذبف أبق حاتؿ.  (6)

 (.4285ترمجة برقؿ )
ع كسخ الؿخطقط: وصقابف )طقاش(، فتصحػ إىل )طباس(، ومؿا يميد ذلؽ هق أين كذا يف مجق (1)

كظرت يف ترمجة طبد القهاب بـ الضحاك، فؾؿ أجد مـ مشايخف مـ يؼال لف )طقاش(، وذكروا مـ 
مشايخف )إسؿاطقؾ بـ طقاش(، وكذلؽ فنن إسؿاطقؾ بـ طقاش محصل، وطبد القهاب محصل، 

 =( ترجؿ لؾقلقد 9375( برقؿ )4/343) مقزان آطتدالالذهبل يف ومؿا يزيد ذلؽ إيضاًحا هق أن 

)7(

)7(
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، وٓ تضعقه يف غقر أهؾف، طروة، طـ ابـ مسعقد، أكف كان يؼقل: أكثروا العؾؿ

 (1).كؼاذف الؾملم إىل الخـازير

، ثـا (4)غؾبثبـ  (3)، وغقره، قآ: ثـا الربقع(2)ثـا الحضرملدَّ َح  (798)

حادة، طـ أكس، قال: قال ، طـ محؿد بـ ُج زارقْ لعَ بـ طؼبة بـ أبل ا (5)يحقك

ر  فِل َأْفَقاهِ »: ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل   .يعـل: الػؼف .(6)«اْلؽََِلِب  َٓ َتْطَرُحقا الد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابـ طباد، فؼال: شقٌخ حدث طـف إسؿاطقؾ بـ طقاش مجفقل، وقد ساق لف ابـ طدي طدة أحاديث،  =

 هوقال: ٓ يروي طـف غقر إسؿاطقؾ بـ طقاش، وقد روى هق طـ ققم لقسقا بالؿعروفقـ. ا
ا. (1)  سـده ضعقػ جدا
 (.4ت الحديث رقؿ )ثؼة تؼدم تح (2)
هق الربقع بـ ثعؾب أبق الػضقؾ الؿروزي، قال طـف ابـ معقـ: رجؾ صالح، وقال صالح جزرة: صدوق  (3)

 (.4478( ترمجة برقؿ )9/413) تاريخ بغدادثؼة مـ طباد اهلل الصالحقـ. وقال الدارقطـل: ثؼة. 
 وقع يف الؿطبقع: )تعؾب( بدل )ثعؾب(، وهق تصحقػ. (4)
 فقف ابـ معقـ: لقس بثؼة يؽذب. وقال أبق داود: لقس بشلٍء، وقال أبق زرطة: ضعقػ الحديث.قال  (5)

 وقال صالح جزرة: ضعقػ مـؽر الحديث جًدا. وقال الـسائل: لقس بثؼة.
 (، )تاريخ بغداد3373( ترمجة برقؿ ) (8/297التاريخ الؽبقروقال البخاري: مـؽر الحديث. 

 (.7434( ترمجة برقؿ )16/173)
 الؽامؾ(، ومـ صريؼف رواه ابـ طدي يف 13برقؿ ) جزٍء لفسـده تالػ، وقد رواه البغقي يف  (6)

(، وأبق صاهر الؿخؾِّص يف 2/1372) الؿمتؾػ والؿختؾػ(، والدارقطـل يف 9/71)
الؿخؾصقات (2/96( برقؿ )ؾػل يف 92 ( برقؿ 2/419) الؿشقخة البغدادية(، وأبق صاهر السِّ
( مـ صريؼ محؿد بـ بؽار طـ يحقك بـ طؼبة بف، 13/233) تاريخ بغداد(، والخطقب يف 2734)

( مـ صريؼ 1/299) أخبار قزويـ(، والرافعل يف 1333برقؿ ) الؿعجؿورواه ابـ الؿؼرئ يف 
 الربقع بـ ثعؾب، بف.

 خؾقظ:(، فؼد قال ال141( برقؿ )2/492) اإلرشادوتقبع يحقك بـ طؼبة طـد الخؾقظ يف 

َثـَا دُ  َحدَّ ـُ  ُمَحؿَّ ـِ  ُسَؾْقَؿانَ  ْب ـْ  اْلَػامِلُّ  َيِزيدَ  ْب َثـَا َأبِقِف، بَِخطِّ  كَِتابِفِ  َأْصؾِ  مِ ـُ  الؾَّفِ  َطْبدُ  َحدَّ دِ  ْب ـِ  ُمَحؿَّ  = ْب

ِ٘ ًِ ِٖ ِِٝط َأ ُ٘ ِفٞ َغ  643 َِٚضُع
 

 

 

 

بد اهلل بـ سعقد الؽـدي، ثـا أبق ثـا طؿر بـ محؿد الصحاف، ثـا طدَّ َح  (799)

الؿختار: ترى أحًدا مـ  (1)سئؾ إطؿش طـ حديث، فؼال ٕبل"قال:  ،خالد

قال: فغؿض طقـقف، وقال: ٓ يا أبا محؿد، ما أرى أحًدا،  أصحاب الحديث؟

 (2)."ث بفدَّ حَ قال: فَ 

بـ  (3)، ثـا معاوية(2)ػلقُ رْ ، ثـا العباس التَّ (1)ثـا أبق طؿر بـ سفقؾدَّ َح  (811)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اِزيُّ  َخالِدٍ  = ـَ  َقاِضل الرَّ َثـَا َوَثاَلثِِؿاَئٍة، َطْشَرةَ  إِْحَدى َسـَةَ  َقْزِوي ـِ  َحْؿُدونَ  ـُ بْ  َجْعَػرُ  َحدَّ  بَِبْغَداَد، ُطَؿاَرةَ  ْب

َثـَا: َقاَل  ـُ  إِْبَراِهقؿُ  َحدَّ ، َسِعقدٍ  ْب َثـَا اْلَجْقَهِريُّ ـُ  َيِزيدُ  َحدَّ َثـَا َهاُروَن، ْب ـْ  اْلَعقَّاُب، ُشْعَبةُ  َحدَّ دِ  َط ـِ  ُمَحؿَّ  ْب
ـْ  ُجَحاَدَة، ر   قاَتْطَرُح  َٓ » :ملسو هيلع هللا ىلص الؾَّفِ  َرُسقُل  َقاَل : َقاَل  َأَكٍس، َط ـَاِزَرِ  َأْفَقاهِ  فِل الد   .اْلِعْؾؿَ  َيْعـِل- «اْلَخ

فالؿتابع لقحقك بـ طؼبة هق شعبة العقاب بقد أن الحػاظ مـ أهؾ الحديث أكؽروه: لذا قال 
ـْ  َأْكَؽُروهُ  َهَذاالخؾقظ طؼبة:  َّٓ  َطـْفُ  َرَوى َأكَّفُ  ُيْعَرُف  َٓ  ُشْعَبةَ  َحِديِث  مِ ـُ  اهُ َروَ  الَِّذي َهَذا إِ ـِ  إِْبَراِهقؿَ  َط  ْب

ـِ  َصالٌِح  َوإِْبَراِهقؿُ  َسِعقدٍ  ـْ  َطَؾك اْلَحْؿُؾ  َلؽِ اظُ  َوَكانَ  .َبْعَدهُ  َم دَ  َشْقَخـَا َيْؼُصُدونَ  اْلُحػَّ ـَ  ُمَحؿَّ  ُسَؾْقَؿانَ  ْب
َٓ  ،اْلَحِديِث  لَِفَذا ـْ  ُيْعَرُف  َو َّٓ  ُشْعَبةَ  َحِديِث  مِ ـْ  إِ َؿاَوإِ  ،اْلَقْجفِ  َهَذا مِ ـْ  َهَذا ُيْعَرُف  كَّ ـِ  َيْحَقك َحِديِث  مِ  ْب
ـِ  ُطْؼَبةَ  ـْ  ،اْلَعْقَزارِ  َأبِل ْب دِ  َط ـِ  ُمَحؿَّ  .َضِعقٌػ  َوَيْحَقك ،ُجَحاَدةَ  ْب

 ففق غقر ثابت. قلت:

 كذا يف مجقع الـسخ: وطـد مـ خرجقا إثر أيت ذكرهؿ )ٓبـ الؿختار( بدل )ٕبل الؿختار(. (1)

 (1/461 )الجعدياتمل أقػ لف طىل ترمجة، وإثر حسـ، فؼد رواه البغقي يف شقخ الؿصـػ  (2)
(، ورواه طبد اهلل بـ أمحد يف 1358برقؿ ) الؿعجؿ(، ومـ صريؼف ابـ الؿؼرئ يف 825برقؿ )
العؾؾ ومعرفة الرجال (3/497( برقؿ )مـ صريؼ أبل سعقد إشج بف، وأبق خالد هق 6135 )

 خالد إمحر حسـ الحديث.سؾقؿان بـ حقان أبق 

 : )ٓ أرى أحًدا كان محؿد يحدث(.الؿعجؿوقع طـد ابـ الؿؼرئ يف  تنبيه:

 مل أقػ طىل ترمجتف، وهق أمحد بـ محؿد بـ سفقؾ الػؼقف. (1)

 (.3189ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق العباس بـ طبد اهلل الترقػل، ثؼة طابد.  (2)

 (.6816مجة برقؿ )تر تؼريب التفذيبثؼة.  (3)
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بد اهلل بـ سعقد الؽـدي، ثـا أبق ثـا طؿر بـ محؿد الصحاف، ثـا طدَّ َح  (799)

الؿختار: ترى أحًدا مـ  (1)سئؾ إطؿش طـ حديث، فؼال ٕبل"قال:  ،خالد

قال: فغؿض طقـقف، وقال: ٓ يا أبا محؿد، ما أرى أحًدا،  أصحاب الحديث؟

 (2)."ث بفدَّ حَ قال: فَ 

بـ  (3)، ثـا معاوية(2)ػلقُ رْ ، ثـا العباس التَّ (1)ثـا أبق طؿر بـ سفقؾدَّ َح  (811)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اِزيُّ  َخالِدٍ  = ـَ  َقاِضل الرَّ َثـَا َوَثاَلثِِؿاَئٍة، َطْشَرةَ  إِْحَدى َسـَةَ  َقْزِوي ـِ  َحْؿُدونَ  ـُ بْ  َجْعَػرُ  َحدَّ  بَِبْغَداَد، ُطَؿاَرةَ  ْب

َثـَا: َقاَل  ـُ  إِْبَراِهقؿُ  َحدَّ ، َسِعقدٍ  ْب َثـَا اْلَجْقَهِريُّ ـُ  َيِزيدُ  َحدَّ َثـَا َهاُروَن، ْب ـْ  اْلَعقَّاُب، ُشْعَبةُ  َحدَّ دِ  َط ـِ  ُمَحؿَّ  ْب
ـْ  ُجَحاَدَة، ر   قاَتْطَرُح  َٓ » :ملسو هيلع هللا ىلص الؾَّفِ  َرُسقُل  َقاَل : َقاَل  َأَكٍس، َط ـَاِزَرِ  َأْفَقاهِ  فِل الد   .اْلِعْؾؿَ  َيْعـِل- «اْلَخ

فالؿتابع لقحقك بـ طؼبة هق شعبة العقاب بقد أن الحػاظ مـ أهؾ الحديث أكؽروه: لذا قال 
ـْ  َأْكَؽُروهُ  َهَذاالخؾقظ طؼبة:  َّٓ  َطـْفُ  َرَوى َأكَّفُ  ُيْعَرُف  َٓ  ُشْعَبةَ  َحِديِث  مِ ـُ  اهُ َروَ  الَِّذي َهَذا إِ ـِ  إِْبَراِهقؿَ  َط  ْب

ـِ  َصالٌِح  َوإِْبَراِهقؿُ  َسِعقدٍ  ـْ  َطَؾك اْلَحْؿُؾ  َلؽِ اظُ  َوَكانَ  .َبْعَدهُ  َم دَ  َشْقَخـَا َيْؼُصُدونَ  اْلُحػَّ ـَ  ُمَحؿَّ  ُسَؾْقَؿانَ  ْب
َٓ  ،اْلَحِديِث  لَِفَذا ـْ  ُيْعَرُف  َو َّٓ  ُشْعَبةَ  َحِديِث  مِ ـْ  إِ َؿاَوإِ  ،اْلَقْجفِ  َهَذا مِ ـْ  َهَذا ُيْعَرُف  كَّ ـِ  َيْحَقك َحِديِث  مِ  ْب
ـِ  ُطْؼَبةَ  ـْ  ،اْلَعْقَزارِ  َأبِل ْب دِ  َط ـِ  ُمَحؿَّ  .َضِعقٌػ  َوَيْحَقك ،ُجَحاَدةَ  ْب

 ففق غقر ثابت. قلت:

 كذا يف مجقع الـسخ: وطـد مـ خرجقا إثر أيت ذكرهؿ )ٓبـ الؿختار( بدل )ٕبل الؿختار(. (1)

 (1/461 )الجعدياتمل أقػ لف طىل ترمجة، وإثر حسـ، فؼد رواه البغقي يف شقخ الؿصـػ  (2)
(، ورواه طبد اهلل بـ أمحد يف 1358برقؿ ) الؿعجؿ(، ومـ صريؼف ابـ الؿؼرئ يف 825برقؿ )
العؾؾ ومعرفة الرجال (3/497( برقؿ )مـ صريؼ أبل سعقد إشج بف، وأبق خالد هق 6135 )

 خالد إمحر حسـ الحديث.سؾقؿان بـ حقان أبق 

 : )ٓ أرى أحًدا كان محؿد يحدث(.الؿعجؿوقع طـد ابـ الؿؼرئ يف  تنبيه:

 مل أقػ طىل ترمجتف، وهق أمحد بـ محؿد بـ سفقؾ الػؼقف. (1)

 (.3189ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق العباس بـ طبد اهلل الترقػل، ثؼة طابد.  (2)

 (.6816مجة برقؿ )تر تؼريب التفذيبثؼة.  (3)

)5( )4( )3(

)5(

)4(

)3(
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كان زائدة ٓ يحدث أحًدا حتك يؿتحـف، فنن "إزدي، قال:  بؾَّ فَ الؿُ طؿرو بـ 

ال: أيـ مصالك؟ ق ،البؾد كان غريبًا، قال لف: مـ أيـ أكت؟ فنن كان مـ أهؾ

ويسلل كؿا يسلل الؼاضل طـ البقـة، فنذا قال لف سلل طـف، فنن كان صاحب 

ف، فؼقؾ ثَ أدكاه وحدَّ  قال: ٓ تعقدن إىل هذا الؿجؾس، فنن بؾغف طـف خقرٌ  ،بدطة

روا أئؿًة ، فقصقلف: يا أبا الصؾت، مل تػعؾ هذا؟ قال: أكره أن يؽقن العؾؿ طـدهؿ

 (1)."يحتاج إلقفؿ، فقبدلقا كقػ شاءوا

، ثـا محؿد بـ طؿر إكصاري، ثـا إسحاق بـ (2)ثـا الحضرملدَّ َح  (811)

، (4)، طـ كثقر بـ هرمز(3)رقْ ؿَ يز بـ طثؿان، طـ سؾؿان بـ ُش رِ مـصقر، ثـا َح 

ؽذبقك، وٓ تحدث بالباصؾ الحؽؿاء ٓ تحدث بالحؽؿة السػفاء فق"قال: 

فقؿؼتقك، وٓ تؿـع العؾؿ أهؾف فتلثؿ، وٓ تضعف يف غقر أهؾف فتجفؾ، إن طؾقؽ 

 (1)."ايف طؾؿؽ حؼا، كؿا إن طؾقؽ يف مالؽ حؼا 

                                                        
( برقؿ 1/332) الجامعشقخ الؿصـػ مل أجد لف ترمجة بقد أن إثر طـ زائدة رواه الخطقب يف  (1)

 ( بـحق ما هق هـا مـ صريؼ حسقـ الجعػل، وفقف قصة آمتحان، وطدم تحديث أهؾ البدع. 747)
 (.4ثؼة تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (2)
 ( لؾدارقطـل.2/1253) والؿختؾػالؿمتؾػ ويؼال ُسَؿقر. يـظر  (3)
كذا يف مجقع كسخ الؿخطقط وصقابف: )مرة( بدل )هرمز(: فنن يف ترمجة سؾؿان بـ شؿقر مـ شققخف  (4)

 كثقر بـ مرة، وكذا الذيـ خرجقا إثر طـدهؿ كثقر بـ مرة. 
 ســ الؽبرىالؿدخؾ إىل ال(، والبقفؼل يف 393( برقؿ )1/383) مؼدمة الســرواه الدارمل يف  (1)

(، ومـ صريؼف ابـ طساكر 754( برقؿ )1/334) الجامع(، والخطقب يف 618( برقؿ )2/146)
ـ 738( برقؿ ) (1/452الجامع(، ورواه ابـ طبد البر يف 53/58) تاريخ دمشؼيف  ( بطرق ط

 = حريز بـ طثؿان، بف.

ِ٘ ًِ ِٖ ِِٝط َأ ُ٘ ِفٞ َغ  645 َِٚضُع
 

 

 

 

بـ الحسـ  (2)بـ محؿد بـ طبد إطىل، ثـا الػضؾ (1)حدثـل إبراهقؿ (812)

 (5)، ثـا حجاجبـ زريع (4)، ثـا يزيدأبق صػقان ديْ دَ بـ قُ  (3)كصر، ثـا إهقازي

رأيت طؽرمة مع رهط، "، قال: ةاة بـ أبل أرصاأرص، ثـا بـ أبل طثؿان الصقافا

ثؿـًا، فال تعطقه حتك تلخذوا ثؿـف،  : إن لؾعؾؿ(6)فقفؿ سعقد بـ جبقر، فؼالقا

 (7)."قالقا: وما ثؿـف يا أبا طبد اهلل؟ قال: أن تضعقه طـد مـ يحسـ محؾف

، بـ معاذ الجـدي (2)بـ محؿد الجـدي، ثـا صامت (1)ثـا الؿػضؾدَّ َح  (813)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لؿتابعة وإٓ فؾّقـ، ومل أجد وسؾؿان بـ شؿقر، ويؼال: سؿقر، قال الحافظ فقف: مؼبقل. وهذا طـد ا =
 الؿتػؼ والؿػترقلف متابعف. وجاء بـحقه طـ مالؽ بـ ديـار مقققًفا طؾقف طـد الدارقطـل يف 

 (.132( برقؿ )1/293)
 مل أقػ لف طىل ترمجة. (1)
 (.6765( برقؿ )14/342) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف  (2)
(، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ 2164( برقؿ )8/472) ديؾالجرح والتعترجؿ لف ابـ أبل حاتؿ يف  (3)

  (9/215.)الثؼاتتعدياًل، وذكر مـ الرواة طـف أباه وأبا زرطة، وذكره ابـ حبان يف 
 ثؼة. (4)
 ثؼة. (5)
ج فقفا إثر فػقفا: )قال(. (6)  كذا يف ُكَسخ الؿخطقط، وأما الؿصادر أتقة الُؿَخرَّ

- (1/327الجامع(، والخطقب يف 2391( برقؿ )2/198) التاريخرواه ابـ أبل خقثؿة يف  (7)
 ( بطرق طـ يزيد بـ زريع بف.733( برقؿ )1/448) الجامع(، وابـ طبد البر يف 729( برقؿ )328

( مـ 41/13) تاريخ دمشؼ(، ومـ صريؼف ابـ طساكر يف 6/476) الؽامؾورواه ابـ طدي يف 
بـ قديد بف، وهق طـدهؿ طدا ابـ طدي طـ طؽرمة، وحده دون ذكر صريؼ طثؿان بـ أبل سقيد طـ كصر 

 (.1248( برقؿ )2/326) الجرح والتعديؾرصاة مجفقل لف ترمجة يف أبـ أبل  ةرصاأطـدهؿ لؾرهط. و
 (.345ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)
راوًيا ٕبل قرة  (، وقال: يروي طـ سػقان بـ طققـة، وكان8/324) الثؼاتترجؿ لف ابـ حبان يف  (2)

 هحدثـا طـف الؿػضؾ بـ محؿد الجـدي يفؿ ويغرب. ا

 (.4273( برقؿ )4/183) لسان الؿقزانوهق مجفقل. وتـظر ترمجتف أيًضا يف  قلت:

)5(

)5(
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بـ الحسـ  (2)بـ محؿد بـ طبد إطىل، ثـا الػضؾ (1)حدثـل إبراهقؿ (812)

 (5)، ثـا حجاجبـ زريع (4)، ثـا يزيدأبق صػقان ديْ دَ بـ قُ  (3)كصر، ثـا إهقازي

رأيت طؽرمة مع رهط، "، قال: ةاة بـ أبل أرصاأرص، ثـا بـ أبل طثؿان الصقافا

ثؿـًا، فال تعطقه حتك تلخذوا ثؿـف،  : إن لؾعؾؿ(6)فقفؿ سعقد بـ جبقر، فؼالقا

 (7)."قالقا: وما ثؿـف يا أبا طبد اهلل؟ قال: أن تضعقه طـد مـ يحسـ محؾف

، بـ معاذ الجـدي (2)بـ محؿد الجـدي، ثـا صامت (1)ثـا الؿػضؾدَّ َح  (813)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لؿتابعة وإٓ فؾّقـ، ومل أجد وسؾؿان بـ شؿقر، ويؼال: سؿقر، قال الحافظ فقف: مؼبقل. وهذا طـد ا =
 الؿتػؼ والؿػترقلف متابعف. وجاء بـحقه طـ مالؽ بـ ديـار مقققًفا طؾقف طـد الدارقطـل يف 

 (.132( برقؿ )1/293)
 مل أقػ لف طىل ترمجة. (1)
 (.6765( برقؿ )14/342) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف  (2)
(، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ 2164( برقؿ )8/472) ديؾالجرح والتعترجؿ لف ابـ أبل حاتؿ يف  (3)

  (9/215.)الثؼاتتعدياًل، وذكر مـ الرواة طـف أباه وأبا زرطة، وذكره ابـ حبان يف 
 ثؼة. (4)
 ثؼة. (5)
ج فقفا إثر فػقفا: )قال(. (6)  كذا يف ُكَسخ الؿخطقط، وأما الؿصادر أتقة الُؿَخرَّ

- (1/327الجامع(، والخطقب يف 2391( برقؿ )2/198) التاريخرواه ابـ أبل خقثؿة يف  (7)
 ( بطرق طـ يزيد بـ زريع بف.733( برقؿ )1/448) الجامع(، وابـ طبد البر يف 729( برقؿ )328

( مـ 41/13) تاريخ دمشؼ(، ومـ صريؼف ابـ طساكر يف 6/476) الؽامؾورواه ابـ طدي يف 
بـ قديد بف، وهق طـدهؿ طدا ابـ طدي طـ طؽرمة، وحده دون ذكر صريؼ طثؿان بـ أبل سقيد طـ كصر 

 (.1248( برقؿ )2/326) الجرح والتعديؾرصاة مجفقل لف ترمجة يف أبـ أبل  ةرصاأطـدهؿ لؾرهط. و
 (.345ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)
راوًيا ٕبل قرة  (، وقال: يروي طـ سػقان بـ طققـة، وكان8/324) الثؼاتترجؿ لف ابـ حبان يف  (2)

 هحدثـا طـف الؿػضؾ بـ محؿد الجـدي يفؿ ويغرب. ا

 (.4273( برقؿ )4/183) لسان الؿقزانوهق مجفقل. وتـظر ترمجتف أيًضا يف  قلت:

)9(
)8(

)9( )8(
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ققمقا طـل، "فؼال: قال: كـا طـد ابـ طققـة، فلضجره أصحاب الحديث وآذوه، 

كاكقا بالؼرب مـف، فؼال: أٓ  إذا فؼامقا، حتك !!ينقْ عُ ؿِ ْس حدثؽؿ وتمذوين وتُ أُ 

ترى هذه القجقه؟ هؾ ترى فقفا مـ الخقر شقًئا؟ أحدهؿ يريد أن يؽقن طقًكا 

 ."مـف (1)، فلكثر طؾقففؼال: وددت أين وجدت لفذا العؾؿ أهاًل  ،هلؾسؾطان، ثؿ تلوَّ 

، قال: كـا طـد أبل (3)، ثـا أبق هشام الرفاطل(2)ثـا إبراهقؿ الغزالدَّ َح  (814)

السؿاء قبؾ  ُس حْ لَ "بؽر بـ طقاش، فجاءه رجؾ، فسللف طـ حديث، فؼال: 

قال: إكؿا هق  ،فؼال لف: هق حديث واحد، فؼال: الؿقت دون ذلؽ !!ذلؽ

 (1)."السقد (4)يف الجقالؼات طل، قال: الؿقت إمحرحديث خ

، ثـا محؿد بـ طؿر إكصاري، ثـا أبق داود، طـ (2)ثـا الحضرملدَّ َح  (815)

العؾقؿ،  حسـ بـ صالح، طـ أبل حقان، قال: كان طقسك يؼقل: كحـ كالطبقب
                                                        

 كذا يف مجقع كسخ الؿخطقط: )طؾقف(. (1)

ل(.692تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)  ( مع وصػ الطبراين لف بـ)الُؿَعدِّ

 (.692ت إثر رقؿ )ضعقػ، وتؼدم تح (3)

م، وبضؿِّ الجقؿ وفتح الالم وطاٌء مـ إوطقة: لؽـ  (4) الجقالؼات: مجع جقالؼ بؽسر الجْقؿ والالَّ
العرب، قال سقبقية مل يؼقلقا: جقالؼات، وإكؿا قالقا يف الجؿع: جقالؼ وحقالقؼ، وربؿا جقز 

 الؼامقس الؿحقط، ( مادة: )َجَؾَؼ (1/448)لسان العربالجقالؼات غقر سقبقيف... 
 (.872)ص

ـ 1421( برقؿ ) (2/137الجامعرواه الخطقب يف  (1) ( مـ صريؼ: كقح بـ حبقب، طـ أبل بؽر ب
 طقاش، بف، وطـده: )الجقالؼ( بدل: )الجقالؼات(.

 (.4ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)
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 (1).يضع دواءه حقث يـػع

بـ صرد، ثـا ابـ الؿبارك، طـ يقكس  (3)، ثـا ضرار(2)ـا الحضرملثدَّ َح  (816)

قال: ما حدث محدث  ،بـ طتبة بـ يزيد، طـ الزهري، طـ طبقد اهلل بـ طبد اهللا

 (4).ققًما حديًثا ٓ تبؾغف طؼقلفؿ إٓ كان لبعضفؿ فتـةً 

 

                                                        
(، 4594( برقؿ )3/231) التاريخ الؽبقرشقخ الحضرمل مل أطرفف، ورواه ابـ أبل خقثؿة يف  (1)

( مـ صريؼ: معاوية بـ صالح، قال: حدثـل أبق 391( برقؿ )1/381) مؼدمة الســوالدارمل يف 
 فروة أن طقسك بـ مريؿ كان يؼقل: ...، وذكره بـحقه وبلصقل مؿا هق هـا.

 ثؼة تؼدم قريًبا. (2)

 (.723ضعقػ تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

(، والبقفؼل 1/11) مؼدمة صحقحفـ ابـ مسعقد رواه مسؾؿ يف سـده ضعقػ بقد أكف معروف ط (4)
 (1/539 )الجامع(، وابـ طبد البر يف 611( برقؿ )2/143) الؿدخؾ إىل الســ الؽبرىيف 

( مـ صريؼ ابـ وهب، طـ يقكس بـ يزيد، طـ ابـ شفاب، طـ طبقد اهلل بـ طبد اهلل بـ 888برقؿ )
ولعؾ وقػف طىل طبقد اهلل وهؿ فقف ضرار، فؼد قال طـف ابـ حبان يف طتبة أن ابـ مسعقد، قال: وذكره، 

الؿجروحقـ (1/486يروي الؿؼؾقبات طـ الثؼات... ا :)ه 
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)5(

)6(

)5(



ِ٘ ًِ ِٖ ِِٝط َأ ُ٘ ِفٞ َغ  647 َِٚضُع
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الؿجروحقـ (1/486يروي الؿؼؾقبات طـ الثؼات... ا :)ه 



ِ٘ َٓاَفَػ١ُ ِفٝ ُُ  648 اِي
 

 

 

 

ُِ ُ٘ ِفٔ  اِلُنَياَفَػ

، (3)ينُّذَ بـ محؿد إَ  (2)ربـ أمحد بـ معدان، ثـا جعػ (1)ثـا طبد اهللدَّ َح  (817)
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 (4)!!!تدع حائًؽا بالؽقفة إٓ أفدتف هذه إحاديث

ين، ثـا ابـ ذَ بـ محؿد إَ  (6)بـ أمحد، ثـا جعػر (5)ثـا طبد اهللدَّ َح  (818)
                                                        

 (، ومل أقػ لف طىل ترمجة.3تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (1)
 (.3579( ترمجة برقؿ )8/68) تاريخ بغدادهق جعػر بـ محؿد بـ طقسك بـ كقح إذين ثؼة.  (2)
  (1/132.)معجؿ البؾدانكسبة إىل مقضع يؼال لف: َأَذَكف يـظر  (3)
( مـ صريؼ الؿصـػ بف، ورواه مـ صريؼ طبداهلل 448( برقؿ )2/145) الجامعرواه الخطقب يف  (4)
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  (4/769.)لسان الؿقزانلحديث كؿا يف وطبداهلل ابـ جابر مـؽر ا
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 تؼدم يف السـد السابؼ. (6)

ِ٘ َٓاَفَػ١ُ ِفٝ ُُ  649 اِي
 

 

 

 

مررت بشعبة ومعف رجؾ لف ضػقرتان، فؼؾت: "، طـ أبل طقاكة، قال: (1)طقسك

فؾؿا كان بعد، سؿعتف يؼقل: ثـا طؿرو بـ  .مـ هذا يا أبا بسطام؟ قال: شاطر

 (2).": مـ أيـ هذا؟ قال: هق الرجؾ الذي مررت بفمرة، فؼؾت

أبق  ظَّ طَ  ، قال: أمىل(4)، ثـا أبق هشام الرفاطل(3)ثـا إبراهقؿ الغزالدَّ َح  (819)

قال: ٓ تحدث بف ما دمت حقا، فنين أغار طؾقف كؿا يغار طىل  ،أسامة حديًثا

 (5).الؿرأة الحسـاء

، قال: سؿعت طظ بـ بـ أبل حرب (7)، ثـا طقسك(6)انفَ بِ ثـا ابـ دَّ َح  (811)

، ملسو هيلع هللا ىلصالؿديـل، يؼقل: كـا يف مجؾس سػقان بـ طققـة، فحدث بحديث طـ الـبل 
                                                        

 هق ابـ الطباع الؿتؼدم يف السـد السابؼ وهق ثؼة. (1)
( برقؿ 2/142) الجامعشقخ الؿصـػ مل أقػ طىل ترمجتف، وهق متابع فؼد رواه الخطقب يف  (2)

، طـ جعػر بـ محؿد بف بقد أن هذه الؿتابعة ٓ يػرح هبا: فنن ( مـ صريؼ طبد اهلل بـ جابر1437)
ابـ جابر هق طبد اهلل بـ جابر بـ طبد اهلل أبق محؿد الطرسقسل البزار فنكف مـؽر الحديث وذاِهُبف 

( برقؿ 4/269) لسان الؿقزان(، و3214( برقؿ )27/234) تاريخ دمشؼتـطر ترمجتف يف 
(4574.) 

ل(.693رقؿ )تؼدم تحت إثر  (3)  ( مع وصػ الطبراين لف بـ)الُؿَعدِّ

 (.693ضعقػ تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

( مـ صريؼ: محؿد بـ طبد اهلل بـ غقالن، طـ أبل 42/557) تاريخ دمشؼرواه ابـ طساكر يف  (5)
 هشام، بف، وَذَكره بعَد ِذْكِره ٕثٍر صقيؾ.

 ( مع ققل ابـ ماكقٓ فقف: شقخ طسؽري مشفقر.32هق الحسقـ بـ بَِفان تؼدم تحت إثر رقؿ ) (6)
( برقؿ 12/492) تاريخ بغدادهق طقسك بـ مقسك بـ أبل حرب أبق يحقك الصػار البصري ثؼة.  (7)

(5816.) 



ِ٘ َٓاَفَػ١ُ ِفٝ ُُ  649 اِي
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ِ٘ َٓاَفَػ١ُ ِفٝ ُُ  653 اِي
 

 

 

 

أٓ  ما أحسـف؟ ملسو هيلع هللا ىلصأتؼقل لحديث الـبل "فؼال رجؾ: ما أحسـف، فؼال سػقان: 

ـ القاققت، أحسـ مـ قؾت: هق أحسـ مـ الجقهر أحسـ مـ الدر، أحسـ م

 (1)."فاالدكقا كؾِّ 

، قال: قال يل لُّ سِ كَ السراج، ثـا أبق محزة إَ  ظٍّ بـ طَ  (2)ثـا الحسـدَّ َح  (811)

طبداهلل بـ داود: كـت آيت إطؿش مـ فرسخ، ومل أسؿع مـف يف مجؾس قط 

 (3).أربعة أحاديث، إٓ مرًة واحدةً 

بـ محؿد بـ  (5)لؼاسؿبـ أمحد بـ سفؾ الرازي، ثـا ا (4)ثـا محؿددَّ َح  (812)

-قال: قال يل شعبة  ،، ثـا أبلبـ طثؿان (6)الؿروزي، ثـا طبدان طبد اهلل رثاالح

طـ  (7)ـاثَ دَّ شلء محؾت طـ سػقان الثقري؟ قؾت: َح  : أيَّ -هؽذا يف الـسخة

قال: قال رسقل اهلل  ،بـ صبرة، طـ أبقفإسؿاطقؾ بـ كثقر، طـ طاصؿ بـ لؼقط 

ََصابَِع » :ملسو هيلع هللا ىلص ْٕ ِؾ ا ْلَت َفَخؾ  ٓ  َأْن َتُؽقَن َصائًَِم  إَِذا َتَقض  ِ ـَْشاِق إ ِ ْست ِٓ  ،«َوَبالِْغ فِل ا

                                                        
 (.1376( برقؿ )2/125) الجامعرواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (1)

 ( بـ)قاضل إهقاز(.635وصػف الؿصـػ يف السـد رقؿ ) (2)

 (.375( برقؿ )1/237) الجامعرواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (3)

 .مل أقػ لف طىل ترمجة (4)

 (.683( ترمجة برقؿ )7/123) الجرح والتعديؾقال طـف أبق حاتؿ: صدوق.  (5)

 هق وأبقه ثؼتان. (6)

 ػ.يف ]د[: )حديًثا(، وما أثبتف هق كذلؽ طـد ابـ طدي، فؼد رواه مـ غقر صريؼ الؿصـ (7)

ِ٘ َٓاَفَػ١ُ ِفٝ ُُ  651 اِي
 

 

 

 

 (1).لق جئتـل بغقر سػقان لؼؾت فقف ه، دمغتـل،وَّ فؼال شعبة: أَ 

سـة إحدى  وكان طىل الؿظامل بإهقاز- بـ روحان (2)ل طظحدثـ (813)

بـ طظ بـ مفدي وغقرمها، قالقا: ثـا أبق  (4)وطبد اهلل -(3)وتسعقـ ومائتقـ

سئؾ إطؿش طـ حديث فامتـع "قال:  ،سعقد إشج، ثـا طبد اهلل بـ إدريس

 ،تك استخرجقه مـف، فؾؿا حدث بف ضرب مثاًل أن يحدث بف، فؾؿ يزالقا بف ح

إىل صقريف بدراهؿ يريف إياها، فقزهنا، فقجدها تـؼص  (5)افػَّ فؼال: جاء قَ 

 :سبعقـ درمهًا، فلكشل يؼقل

ـْ ذِْئِب َسْقٍء   ـْ   َطِجْبُت َطِجقَبًة ِم  َلْقِث َغاِب َأَصاَب َفرََِسًة ِم

ـْفَ ــــَفَؼػ  بَِؽػ   ـَ ِم اهَ  ا ـِف َسْبِعق ـَؼ  ََلِب ـا مِ ـَت قدِ الص   ـَ الس 

ْمَخْذ     َُ ْخَدْع َو َُ َحاِب   َفنِْن ُأْخَدْع َفَؼْد   (6)َطتِقُؼ الط ْقرِ فِل َجق  الس 
                                                        

( بتحؼقؼل مـ صريؼ أمحد بـ طبد اهلل بـ شجاع طـ 375برقؿ ) مؼدمة الؽامؾرواه ابـ طدي يف  (1)
 تاريخ بغدادالؼاسؿ بـ محؿد بف، وابـ شجاع، قال طـف الدارقطـل: لقس بف بلس كؿا يف 

 صحقح ســ أبل(، وأما الؿرفقع مـف، ففق صحقح يـظر تخريجف يف 2191( ترمجة برقؿ )5/364)
 ( لأللباين.133( برقؿ )1/241) داود

(، ومل 6265( برقؿ )13/376) تاريخ بغدادهق طظ بـ روحان الدقاق. ترجؿ لف الخطقب يف  (2)
 يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل.

  (3/377.)تاريخ بغدادوكاكت وفاتف سـة إحدى وثالثؿائة.  (3)

 ف.(، ومل أقػ طىل ترمجت216تؼدم تحت إثر رقؿ ) (4)

اف: الذي يسرق الدراهؿ بقـ أصابعف. و ُيـظر  (5)  مادة: )َقَػَػ(. الؼامقس الؿحقطالَؼػَّ

 =( ط دار الؿغـل، 171سـده حسـ، وهق أثر صحقح، ففق طـد أبل سعقد إشج يف جزء لف برقؿ ) (6)



ِ٘ َٓاَفَػ١ُ ِفٝ ُُ  651 اِي
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 =( ط دار الؿغـل، 171سـده حسـ، وهق أثر صحقح، ففق طـد أبل سعقد إشج يف جزء لف برقؿ ) (6)
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 ،(3)ملزبـ يقسػ ال (2)، ثـا يحقكبـ الحسـ الصقيف (1)ثـا أمحددَّ َح  (814)

، فجعؾ يؽتب فسؿع قال: كـا طـد سػقان بـ طققـة، فجاءه رجؾ مـ أهؾ بؾخ

ع الؿقؾ طىل الؾقح، فالتػت إلقف، فلخذ لقحف، فؾؿا فرغ مـ حديثف، قَ سػقان وَ 

قال: ٓ  قال: يا بؾخل، أتدري ما مثظ ومثؾؽ؟ ،وأراد أن يؼقم مـ مجؾسف

القة، حدثـل جار بـ ديـار، سؿع أبا فاختة سعقد بـ طِ  ثـا طؿرودَّ قال: َح  !أدري

، فؼال: ٓ تؼتؾـل صبًرا، إين أخاف اهلل رب ا بلسقر يقم صػقـقال: أتقت طؾقا  ،يل

ف إياه، إكف ٓ ؾْ ػِّ ـَقال سػقان: مل يُ -حف خذ سال"فؼال لؾذي جاء بف:  ،العالؿقـ

سالحف ٓ يؼاتؾـا بف مرًة أخرى، حتك  ذْ ولؽـ ُخ  -يحؾ كػؾ مال امرئ مسؾؿ

وقد  -يعـل ألقاحؽ-وقد أخذت سالحؽ  ،"تـؼطع الحرب فقؿا بقــا وبقـفؿ

 (4).رددتف طؾقؽ

بـ الحسـ بـ جبقر القاسطل، ثـا يعؼقب بـ إسحاق  (5)حدثـل طؿر (815)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- (1/239الجامع(، والخطقب يف 783( برقؿ )1/452) الجعدياتومـ صريؼف البغقي يف  =
 ( طـ ابـ إدريس بف.383( برقؿ )213

 (.1988( برقؿ )5/132) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف  (1)
 (.7733ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (2)
لُّ الذَّ وقع يف الؿطبقع: ) (3) لُّ زَّ ال( بالذال بدل )مِّ لُّ زَّ ال( بالزاي، وهق تصحقػ، ومِّ ضبطفا السؿعاين يف  مِّ
إكساب (6/321 ) بػتح الزاي وبعدها مقؿ مشددة كسبة إىل َزم وهل بؾقدة طىل صرف جقحقن

 بؽسر الزاي. التؼريبكذا قال. أما الحافظ فجعؾفا يف 

( مـ صريؼ طؿرو بـ 444( برقؿ )1/229-233) الجامعصحقح إىل سػقان، ورواه الخطقب يف  (4)
 محؿد الـاقد طـ أمحد بـ الحسـ الصقيف، بف.

 طىل ترمجة.مل أقػ لف  (5)
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ب، ثـا طػان، قال: كـا طـد شعبة، وكان قاطًدا يف الؿحراب، هقؿ الؿمدِّ بـ إبراا

فسؿع وقع إقالم، فؼال: لئـ  .ثـادِّ فتحقل إىل مقضع الؿـارة، فؼالقا لف: َح 

وأوكله  (1)اقا كػخ رجؾ زِ "قال:  ،قال: ثـا سؿاك بـ حرب ،كتبتؿ ٓ أحدثؽؿ، ثؿ

ق: فؼال الزِّ  ،عؾ القكاء يسترخل، وجعؾ الرجؾ يستغقثفج ،وركب البحر

 (2)."خػَ يدك أوكت، وفقك كَ 

بـ سقار  (4)بـ محؿد الؿقصظ، ثـا إسحاق (3)حدثـل مفذب (816)

 إين"، قال: سللت مالؽ بـ مغقل طـ حديث، فؼال: (5)، ثـا قبقصةالـصقبل

  !!اإن كـت تؼقا  أطقذ بالرمحـ مـؽ

أحب إلقف  -أو كؿا قال-ضرسف  بـ كدام فؽان ٕن يؼؾع قال: وأما مسعر

 (6)."قال: وما رأيت طـده طشرًة قط، كاكقا ستًة سبعةً  ،مـ أن يحدث بحديث
                                                        

ى ِسؼاًء.  (1) ق هق: الجؾد الذي ُيَسقَّ   (8/262.)هتذيب الؾغةالزِّ

 مـ جزيرة يف كان َرُجالً  أن أصؾف:  الؿػضؾقال  :َؼاَل ف (،َكَػَخ  َوُفقكَ  َكَتا أوْ  َيَداكَ ) ذكر الؿقداين بؾػظ: (2)
 مـف خرجت البحرَ  تقّسطَ  إذا تكح إحؽامف يحسـ فؾؿ ،فقف كػخ قٍّ زِ  طىل ْعُبرَ يَ  أن فلراد ،البحر جزائر
 لؿـ يضرب (كػخ وُفقكَ  َكَتا أو يَداكَ ):  لف َفَؼاَل  ،برجؾ استغاث الؿقُت  َغِشقف فؾؿا فغرق ،الريح
ـَ  كػسف طىل يجـل   (2/414.)مجؿع إمثال. الَحْق

 (، ومل أجد لف ترمجة.92تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

( برقؿ 13/595) سقر أطالم الـبالء(، و773( برقؿ )2/223) الجرح والتعديؾثؼة لف ترمجة يف  (4)
(111.) 

قائل (5)  (.5548ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب، صدوق ربؿا خالػ. هق قبقصة بـ طؼبة السُّ

بـ  ( مـ صريؼ حاجب بـ أركقـ طـ إسحاق1423( برقؿ )2/136) الجامعرواه الخطقب يف  (6)
 سقار بف، وطـده )وأما مالؽ( بدل )أما مِْسعر(.
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وأوكله  (1)اقا كػخ رجؾ زِ "قال:  ،قال: ثـا سؿاك بـ حرب ،كتبتؿ ٓ أحدثؽؿ، ثؿ

ق: فؼال الزِّ  ،عؾ القكاء يسترخل، وجعؾ الرجؾ يستغقثفج ،وركب البحر
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ى ِسؼاًء.  (1) ق هق: الجؾد الذي ُيَسقَّ   (8/262.)هتذيب الؾغةالزِّ

 مـ جزيرة يف كان َرُجالً  أن أصؾف:  الؿػضؾقال  :َؼاَل ف (،َكَػَخ  َوُفقكَ  َكَتا أوْ  َيَداكَ ) ذكر الؿقداين بؾػظ: (2)
 مـف خرجت البحرَ  تقّسطَ  إذا تكح إحؽامف يحسـ فؾؿ ،فقف كػخ قٍّ زِ  طىل ْعُبرَ يَ  أن فلراد ،البحر جزائر
 لؿـ يضرب (كػخ وُفقكَ  َكَتا أو يَداكَ ):  لف َفَؼاَل  ،برجؾ استغاث الؿقُت  َغِشقف فؾؿا فغرق ،الريح
ـَ  كػسف طىل يجـل   (2/414.)مجؿع إمثال. الَحْق

 (، ومل أجد لف ترمجة.92تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

( برقؿ 13/595) سقر أطالم الـبالء(، و773( برقؿ )2/223) الجرح والتعديؾثؼة لف ترمجة يف  (4)
(111.) 

قائل (5)  (.5548ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب، صدوق ربؿا خالػ. هق قبقصة بـ طؼبة السُّ

بـ  ( مـ صريؼ حاجب بـ أركقـ طـ إسحاق1423( برقؿ )2/136) الجامعرواه الخطقب يف  (6)
 سقار بف، وطـده )وأما مالؽ( بدل )أما مِْسعر(.
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ثـا  بـ مضر، (2)قال: وجدت يف كتابل طـ طظ ،(1)ثـا ابـ البريدَّ َح  (817)

وسللف رجؾ طـ حديث، فلكثر -قال: سؿعت شعبة  ،أبق زيد سعقد بـ الربقع

ِ مَ زِ كؿا لَ  ـلمَ زَ ؾْ تَ  فاكتفره، وقال: حتك متك -طؾقف ؟ وأشار إىل روح قسلُّ ل هذا الؼَ ـ

 (3).بـ طبادةا

 بـ بـ طبد اهلل (5)بـ طظ، ثـا إشج، ثـا طبقد اهلل (4)ثـا طبد اهللدَّ َح  (818)

، ة يؼقؿ طىل رءوسـا غالًما أسقداكان الحجاج بـ أرص"الحارثل، قال:  إسقد

فؼال: سقأًة لؽ يا أبا  ،فؼام إلقف رجؾ ،برجؾف رَّ جُ فقؼقل: كؾ مـ رأيتف يؽتب، فَ 

يلتقؽ كظراؤك، وأبـاء كظرائؽ مـ أبـاء الؼبائؾ، ثؿ تلمر هذا إسقد بؿا  ة،اأرص

 (6)."قال: فؾؿ يؽـ يلمره بعد !!تلمره

                                                        
 ( مع ققل ابـ الؿؼرئ فقف: الشقخ الصالح.219تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)
 مل أقػ طىل ترمجتف. (2)
 ( مـ صريؼ طباس بـ محؿد طـ سعقد بـ زيد، بف.9/385-386) تاريخ بغدادورواه الخطقب يف  (3)

(: ُذكَِر يل طـ أبل زيد الـحقي أكف قال: سللت 3/498) جرح والتعديؾالوقال أبق حاتؿ الرازي كؿا يف 
تاريخ يؼقلف: أسـد الخطقب يف  شعبة طـ حديث، فؼال: َأَوٓ تؾزم هـا هذا الؼقسل طؾؼ الؿعؾؿل 

طـ أبل زيد الفروي...، وذكر ما طـد الخطقب، ثؿ قال ،أبق زيد الفروي غقر أبل زيد الـحقي اسؿ  بغداد
 سعقد بـ الربقع، واسؿ الـحقي سعقد بـ ُأوس وكالمها قد جالس شعبة، واهلل أطؾؿ. الفروي

 تؼدم قريًبا، ومل أقػ طىل ترمجتف. (4)
كذا يف مجقع كسخ الؿخطقط: وصقابف )طبد اهلل(، وهق طبد اهلل بـ طبد اهلل بـ إسقد الحارثل أبق  (5)

 (، وهق كذلؽ طـد مـ روى إثر.3432ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبطبد الرمحـ، صدوق. 
 (1/331 ،)الضعػاءشقخ الؿصـػ مل أقػ طىل ترمجتف: ولؽـف متابع فؼد رواه العؼقظ يف  (6)

( مـ صريؼ أمحد بـ طظ إبَّار طـ إشج بف، وإبار ثؼة لف 9/138) تاريخ بغدادوالخطقب يف 
 (.2362( برقؿ )5/531) تاريخ بغدادترمجة يف 
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قال:  ،بـ يزيد، ثـا أبق بؽر بـ طقاش (2)، ثـا محؿد(1)ثـا الحضرملدَّ َح  (819)

قال أبق بؽر:  ،قد جاءكؿ السقؾ"قال:  ،كان إطؿش إذا حدث بثالثة أحاديث

 (3)."ؾ إطؿشوأكا الققم مث

بـ طظ، ثـا إبراهقؿ بـ بسطام، ثـا طػان، ثـا بشر بـ  (4)ثـا طبد اهللدَّ َح  (821)

 ،كـا كليت أبا قالبة، فنذا حدثـا بثالثة أحاديث"الحذاء، قال:  الؿػضؾ، طـ خالد

 (5)."قال: قد أكثرت

يحدثـا بثالثة  (7)بـ الؿثـك يؼقل: كان أبق القلقد (6)سؿعت الحسـ (821)

 (8).كا إلقف، ٓ يزيدكا طىل ثالثةأحاديث إذا صر

                                                        
 (.4ؼة تؼدم تحت إثر رقؿ )ث (1)
 هق محؿد بـ يزيد الرفاطل أبق هشام، ضعقػ. (2)
 الجامع(، ومـ صريؼف الخطقب يف 831( برقؿ )1/456) الجعدياترواه البغقي يف  (3)

( مـ صريؼ محؿد بـ يزيد بف، 67برقؿ ) الؿعجؿ(، ورواه ابـ الؿؼرئ يف 374( برقؿ )1/237)
 طل تؼدم أكف ضعقػ.ومحؿد بـ يزيد هق الرفا

 تؼدم قريًبا، ومل أقػ لف طىل ترمجة. (4)
(، وهق طػان بـ مسؾؿ الصػار، ومـ صريؼف رواه ابـ 114برقؿ ) جزٍء مـ حديث طػانإثر يف  (5)

(، 372( برقؿ )1/236) الجامع(، والخطقب يف 4721( برقؿ )4/428) التاريخمعقـ يف 
  (28/331.)تاريخ دمشؼ(، وابـ طساكر يف 2424رقؿ )( ب2/325) الحؾقةوأبق كعقؿ يف 

 (.229ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (6)

 هق الطقالسل. (7)

 (.379( برقؿ )1/238) الجامعرواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (8)

ُ
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قال:  ،بـ يزيد، ثـا أبق بؽر بـ طقاش (2)، ثـا محؿد(1)ثـا الحضرملدَّ َح  (819)
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َٟ ِٛ ِٓ َٜ َُٜشسَِّخ َست٢َّ   ِٕ َٙ َأ ِٔ َنِط ََ  656 
 

 

 

 

َٖ ِْ َِٓي َُٓحسَِّخ َحتَّٙ   ٌِ َِ َأ ًِ َكِط  َم

بـ أبل  (2)بـ أيقب، ثـا أبق سعقد إشج، ثـا هشقؿ (1)ثـا طؿردَّ َح  (822)

فؼال: حتك  .، طـ سػقان، قال: قؾت لحبقب بـ أبل ثابت: حدثـاساسان الؽقيف

 (3).تحضر الـقة

حدثـل العباس بـ الحسـ، ثـا أمحد بـ مـصقر الرمادي، ثـا يحقك بـ  (823)

معقـ، ثـا هارون بـ الؿغقرة، طـ طـبسة بـ سعقد، طـ لقث، قال: كـا كختؾػ 

إىل صاوس، فـسؽت طـف، فقحدثـا، وكسللف، فال يحدثـا، فؼؾت لف ذات يقم: يا 

قال: تسللقين، فال  !!كاثـا، وكسؽت طـؽ فتبدأُ أبا طبد الرمحـ، كسللؽ فال تحد

 (4).شقئًا بال كقة لَّ بَ مظ طىل كاتِ ، أفتلمروين أن أُ تحضرين فقف كقة
                                                        

، وإن كان الؿصـػ قد روى طؿـ يؼال لف: طؿر بـ أيقب، وهق السؼطل، تؼدم يف مل يتبقـ يل مـ هق (1)
 (، لؽـ هـا مل يتؿقز يل مـ هق، واهلل أطؾؿ.7اضع مـفا برقؿ )مق

 (.488( ترمجة برقؿ )9/116) الجرح والتعديؾقال طـف أبق حاتؿ: صالح الحديث.  (2)
( برقؿ 1/436) الجعدياتشقخ الؿصـػ مل تبقـ يل مـ هق: لؽـف تقبع فؼد رواه البغقي يف  (3)

( مـ صريؼ 691( برقؿ )1/316) الجامعالخطقب يف  ( طـ أبل سعقد إشج، بف. ورواه573)
 زكريا بـ يحقك الساجل طـ إشج، بف.

(، ومـ صريؼف رواه ابـ أبل خقثؿة يف 636( برقؿ )3/144) التاريخإثر طـد ابـ معقـ يف  (4)
التاريخ الؽبقر (1/313( برقؿ )مـ هذه الطريؼ التل أوردها طـف الؿصـػ، وهارون بـ 1121 )
 لؿغقرة هق البجظ، وطـبسة بـ سعقد هق الؽقيف قاضل الري وكالمها ثؼة.ا

ِِٝط َقَطاٍض ٢ًَ َغ َُٜشسَِّخ َع  ِٕ َٙ َأ ِٔ َنِط ََ 657 
 

 

 

 
ِِٔط َقَطاٍض َُٓحسَِّخ َعَلٙ َغ  ٌِ َِ َأ ًِ َكِط  َم

بـ  (2)ربـ رواحة، ثـا أبق سعقد إشج، ثـا طؿ (1)ثـا طبد القهابدَّ َح  (824)

أحًدا طىل  ٓ تستؽرهقا"قال:  ،، طـ معبد بـ كعببـ زيد (3)، ثـا أسامةهارون

فحدث بف  -وقد استؽره طىل حديث-حديث، فنين سؿعت جابر بـ طبد اهلل، 

 (4)."طىل غقر ما أراد جابر

حدثـل مـ سؿع ابـ ، (5)ثـا طبد القهاب، ثـا إشج، ثـا طؿردَّ َح  (825)

ٓ تػسدوا الحديث، فنن فساد الحديث أن يحدث "سقريـ يؼقل: كان يؼال: 

 (6)."الرجؾ بالحديث وهق طىل غقر قرار

                                                        
 مل أقػ لف طىل ترمجة. (1)

 (.5314ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الَبْؾخل، متروك.  (2)

 (.319ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الؾقثل، صدوق يفؿ.  (3)

 سـده تالػ. (4)

 هق البؾخل متروك تؼدم قريبًا. (5)

 سـده كالذي قبؾف. (6)



ِِٝط َقَطاٍض ٢ًَ َغ َُٜشسَِّخ َع  ِٕ َٙ َأ ِٔ َنِط ََ 657 
 

 

 

 
ِِٔط َقَطاٍض َُٓحسَِّخ َعَلٙ َغ  ٌِ َِ َأ ًِ َكِط  َم

بـ  (2)ربـ رواحة، ثـا أبق سعقد إشج، ثـا طؿ (1)ثـا طبد القهابدَّ َح  (824)

أحًدا طىل  ٓ تستؽرهقا"قال:  ،، طـ معبد بـ كعببـ زيد (3)، ثـا أسامةهارون

فحدث بف  -وقد استؽره طىل حديث-حديث، فنين سؿعت جابر بـ طبد اهلل، 

 (4)."طىل غقر ما أراد جابر

حدثـل مـ سؿع ابـ ، (5)ثـا طبد القهاب، ثـا إشج، ثـا طؿردَّ َح  (825)

ٓ تػسدوا الحديث، فنن فساد الحديث أن يحدث "سقريـ يؼقل: كان يؼال: 

 (6)."الرجؾ بالحديث وهق طىل غقر قرار

                                                        
 مل أقػ لف طىل ترمجة. (1)

 (.5314ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الَبْؾخل، متروك.  (2)

 (.319ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الؾقثل، صدوق يفؿ.  (3)

 سـده تالػ. (4)

 هق البؾخل متروك تؼدم قريبًا. (5)

 سـده كالذي قبؾف. (6)



ِٔ َنِط ِِٝط َقَطاٍضََ ٢ًَ َغ َُٜشسَِّخ َع  ِٕ َٙ َأ  658 
 

 

 

 

، وأبق بـ حبقب (3)، ثـا الحسـبـ حؽقؿ (2)، ثـا يحقك(1)حدثـل أبل (826)

اء، طـ أبل العالقة، قال: إذا حدثت طـ كالمها طـ شعبة، طـ خالد الحذ داود

 (4).حديًثا فازدهر ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

                                                        
 مل أقػ طىل ترمجتف. (1)

م أبق سعقٍد البصري ثؼة حافظ.  (2)  (.7584ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الؿؼقِّ

 (.1233ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الحسـ بـ حبقب بـ َكَدَبة، ٓ بلس بف.  (3)

( مـ صريؼ: أبل داود، بف، ولػظف 1488) ( برقؿ3/154) الجامع لشعب اإليؿانرواه البقفؼل يف  (4)
طـده: )فازدهر بف طـ أبل العالقة(، وقال البقفؼل: ويف رواية الشعراين قال: طـ خالد الحذاء، طـ 

 فازدهر بف. قال الػضؾ: يعـل احتػظ بف. ملسو هيلع هللا ىلصأبل العالقة، قال: إذا حدثت حديًثا طـ رسقل اهلل 

ََّط ََٜتَط َُٜشسَِّخ َست٢َّ   ِٕ َٙ َأ ِٔ َنِط ََ 659 
 

 

 

 

ََّط ََٓتَط َُٓحسَِّخ َحتَّٙ   ٌِ َِ َأ ًِ َكِط  َم

بـ الحسـ  (2)، ثـا طظالـقسابقري بؿؽة بـ محؿد (1)ثـا زكجقيفدَّ َح  (827)

 ،ثـا مـصقر أبق سؾؿة الخزاطلدَّ الفاليل، ثـا أبق بؽر إطقـ، َح  بـ أبل طقسكا

قءه لؾصالة، ُض كان مالؽ بـ أكس إذا أراد أن يخرج يحدث تقضل وُ "قال: 

 رُ فؼقؾ لف يف ذلؽ، فؼال: أوقِّ  ،سقة، ومشط لحقتفـْؾَ ولبس أحسـ ثقابف، ولبس قَ 

 (3)."ملسو هيلع هللا ىلصحديث رسقل اهلل 

قال: سؿعت أمحد بـ  ،بـ طبد القهاب إبزاري (4)ثـا إبراهقؿدَّ َح  (828)

قال: سؿعت الحسـ بـ أبل الربقع، يؼقل: كـا طىل  الؼاسؿ صاحب أبل طبقد

                                                        
 (.223ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.4741ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب ثؼة. (2)

(، وطـف الخطقب 731برقؿ ) تعظقؿ قدر الصالةسـده حسـ، ورواه محؿد بـ كصر الؿروزي يف  (3)
( مـ صريؼ أبل بؽر إطقـ بف، وأبق بؽر إطقـ هق محؿد بـ 933( برقؿ )1/388) الجامعيف 

( كحقه 8858( برقؿ )6/347) لحؾقةاأبل طتاب البغدادي حسـ الحديث، وروى أبق كعقؿ يف 
 طـ ابـ أبل ُأويس.

 مل أقػ طىل ترمجة لف. (4)



ََّط ََٜتَط َُٜشسَِّخ َست٢َّ   ِٕ َٙ َأ ِٔ َنِط ََ 659 
 

 

 

 

ََّط ََٓتَط َُٓحسَِّخ َحتَّٙ   ٌِ َِ َأ ًِ َكِط  َم
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قءه لؾصالة، ُض كان مالؽ بـ أكس إذا أراد أن يخرج يحدث تقضل وُ "قال: 

 رُ فؼقؾ لف يف ذلؽ، فؼال: أوقِّ  ،سقة، ومشط لحقتفـْؾَ ولبس أحسـ ثقابف، ولبس قَ 

 (3)."ملسو هيلع هللا ىلصحديث رسقل اهلل 

قال: سؿعت أمحد بـ  ،بـ طبد القهاب إبزاري (4)ثـا إبراهقؿدَّ َح  (828)

قال: سؿعت الحسـ بـ أبل الربقع، يؼقل: كـا طىل  الؼاسؿ صاحب أبل طبقد

                                                        
 (.223ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.4741ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب ثؼة. (2)

(، وطـف الخطقب 731برقؿ ) تعظقؿ قدر الصالةسـده حسـ، ورواه محؿد بـ كصر الؿروزي يف  (3)
( مـ صريؼ أبل بؽر إطقـ بف، وأبق بؽر إطقـ هق محؿد بـ 933( برقؿ )1/388) الجامعيف 

( كحقه 8858( برقؿ )6/347) لحؾقةاأبل طتاب البغدادي حسـ الحديث، وروى أبق كعقؿ يف 
 طـ ابـ أبل ُأويس.

 مل أقػ طىل ترمجة لف. (4)



ََّط ََٜتَط َُٜشسَِّخ َست٢َّ   ِٕ َٙ َأ ِٔ َنِط ََ  663 
 

 

 

 

فؿا دخؾ إٓ أهؾ  فخرج مـاد فـادى: لقدخؾ أهؾ الحجاز ،باب مالؽ بـ أكس

، فؿا دخؾ إٓ أهؾ الشام، ثؿ خرج دى: لقدخؾ أهؾ الشامالحجاز، ثؿ خرج فـا

، فؽـا آخر مـ دخؾ، وكان فقـا محاد بـ أبل حـقػة، فـادى: لقدخؾ أهؾ العراق

قال: السالم طؾقؽؿ ورمحة اهلل، وإذا مالؽ جالس طىل الػرش  ،فؾؿا دخؾ

إلقف بليديفؿ اسؽت، فؼال:  والخدم ققام بليديفؿ الؿؼارع، فلومل الـاس

ستخقر أ"قال: فسؿعت مالًؽا يؼقل:  !!؟أيف الصالة كحـ فال كتؽؾؿ !ويحؽؿ

ثالًثا، ثؿ قال: أخبرين كافع، طـ ابـ طؿر، فحدثـا بعشريـ  .ستخقر اهللأاهلل 

 (1)."حديًثا

، ثـا بـ إسؿاطقؾ بـ سؿرة (3)، ثـا محؿد(2)ثـا الحضرملدَّ َح  (829)

، طـ إطؿش، طـ ضرار بـ مرة، قال: كاكقا بـ الربقع العصػري (4)إسحاق

 (5).قءُض يؽرهقن أن يحدثقا وهؿ طىل غقر وُ 

                                                        
 (.242)ص اإللؿاعرواه مـ صريؼ الؿصـػ الؼاضل طقاض يف  (1)

 (.4ثؼة تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (2)

 (.5769ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق أبق جعػر السراج ثؼة.  (3)

.هقال الحافظ طـف: مؼبقل.ا (4)  ، وهذا عند املتابعة وإال َفلِّين

 الجامع(، والخطقب يف 694( برقؿ )2/193) الؿدخؾ إىل الســ الؽبرىرواه البقفؼل يف  (5)
 ( مـ صريؼ محؿد بـ إسؿاطقؾ بف بقد أهنؿا ذكراه بـسبتف )إمحسل(.979( برقؿ )1/413)

ريؼ الحضرمل بف بقد أكف ذكره ( مـ ص2393( برقؿ )2/1217) الجامعورواه ابـ طبد البر يف 
 بؾؼبف )ُمَطقَّـ(.

ََّط ََٜتَط َُٜشسَِّخ َست٢َّ   ِٕ َٙ َأ ِٔ َنِط ََ 661 
 

 

 

 

، ثـا طبد الرزاق، طـ معؿر، طـ (2)، ثـا ابـ زكجقيف(1)ثـا ابـ مـقعدَّ َح  (831)

إٓ طىل  ملسو هيلع هللا ىلصرأ إحاديث التل طـ الـبل ؼْ ادة، قال: لؼد كان يستحب أٓ تُ قت

 (3).قرفُ صُ 

 

                                                        
واهلل أطؾؿ أكف )ابـ بـت مـقع(، وهق أبق الؼاسؿ  (: لؽـكذا يف مجقع كسخ الؿخطقط: )ابـ مـقع (1)

البغقي طبد اهلل بـ محؿد بـ طبد العزيز الؿعروف بابـ بـت مـقع، فؼد روى إثر مـ صريؼف طـ ابـ 
 تخريج إثر. زكجقيف غقر واحد كؿا سقليت يف

 (.6137ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبأبق بؽر الغزال ثؼة.  هق محؿد بـ طبد الؿؾؽ بـ زكجقيف (2)

( مـ صريؼ 695( برقؿ )2/193) الؿدخؾ إىل الســ الؽبرىصحقح، ورواه البقفؼل يف  (3)
( مـ صريؼ جعػر 976( برقؿ )1/439-413) الجامعالرمحـ بـ أبل شريح، والخطقب يف  طبد

( برقؿ 2/1217) الجامعابـ محؿد بـ ُبفؾقل، وطبقد اهلل بـ محؿد بـ إسحاق، وابـ طبد البر يف 
 ( مـ صريؼ محؿد بـ إسحاق كؾفؿ طـ ابـ بـت مـقع طبد اهلل بـ محؿد البغقي بف.2391)

 صريؼ أمحد بـ مـصقر طـ طبد الرزاق بف. ( مـ2392برقؿ ) الجامعورواه ابـ طبد البر يف 

 ( مـ صريؼ محؿد بـ غقالن طـ طبد الرزاق بف بـحقه.975برقؿ ) الجامعورواه الخطقب يف 

(: كراهة مـ كره التحديث يف إحقال التل ذكركاها... إكؿا 1/413) الجامعقال الخطقب يف 
ث يف هذه إحقال مل يؽـ هل طىل سبقؾ التقققر لؾحديث والتعظقؿ، والتـزيف لف، و لق حدث محدِّ

ملثقًما وٓ َفَعَؾ أْمًرا محظقًرا، وأجؾُّ الؽتب كتاب اهلل وقراءتف يف هذه إحقال جائزة فؼراءة 
 هالحديث فقفا بالجقاز أوىل. ا



ََّط ََٜتَط َُٜشسَِّخ َست٢َّ   ِٕ َٙ َأ ِٔ َنِط ََ 661 
 

 

 

 

، ثـا طبد الرزاق، طـ معؿر، طـ (2)، ثـا ابـ زكجقيف(1)ثـا ابـ مـقعدَّ َح  (831)

إٓ طىل  ملسو هيلع هللا ىلصرأ إحاديث التل طـ الـبل ؼْ ادة، قال: لؼد كان يستحب أٓ تُ قت

 (3).قرفُ صُ 

 

                                                        
واهلل أطؾؿ أكف )ابـ بـت مـقع(، وهق أبق الؼاسؿ  (: لؽـكذا يف مجقع كسخ الؿخطقط: )ابـ مـقع (1)

البغقي طبد اهلل بـ محؿد بـ طبد العزيز الؿعروف بابـ بـت مـقع، فؼد روى إثر مـ صريؼف طـ ابـ 
 تخريج إثر. زكجقيف غقر واحد كؿا سقليت يف

 (.6137ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبأبق بؽر الغزال ثؼة.  هق محؿد بـ طبد الؿؾؽ بـ زكجقيف (2)

( مـ صريؼ 695( برقؿ )2/193) الؿدخؾ إىل الســ الؽبرىصحقح، ورواه البقفؼل يف  (3)
( مـ صريؼ جعػر 976( برقؿ )1/439-413) الجامعالرمحـ بـ أبل شريح، والخطقب يف  طبد

( برقؿ 2/1217) الجامعابـ محؿد بـ ُبفؾقل، وطبقد اهلل بـ محؿد بـ إسحاق، وابـ طبد البر يف 
 ( مـ صريؼ محؿد بـ إسحاق كؾفؿ طـ ابـ بـت مـقع طبد اهلل بـ محؿد البغقي بف.2391)

 صريؼ أمحد بـ مـصقر طـ طبد الرزاق بف. ( مـ2392برقؿ ) الجامعورواه ابـ طبد البر يف 

 ( مـ صريؼ محؿد بـ غقالن طـ طبد الرزاق بف بـحقه.975برقؿ ) الجامعورواه الخطقب يف 

(: كراهة مـ كره التحديث يف إحقال التل ذكركاها... إكؿا 1/413) الجامعقال الخطقب يف 
ث يف هذه إحقال مل يؽـ هل طىل سبقؾ التقققر لؾحديث والتعظقؿ، والتـزيف لف، و لق حدث محدِّ

ملثقًما وٓ َفَعَؾ أْمًرا محظقًرا، وأجؾُّ الؽتب كتاب اهلل وقراءتف يف هذه إحقال جائزة فؼراءة 
 هالحديث فقفا بالجقاز أوىل. ا



َٔ اِيَشِسِٜح َِ  ِ٘ َِٓس َفَطاِغ َُُشسُِّخ ِع ِ٘ اِي ُِ ِب َّ ََٜتَه ََا   662 
 

 

 

 

ًَ اِلَحِسِٓح ُِ ِم ُِ اِلُنَحسُِّخ ِعِيَس َفَطاِغ ََٓتَكلَُّه ِب  َما 

، ثـا أبق طظ بـ الصباح العطار (2)بـ مقسك، ثـا طبد اهلل (1)ثـا سفؾدَّ َح  (831)

كان الحسـ يظفر طـد السؽتة، يعـل إذا "قال:  ،بـ خالد (4)، ثـا قرة(3)حـػلال

: سبحان اهلل وبحؿده، سبحان اهلل (5)اهرَ قْ جِّ سؽت طـ الحديث، فقؽقن هِ 

 .العظقؿ

أن يؼقل: الؾفؿ  -إذا سؽت طـ الحديث-را محؿد بـ سقريـ قْ جِّ وكان هِ 

 .الشؽرلؽ 

وكان الضحاك يؼقل طـد سؽقتف: ٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل يعـل إذا سؽت 

 .طـ الحديث
                                                        

 (، ومل أجد: ٕهؾ العؾؿ حرًجا أو تعدياًل فقف.28هق سفؾ بـ مقسك شقران تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.3413ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبؼة. ث (2)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبأبق طظ البصري، صدوق.  هق طبقد اهلل بـ طبد الؿجقد الحـػل (3)
(4346.) 

 (.5575ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق السدوسل البصري ثؼة ضابط.  (4)

قرُ  (5) قَرىو الِفجِّ أُب :  الِفجِّ ْيَدنُ  والَعاَدةُ  الدَّ  ( مادة: )َهَجَر (2/894.)الـفاية. والدَّ

َٔ اِيَشِسِٜح َِ  ِ٘ َِٓس َفَطاِغ َُُشسُِّخ ِع ِ٘ اِي ُِ ِب َّ ََٜتَه  663 ََا 
 

 

 

 

 (1)."را قتادة إذا سؽت أن يؼقل: أٓ إىل اهلل تصقر إمقرقْ جِّ وكان هِ 

ثـا  ، ثـا إبراهقؿ بـ مرزوقبـ أمحد بـ بؽار الؼقسل (2)ثـا الحسـدَّ َح  (832)

قال: كان محؿد بـ سقريـ إذا حدث فسؽت طـ  ،ر، ثـا قرةقْ َص حجاج بـ كُ 

 .الحديث، يؼقل: الؾفؿ لؽ الشؽر

، بـ حرب الؿقصظ (4)بـ معدان الثغري، ثـا أمحد (3)ثـا طبد اهللدَّ َح  (833)

قال: كان الحسـ إذا أراد  ،نبـ غقال (6)ةؿَ عْ ، قال: ذكر صُ الجعػل (5)ثـا حسقـ

إلقف مـ ققل أو طؿؾ ومال  تـاؾْ ؼَّ كَ قال: الؾفؿ بارك لـا فقؿا  ،أن يػارق أصحابف

غًة إىل رضقاكؽ والجـة، ؾِّ بَ وأهؾ، الؾفؿ اجعؾفا كعؿًة مشؽقرًة مشفقرًة مُ 

 .(7)وزاد إيؿان واجعؾف متاع إيؿان

                                                        
 اإللؿاع(، وطقاض يف 997( برقؿ )1/415) الجامعورواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (1)

 (.532(، وسقليت ققل ابـ سقريـ بسـد آخر إىل أبل قرة برقؿ )246)ص

 (.1287( ترمجة برقؿ )13/22) خ دمشؼتاريقدري ثؼة يف الحديث.  (2)

 تؼدم، ومل أقػ لف طىل ترمجة. (3)

 (.24ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (4)

 (.1344ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الحسقـ بـ طظ الجعػل ثؼة.  (5)

 ، وهذا طـد الؿتابعة وإٓ فؾقـ.هقال طـف الحافظ: مؼبقل. ا (6)

 (.247)ص اإللؿاعلؿصـػ الؼاضل طقاض يف رواه مـ صريؼ ا (7)



َٔ اِيَشِسِٜح َِ  ِ٘ َِٓس َفَطاِغ َُُشسُِّخ ِع ِ٘ اِي ُِ ِب َّ ََٜتَه  663 ََا 
 

 

 

 

 (1)."را قتادة إذا سؽت أن يؼقل: أٓ إىل اهلل تصقر إمقرقْ جِّ وكان هِ 

ثـا  ، ثـا إبراهقؿ بـ مرزوقبـ أمحد بـ بؽار الؼقسل (2)ثـا الحسـدَّ َح  (832)

قال: كان محؿد بـ سقريـ إذا حدث فسؽت طـ  ،ر، ثـا قرةقْ َص حجاج بـ كُ 

 .الحديث، يؼقل: الؾفؿ لؽ الشؽر

، بـ حرب الؿقصظ (4)بـ معدان الثغري، ثـا أمحد (3)ثـا طبد اهللدَّ َح  (833)

قال: كان الحسـ إذا أراد  ،نبـ غقال (6)ةؿَ عْ ، قال: ذكر صُ الجعػل (5)ثـا حسقـ

إلقف مـ ققل أو طؿؾ ومال  تـاؾْ ؼَّ كَ قال: الؾفؿ بارك لـا فقؿا  ،أن يػارق أصحابف

غًة إىل رضقاكؽ والجـة، ؾِّ بَ وأهؾ، الؾفؿ اجعؾفا كعؿًة مشؽقرًة مشفقرًة مُ 

 .(7)وزاد إيؿان واجعؾف متاع إيؿان

                                                        
 اإللؿاع(، وطقاض يف 997( برقؿ )1/415) الجامعورواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (1)

 (.532(، وسقليت ققل ابـ سقريـ بسـد آخر إىل أبل قرة برقؿ )246)ص

 (.1287( ترمجة برقؿ )13/22) خ دمشؼتاريقدري ثؼة يف الحديث.  (2)

 تؼدم، ومل أقػ لف طىل ترمجة. (3)

 (.24ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (4)

 (.1344ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق الحسقـ بـ طظ الجعػل ثؼة.  (5)

 ، وهذا طـد الؿتابعة وإٓ فؾقـ.هقال طـف الحافظ: مؼبقل. ا (6)

 (.247)ص اإللؿاعلؿصـػ الؼاضل طقاض يف رواه مـ صريؼ ا (7)



ِّ َُاُع اأَلَص  664 ِإِغ
 

 

 

 
 ِإِغَناُع اأَلَصهِّ

بـ أبل  (2)ذاين، ثـا زيدؿَ بـ أمحد بـ أبل صالح الفَ  (1)حدثـل طبد اهلل (834)

أتك رجؾ إطؿش، "قال:  ،زيد الفؿذاين، طـ أبل طبقدة معؿر بـ الؿثـك

قال: لقس ذاك لؽ،  ،أصؿ فجعؾ يحدثف، فؼال الرجؾ: زدين يف السؿاع فنين

، فلخبراه الؼصة، فؼال (3)ؾةؼَ ْص ة بـ مَ بَ قَ ل صالع، فطؾع رَ فؼال: بقـل وبقـؽ أو

ِ  ،لألطؿش: طؾقؽ أن تزيده ؟ قال: ٕكؽ تؼدر أن تزيد يف صقتؽ، ؿَ قال: ول

 (4)."فؼال إطؿش: صدقت ،وهق ٓ يؼدر أن يزيد يف سؿعف

 

                                                        
 مل أطرفف. (1)

 مل أطرفف. (2)

 يف إصؾ، و]ب[: )مسؼؾة( بالسقـ، وهق صحقح يؼال هذا وهذا. (3)

 (.991( برقؿ )1/413) الجامعرواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (4)

َُاِع ُِٓع ايػَّ ََ 665 
 

 

 

 
 َمِيُع الػََّناِع

زي، قال: ، ثـا أبق زرطة الراريُّ تَ ْس التُّ بـ طثؿان  (1)ثـا الحسـدَّ َح  (835)

سؿاًطا مـعف إياه، فتحاكؿا إىل حػص بـ غقاث  ادطك رجؾ طىل رجؾ بالؽقفة"

، رج إلقـا كتبؽْخ فؼال حػص لصاحب الؽتاب: أَ  -وكان طىل قضاء الؽقفة-

 .فؿا كان مـ سؿاع هذا الرجؾ بخط يدك ألزمـاك، وما كان بخطف أطػقـاك مـف

 ."بل زرطة مؿـ سؿعتف؟ قال: مـ إسحاق بـ مقسك إكصاريفؼقؾ ٕ

هذا  قال الؼاضل: سللت أبا طبد اهلل الزبقري طـ هذا، فؼال: ٓ يجلء يف

ٕن خط صاحب الؽتاب دال طىل رضاه باستؿاع  :أحسـ مـ هذا الباب حؽؿ

 .صاحبف مـف

 (2).وقال غقره: لقس بشلء
                                                        

 (، وهق متفؿ.26تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (1)
: (، وقال الخطقب 483( برقؿ )1/241) الجامعخطقب يف رواه مـ صريؼ الؿصـػ ال (2)

ثت طـ  ْثُت حدِّ ـِ  ُحدِّ ـِ  َأبِل اْلَؼاِضل َط ـِ  َطؾِلِّ  اْلَحَس ـِ  ْب ، اْلَحَس اِحلُّ دُ  أكا: َقاَل  اْلَجرَّ ـُ  ُمَحؿَّ ـِ  َأْحَؿدَ  ْب  ْب
ـِ  َيْعُؼقَب  ـِ  َشْقَبةَ  ْب ْؾِت، ْب مَ  َرُجاًل  َرَأْيُت ": َقاَل  الصَّ ـِ  إِْسَؿاِطقَؾ  إَِلك ُجاًل رَ  َقدَّ  = اْلَؼاِضل، إِْسَحاَق  ْب



َُاِع ُِٓع ايػَّ ََ 665 
 

 

 

 
 َمِيُع الػََّناِع

زي، قال: ، ثـا أبق زرطة الراريُّ تَ ْس التُّ بـ طثؿان  (1)ثـا الحسـدَّ َح  (835)

سؿاًطا مـعف إياه، فتحاكؿا إىل حػص بـ غقاث  ادطك رجؾ طىل رجؾ بالؽقفة"

، رج إلقـا كتبؽْخ فؼال حػص لصاحب الؽتاب: أَ  -وكان طىل قضاء الؽقفة-

 .فؿا كان مـ سؿاع هذا الرجؾ بخط يدك ألزمـاك، وما كان بخطف أطػقـاك مـف

 ."بل زرطة مؿـ سؿعتف؟ قال: مـ إسحاق بـ مقسك إكصاريفؼقؾ ٕ

هذا  قال الؼاضل: سللت أبا طبد اهلل الزبقري طـ هذا، فؼال: ٓ يجلء يف

ٕن خط صاحب الؽتاب دال طىل رضاه باستؿاع  :أحسـ مـ هذا الباب حؽؿ

 .صاحبف مـف

 (2).وقال غقره: لقس بشلء
                                                        

 (، وهق متفؿ.26تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (1)
: (، وقال الخطقب 483( برقؿ )1/241) الجامعخطقب يف رواه مـ صريؼ الؿصـػ ال (2)

ثت طـ  ْثُت حدِّ ـِ  ُحدِّ ِـ  َأبِل اْلَؼاِضل َط ـِ  َطؾِلِّ  اْلَحَس ـِ  ْب ، اْلَحَس اِحلُّ دُ  أكا: َقاَل  اْلَجرَّ ـُ  ُمَحؿَّ ـِ  َأْحَؿدَ  ْب  ْب
ـِ  َيْعُؼقَب  ـِ  َشْقَبةَ  ْب ْؾِت، ْب مَ  َرُجاًل  َرَأْيُت ": َقاَل  الصَّ ِـ  إِْسَؿاِطقَؾ  إَِلك ُجاًل رَ  َقدَّ  = اْلَؼاِضل، إِْسَحاَق  ْب



َُاِع ُِٓع ايػَّ ََ  666 
 

 

 

 

، قال: كان (1)اهقؿ بـ حربثـا محؿد بـ يقسػ العسؽري، ثـا إبردَّ َح  (836)

أبق القلقد الطقالسل إذا استعدي طـده أن فالًكا حبس طـ فالن سؿاطف تؼدم إىل 

ِ (2)عبْ صاحب الرُّ   (3).إلقف، وهق العالمة بقـف وبقـف فِ ؿِ اتَ خَ ، فحبسف، وكان يبعث ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َطك إِْسَؿاِطقُؾ  َفَسَلَل  ُيِعقَرُه، َأنْ  َأَبك َقدْ  َوَأكَّفُ  كَِتابِِف، فِل اْلَحِديِث  فِل َسَؿاًطا َلفُ  َأنَّ  َطَؾْقفِ  َفادََّطك =  َطَؾْقِف، اْلُؿدَّ

َقفُ  َطك إَِلك َرْأَسفُ  َرَفعَ  ُثؿَّ  َمؾِقاا، إِْسَؿاِطقُؾ  َفَلْصَرَق  قُرُه،ُأطِ  َوَلْسُت  َسَؿاعٌ  كَِتابِل فِل: َفَؼاَل  َفَصدَّ  ،َطَؾْقفِ  اْلُؿدَّ
ُف، َطاَفاكَ : َلفُ  َفَؼاَل   فِل َسَؿاُطفُ  َكانَ  َوإِنْ  ُتِعقَرُه، َأنْ  َفَقْؾَزُمَؽ  بَِخطَِّؽ، كَِتابَِؽ  فِل َسَؿاُطفُ  َكانَ  إِنْ  الؾَّ

هِ  ُيْبطُِئ  َوَلؽِـَّفُ  بَِخطِّل كَِتابِل فِل َسَؿاُطفُ : َقاَل  َأْطَؾُؿ، ْكَت َفلَ  َغْقِركَ  بَِخطِّ  كَِتابَِؽ  ، بَِردِّ  َأُخقكَ  :َفَؼاَل  َطَؾلَّ
ـِ  فِل ي ُجِؾ، َطَؾك َوَأْقَبَؾ  ُتِعقَرُه، َأنْ  ُأِحبُّ  الدِّ  .بِفِ  ُتْبطِْئ  َفاَل  َشْقًئا َأَطاَركَ  إَِذا: َفَؼاَل  الرَّ

غقاث معدود يف الطبؼة إُوىل مـ أصحاب أبل حـقػة، وأبق : حػص بـ قال ابـ الصالح 
اهلل الزبقري مـ أئؿة أصحاب الشافعل، وإسؿاطقؾ بـ إسحاق لسان أصحاب مالؽ، وإما ُمفؿ  طبد

وقد تعاضدت أققالفؿ يف ذلؽ، ويرجع حاصؾفا إىل أن سؿاع غقره إذا ثبت يف كتابف برضاه، فقؾزمف 
ْفُتف بلن ذلؽ بؿـزلة الشفادة لف طـده، فعؾقف أداؤها بؿا إطارتف إياه، وقد كان ٓ َيبقْ  ـ يل وجفف، ثؿ وجَّ

حقتف، وإن كان فقف بذل مالف كؿا يؾزم متحؿؾ الشفادة أداؤها، وإن كان فقف بذل كػسف بالسعل إىل 
 (.753-752)ص علوم احلديث. همجؾس الحؽؿ ٕدائفا والعؾؿ طـد اهلل تبارك وتعاىل. ا

 السقر، وصػف الذهبل يف مسـد أبل هريرةبـ حرب العسؽري السؿسار ممّلػ  هق إبراهقؿ (1)
 ( باإلمام الؿحّدث.143( ترمجة برقؿ )13/335)

َرط أو مـ يؼقم مؼامة. (2)  لعؾَّف الشُّ

 (.487( برقؿ )1/243) الجامعرواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (3)

َُا ُٗ َٖ ِٔ َنِط ََ َٚ  ،ُٙ َٛ َِْش َٚ  ،ُ٘ ًَ َِِج  ;ٍَ ِٔ َقا ََ 667 
 

 

 

 
ُُ ًِ َقاَل: ِمِجَل ََُنا ،َم ٍَ ًِ َكِط ََّم  ،ُِ َْ  ََّىِح

بـ  (2)بـ أمحد بـ معدان، ثـا أبق الخصقب، أمحد (1)ثـا طبد اهللدَّ َح  (837)

الؿستـقر، ثـا يعؼقب بـ كعب، قال: سؿعت وكقًعا يؼقل: سؿعت سػقان 

 (4).وقال شعبة: مثؾف وكحقه لقس بشلء، (3)يؼقل: مثؾف وكحقه الثقري

 

                                                        
 ىل ترمجة.(، ومل أقػ لف ط3تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (1)

 مل أطرفف.(2)

 (.213)ص الؽػايةوهذا طىل مذهب مـ أجاز الرواية بالؿعـك يـظر  (3)

 طؾقم الحديث(، و213)ص الؽػايةوهذا طىل مذهب مـ أجاز الرواية بالؿعـك يـظر  (4)
  (1/145.)شرح طؾؾ الترمذي(، و214-213)ص

 



َُا ُٗ َٖ ِٔ َنِط ََ َٚ  ،ُٙ َٛ َِْش َٚ  ،ُ٘ ًَ َِِج  ;ٍَ ِٔ َقا ََ 667 
 

 

 

 
ُُ ًِ َقاَل: ِمِجَل ََُنا ،َم ٍَ ًِ َكِط ََّم  ،ُِ َْ  ََّىِح

بـ  (2)بـ أمحد بـ معدان، ثـا أبق الخصقب، أمحد (1)ثـا طبد اهللدَّ َح  (837)

الؿستـقر، ثـا يعؼقب بـ كعب، قال: سؿعت وكقًعا يؼقل: سؿعت سػقان 

 (4).وقال شعبة: مثؾف وكحقه لقس بشلء، (3)يؼقل: مثؾف وكحقه الثقري

 

                                                        
 ىل ترمجة.(، ومل أقػ لف ط3تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (1)

 مل أطرفف.(2)

 (.213)ص الؽػايةوهذا طىل مذهب مـ أجاز الرواية بالؿعـك يـظر  (3)

 طؾقم الحديث(، و213)ص الؽػايةوهذا طىل مذهب مـ أجاز الرواية بالؿعـك يـظر  (4)
  (1/145.)شرح طؾؾ الترمذي(، و214-213)ص
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ًِ َقاَل: َحسِِّخ َما َىِؿَط الػَّاِمُع  َم

، طـ (3)ؿ، ثـا ابـ كثقرؾَّ َس بـ مُ  (2)، ثـا يقسػ(1)ثـا طبد اهللدَّ َح  (838)

 ققكدَ إوزاطل، طـ يحقك، قال: قال ابـ مسعقد: حدث الؼقم ما َح 

 (4).، فنذا غضقا فلمسؽبلبصارهؿ

، ، ثـا شعبة، طـ مـصقر(7)، ثـا حجاج(6)، ثـا يقسػ(5)ثـا طبد اهللدَّ َح  (839)
                                                        

 مجة.هق ابـ معدان تؼدم قريًبا، ومل أقػ لف طىل تر (1)

 (.12هق يقسػ بـ سعقد بـ مسؾؿ ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 تؼريب التفذيبالثؼػل كزيؾ الؿصقصة، صدوق كثقر الغؾظ.  هق محؿد بـ كثقر بـ أبل ططاء (3)
 (.6291ترمجة برقؿ )

( 739( برقؿ )1/33) الجامعب يف سـده ضعقػ، وهق أثر ثابت طـ ابـ مسعقد، فؼد رواه الخطق (4)
( مـ صريؼ أبل إحقص طقف بـ مالؽ كالمها طـ ابـ 743مـ صريؼ زيد بـ وهب وبرقؿ )

 مسعقد بف بـحقه.

 تؼدم قريًبا. (5)

 ثؼة تؼدم قريًبا. (6)

 تؼريب التفذيبه. إطقر ثؼة ثبت: لؽـف اختؾط يف آخر طؿر هق حجاج بـ محؿد الؿصقصل (7)
 (.1144ترمجة برقؿ )
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 (2).طـد مـ ٓ يشتفقف (1)كزقال: قال طبد اهلل بـ مسعقد: ٓ تـشر ب

-التؿار الحؾبل  ثـا طبد اهلل، ثـا يقسػ، ثـا إبراهقؿ بـ الؿباركدَّ َح  (841)

ثـا مفدي بـ مقؿقن، طـ غقالن بـ جرير، طـ مطرف،  -وكان شقخ صدق

 (3).قال ابـ الؿبارك: يعـل الحديث ،قال: ٓ تطعؿ صعامؽ مـ ٓ يشتفقف

ثـا الخطاب بـ يحقك بـ الخطاب العسؽري، ثـا الحسـ بـ دَّ َح  (841)

قال: قال قتادة: إذا حدثت لقاًل فاخػض مـ  ،سالم، ثـا طبد الرزاق، طـ معؿر

 (4).، وأبصر مـ حقلؽصقتؽ

                                                        
ك(، وهق تصحقػ، وقد وهؿ الؿحؼؼ فقؿا أثبت وطؾؼ. (1)  وقع يف الؿطبقع: )برك( بدل )َبزَّ

 الؿصـػشقخ الؿصـػ مل أطرفف، وإثر ثابت طـ ابـ مسعقد، فؼد رواه ابـ أبل شقبة يف  (2)
 ( مـ صريؼ غـدر طـ شعبة بف.8/439)

 العؾؾ ومعرفة الرجال(، وطبد اهلل بـ أمحد يف 8/439) الؿصـػل شقبة يف ورواه أيًضا ابـ أب
( مـ 727( برقؿ )1/327) الجامع(، ومـ صريؼف الخطقب يف 363( برقؿ )1/254-255)

 صريؼ أبل الضحك طـ مسروق مقققًفا طؾقف بؾػظف.

( مـ 9/145) الطبؼاتشقخ الؿصـػ مل أطرفف، وإثر ثابت طـ مطرف، فؼد رواه ابـ سعد يف  (3)
( مـ صريؼ أبل الـعؿان 392( برقؿ )1/381) مؼدمة الســصريؼ طػان بـ مسؾؿ، والدارمل يف 

( مـ صريؼ هدبف بـ خالد 731( برقؿ )328) الجامعمحؿد بـ الػضؾ السدوسل، والخطقب يف 
 كؾفؿ طـ مفدي بـ مقؿقن، بف، ومطرف هق ابـ طبد اهلل بـ الشخقر.

( مـ صريؼ 875برقؿ ) الؿعجؿؿصـػ، وشقخ شقخف مل أطرففؿا، ورواه ابـ الؿؼرئ يف شقخ ال (4)
 خطاب بـ يحقك بف، والحسـ بـ سالم طـده كذا )الحسـ بـ سالم بـ دبقس(.
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 (2).طـد مـ ٓ يشتفقف (1)كزقال: قال طبد اهلل بـ مسعقد: ٓ تـشر ب

-التؿار الحؾبل  ثـا طبد اهلل، ثـا يقسػ، ثـا إبراهقؿ بـ الؿباركدَّ َح  (841)

ثـا مفدي بـ مقؿقن، طـ غقالن بـ جرير، طـ مطرف،  -وكان شقخ صدق

 (3).قال ابـ الؿبارك: يعـل الحديث ،قال: ٓ تطعؿ صعامؽ مـ ٓ يشتفقف

ثـا الخطاب بـ يحقك بـ الخطاب العسؽري، ثـا الحسـ بـ دَّ َح  (841)

قال: قال قتادة: إذا حدثت لقاًل فاخػض مـ  ،سالم، ثـا طبد الرزاق، طـ معؿر

 (4).، وأبصر مـ حقلؽصقتؽ

                                                        
ك(، وهق تصحقػ، وقد وهؿ الؿحؼؼ فقؿا أثبت وطؾؼ. (1)  وقع يف الؿطبقع: )برك( بدل )َبزَّ

 الؿصـػشقخ الؿصـػ مل أطرفف، وإثر ثابت طـ ابـ مسعقد، فؼد رواه ابـ أبل شقبة يف  (2)
 ( مـ صريؼ غـدر طـ شعبة بف.8/439)

 العؾؾ ومعرفة الرجال(، وطبد اهلل بـ أمحد يف 8/439) الؿصـػل شقبة يف ورواه أيًضا ابـ أب
( مـ 727( برقؿ )1/327) الجامع(، ومـ صريؼف الخطقب يف 363( برقؿ )1/254-255)

 صريؼ أبل الضحك طـ مسروق مقققًفا طؾقف بؾػظف.

( مـ 9/145) الطبؼاتشقخ الؿصـػ مل أطرفف، وإثر ثابت طـ مطرف، فؼد رواه ابـ سعد يف  (3)
( مـ صريؼ أبل الـعؿان 392( برقؿ )1/381) مؼدمة الســصريؼ طػان بـ مسؾؿ، والدارمل يف 

( مـ صريؼ هدبف بـ خالد 731( برقؿ )328) الجامعمحؿد بـ الػضؾ السدوسل، والخطقب يف 
 كؾفؿ طـ مفدي بـ مقؿقن، بف، ومطرف هق ابـ طبد اهلل بـ الشخقر.

( مـ صريؼ 875برقؿ ) الؿعجؿؿصـػ، وشقخ شقخف مل أطرففؿا، ورواه ابـ الؿؼرئ يف شقخ ال (4)
 خطاب بـ يحقك بف، والحسـ بـ سالم طـده كذا )الحسـ بـ سالم بـ دبقس(.
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ًِ َقاَل: َحسِِّثِيٕ َحتَّٙ ُأَحسَِّثَك  َم

بـ الزبقر بـ  (3)، ثـا طبد اهللشيْ رِ بـ الحَ  (2)ا زيد، ثـ(1)ثـا طبداندَّ َح  (842)

، ثـا حػص بـ الحارث، طـ أبل محؿد البجظ، قال: التؼك طظ بـ أبل معبد

يؼقل يف  ملسو هيلع هللا ىلصأسؿعت رسقل اهلل  ،صالب، وكعب إحبار، فؼال كعب: يا طظ

فؼال كعب لعظ:  ،ولؽـ سؿعتف يؼقل يف الؿقبؼات .قال: ٓ الؿـجقات؟

 ملسو هيلع هللا ىلصفؼال طظ سؿعت رسقل اهلل  ،اتقَ جِ ـْحدثـل بالؿقبؼات، حتك أحدثؽ بالؿُ 

                                                        
 (.132هق إهقازيُّ ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

( برقؿ 3/561) ديؾالجرح والتعهق زيد بـ الحريش إهقازي ترجؿ لف ابـ أبل حاتؿ يف  (2)
(، ومل يذكرا فقف جرًحا وٓ تعدياًل سقى ققل ابـ حبان 8/251) الثؼات(، وابـ حبان يف 2537)

ربؿا أخطل، وذكر ابـ أبل حاتؿ مـ الرواة طـف إبراهقؿ بـ الفسـجاين، وذكر ابـ حبان طـف طبدان 
:...، وطـف طبدان (، وقال3/354-355) لسان الؿقزانإهقازي، وترجؿ لف الحافظ يف 

: ربؿا أخطل، وقال ابـ الؼطان: مجفقل حال، وذكر ابـ أبل الثؼاتإهقازي، قال ابـ حبان يف 
 هحاتؿ يف الرواة طـف إبراهقؿ بـ يقسػ الفسـجاين. ا

ففق مجفقل حال، وكلن ابـ حجر أتك بؼقل ابـ أبل حاتؿ بعد كالم ابـ الؼطان كل ُيثبت  قلت:
 أطؾؿ.جفالة حالف، واهلل 

 ه(، وقال الحافظ: مؼبقل. ا5/56) الجرحهق الباهظ، قال أبق حاتؿ: ٓ يعرف مجفقل.  (3)

 وهذا طـد الؿتابعة، وإٓ فؾقـ.
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ـ ةِ »يؼقل:  فؼال كعب لعظ:  ،«َبْقَعِة، َوفَِراُق اْلَجََمَطةِ ، َوَكْؽُث الْ اْلُؿقبَِؼاُت: َتْرُك الس 

 (1)."الؿـجقات: كػ لساكؽ، وجؾقس يف بقتؽ، وبؽاؤك طىل خطقئتؽ"

بـ  (3)، ثـا أمحدبـ طاصؿ يف مسجد الخقػ (2)حدثـل الحسـ (843)

، قال: دخؾت طىل سؾقؿان (6)ـ بدر العرجلب (5)، ثـا الربقع(4)ايندَ غُ اهلل ال طبقد

قال: أتعرف رجاًل  ،إطؿش، فؼال يل: مـ أيـ أكت؟ قؾت: مـ أهؾ البصرة

اِن َفََم »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ،طـ جده، طـ أبل مقسك يحدث طـ أبقف ـَ اْث

قال: حدثـل . قال: مـ هذا الرجؾ؟ قؾت: أكا .قؾت: كعؿ (7)«؟َقُفََم َجََمَطةٌ َفْق 

 (8).حتك أحدثؽ

                                                        
 سـده ضعقػ. (1)

 مل يتبقـ يل. (2)

 (.76ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (3)

 (.الُغداين بالغقـ، وتصحػ يف الؿطبقع إىل: )الػداين( بـ)الػاء (4)

 (، ولؼبف )ُطَؾْقَؾة(.1893ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبمتروك.  (5)

(6)  .   (9/63.)هتذيب الؽؿالويؼال: إْطَرجلُّ

( برقؿ 1/382) مسـده(، والروياين يف 2/531) الؿصـػالؿرفقع مـف رواه ابـ أبل شقبة يف  (7)
(، والربقع تؼدم 972بـ ماجف برقؿ )(، وا7223( برقؿ )13/189) مسـده(، وأبق يعىل يف 585)

( طـف: ٓ ُيدرى حالف: فقف 136( يف الترمجة رقؿ )1/333) الؿقزانحالف، وأبقه قال طـف الذهبل يف 
 هجفالة ما روى طـف غقر ولده.ا

 (.1726( برقؿ )4/2329) التؾخقص الحبقرولؾػائدة يـظر 

ثؽ( أور (8)  ده الؿصـػ.وٕجؾ هذا الؾػظ وهق )حدثـل حتك ُأحدِّ
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بـ  (3)، ثـا أمحدبـ طاصؿ يف مسجد الخقػ (2)حدثـل الحسـ (843)

، قال: دخؾت طىل سؾقؿان (6)ـ بدر العرجلب (5)، ثـا الربقع(4)ايندَ غُ اهلل ال طبقد
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 (8).حتك أحدثؽ

                                                        
 سـده ضعقػ. (1)

 مل يتبقـ يل. (2)

 (.76ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (3)

 (.الُغداين بالغقـ، وتصحػ يف الؿطبقع إىل: )الػداين( بـ)الػاء (4)

 (، ولؼبف )ُطَؾْقَؾة(.1893ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبمتروك.  (5)

(6)  .   (9/63.)هتذيب الؽؿالويؼال: إْطَرجلُّ

( برقؿ 1/382) مسـده(، والروياين يف 2/531) الؿصـػالؿرفقع مـف رواه ابـ أبل شقبة يف  (7)
(، والربقع تؼدم 972بـ ماجف برقؿ )(، وا7223( برقؿ )13/189) مسـده(، وأبق يعىل يف 585)

( طـف: ٓ ُيدرى حالف: فقف 136( يف الترمجة رقؿ )1/333) الؿقزانحالف، وأبقه قال طـف الذهبل يف 
 هجفالة ما روى طـف غقر ولده.ا

 (.1726( برقؿ )4/2329) التؾخقص الحبقرولؾػائدة يـظر 

ثؽ( أور (8)  ده الؿصـػ.وٕجؾ هذا الؾػظ وهق )حدثـل حتك ُأحدِّ
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طظ بـ محؿد بـ الحسقـ، ثـا أبق مسؾؿ القاقدي، ثـا الربقع  اهُ ـَثَ دَّ َح  (844)

 (1).لؽقال ذ ملسو هيلع هللا ىلصبـ بدر، طـ أبقف، طـ جده، طـ أبل مقسك أن الـبل ا

قال: سؿعت سػقان  ،(3)، ثـا أبق طؿر بـ خالد الباهظ(2)حدثـل أبل (845)

يا سػقان، أي شلء تحدث "إطؿش:  فؼال يل ،بـ طققـة يؼقل: قدمت الؽقفةا

 (4)."قال: ذاك لؽ ،قؾت: حديث وحديث بف طـ الحجازيقـ؟

بـ إسحاق الشقرازي، ثـا الحسـ بـ طظ، ثـا كصر بـ  (5)دثـل طؿرح (846)

كان قتادة إذا رآين يسللـل طـ الشعر، فلققل: "قال:  ،طظ، طـ أبقف، طـ شعبة

 (6)."أكشدك بقًتا، وتحدثـل بحديث

                                                        
 اكظر التخريج الؿتؼدم. (1)
 لف طىل ترمجة. مل أقػ (2)

 (.292يـظر تحت الحديث رقؿ ) (3)
 ( بلصقل مؿا هق هـا، ويـظر تعؾقؼ الؿصـػ طؾقف هـاك.293تؼدم برقؿ ) (4)
 (، ومل أقػ لف طىل ترمجة.295تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)
 (2/183 )هتذيب أثاررواه أبق جعػر الطبري يف شقخ الؿصـػ مل أطرفف، وهق أثر صحقح، فؼد  (6)

( مـ صريؼ 13132( برقؿ )7/177) الحؾقة( طـ كصر بـ طظ بف، ورواه أبق كعقؿ يف 999برقؿ )
( مـ صريؼ طبد اهلل بـ محؿد 72-71)ص أدب اإلمالءطبد اهلل بـ أمحد بـ حـبؾ، والسؿعاين يف 
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ًِ َض ُ٘ َع  ِعِف اِلُنَحسِِّخاإِلَباَى

بـ  (2)ؿروبـ الحسـ بـ طظ البري، ثـا أبق حػص ط (1)ثـا محؿددَّ َح  (847)

الثقري وشعبة ومالؽ  طظ، قال: سؿعت يحقك بـ سعقد، يؼقل: سللت سػقان

طـف؟ فامجعقا أن  ُل لَ ْس بـ أكس وسػقان بـ طققـة طـ الرجؾ واهل الحديث، فلُ ا

 (3).وأن أبقـ أمره ،أققل: لقس هق ثبتًا

 ،ثـا بف الحضرمل، ثـا طثؿان، ثـا طػان، حدثـل يحقك بـ سعقددَّ َح وَ  (848)

الرجؾ "ت لشعبة وسػقان الثقري وسػقان بـ طققـة ومالؽ بـ أكس: قال: قؾ

                                                        
 (.219تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)
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بـ ( بتعؾقؼل، وا93برقؿ ) مؼدمة كتاب الجرح والتعديؾيحقك بـ سعقد بف. ورواه ابـ أبل حاتؿ يف 

 ( مـ صريؼ طػان طـ يحقك، بف.851( بتحؼقؼل، والؿصـػ برقؿ )272برقؿ ) مؼدمة الؽامؾطدي يف 

 مؼدمة كتاب الجرح والتعديؾ(، وابـ أبل حاتؿ يف 1/17) مؼدمة صحقحفورواه مسؾؿ يف 
( مـ صريؼ طؿرو بـ طظ بف، مع 271برقؿ ) مؼدمة الؽامؾ( بتعؾقؼل، وابـ طدي يف 91برقؿ )

 ختالف يسقر يف كص سمال يحقك بـ سعقد طـد بعضفؿ، وهق أثر صحقح.ا
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 (1)."ـ أمره؟ قالقا: بقـ أمرهقِّ بَ يؽقن كثقر الغؾط يف الحديث، أُ 

بـ محؿد الؿازين، ثـا أبق طبد الرمحـ بـ  (2)حدثـل طبد الرمحـ (849)

يذكر  بـ الحسـ بـ شؼقؼ (5)قال: سؿعت طظ ،(4)، قال: سؿعت أبل(3)فيَ قْ بُّ َش 

، إن طباد بـ كثقر يغؾط يف الحديث"طـ ابـ الؿبارك، قال: قؾت لسػقان: 

  .فلذكره لؾـاس؟ قال: كعؿ، اذكره

قال ابـ الؿبارك: فاكتفقت إىل شعبة، وهق يؼقل: ما يسرين أن أروي طـ 

 ."ا مـ الدكقا فذكرت بف ققل سػقانطباد بـ كثقر، وأن يل كذا وكذ

كـت طـد "قال:  ،(8)، ثـا طػان(7)، ثـا أبق حػص(6)ثـا ابـ البريدَّ َح  (851)

 :ابـ طؾقة، فحدث رجؾ طـ رجؾ بحديث، فؼال: ٓ تحدث طـ هذا إسؿاطقؾ

غتابف، ولؽـف حؽؿ أكف لقس افؼال إسؿاطقؾ: ما  !!قال: اغتبتف ،فنكف لقس بثبت
                                                        

 صحقح. (1)

 (.477(، وبرقؿ )96حسـ الحديث تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.94مـ أئؿة أهؾ الحديث تؼدم تحت إثر رقؿ ) (3)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبـ َشبُّقيف ثؼة. أبق الحسـ اب أمحد بـ محؿد بـ ثابت الخزاطل هق (4)
(95.) 

 (.4743ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة حافظ.  (5)

 (.219تؼدم تحت إثر رقؿ ) (6)

 هق طؿرو بـ طظ الػالس أبق حػص. (7)

 هق طػان بـ مسؾؿ. (8)
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 (1)."بثبت

 ،، ثـا مقسك بـ إسؿاطقؾ(3)درْ الزَّ  بـ طظ، ثـا ابـ أبل (2)اهلل ثـا طبددَّ َح  (851)

، ذاك رجؾ قال: هاِت  ،كـت إذا حدثت سػقان بـ طققـة، طـ محاد بـ سؾؿة"قال: 

 (4)."، ذاك رجؾ طاقؾم بـ أبل مطقع، قال: هاِت وإذا حدثتف طـ سالَّ  .صالح

 (8)، قال: سؿعت مزامحًا(7)، ثـا أبق مسفر(6)ؿقَح ، ثـا دُ (5)ثـا طبداندَّ َح  (852)

ِ طُ دَ قؾت لشعبة: ما تؼقل يف أبل بؽر الفذيل؟ قال: تَ "يؼقل:   (1)."لءل أو أقِ ـ

                                                        
ف الخطقب يف (، ومـ صريؼ32برقؿ ) التؿققز(، ويف 1/17) مؼدمة صحقحفرواه مسؾؿ يف ( 1)
الؽػاية (، وابـ أبل حاتؿ يف 43)صمؼدمة كتاب الجرح والتعديؾ ( بتعؾقؼل، وابـ 89برقؿ )

( بتحؼقؼل مـ صريؼ طؿرو بـ طظ بف، ورواه الخطقب يف 13برقؿ ) مؼدمة الؿجروحقـحبان يف 
الؽػاية قح.( مـ صريؼ ابـ البري، وهق محؿد بـ الحسـ بـ طظ بف، ففق أثر صح43)ص 

 هق طبد اهلل بـ طظ بـ مفدي تؼدم، ومل أقػ لف طىل ترمجة. (2)

َرد، صدوق.  (3)  (.5955ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق محؿد بـ سػقان بـ أبل الزَّ

( مـ صريؼ يعؼقب بـ شقبة، 4/318) الؽامؾشقخ الؿصـػ مل أطرفف: ولؽـف قد رواه ابـ طدي يف  (4)
يعؼقب ثؼة، ولقس الؽالم يف محاد بـ سؾؿة طـده. ووقع طـده )يعؼقب طـ مقسك بـ إسؿاطقؾ بف، و
 ابـ أبل شقبة(، ولقس بشلٍء.

 هق إهقازي ثؼة. (5)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبلؼبف ُدحقؿ ثؼة حافظ متؼـ.  هق طبد الرمحـ بـ إبراهقؿ الدمشؼل (6)
(3817.) 

 (.3762ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبإطىل بـ مسفر الدمشؼل ثؼة.  هق طبد (7)
 الؽاشػأبق خزيؿة الؽقيف، وهق حسـ الحديث، وتـظر ترمجتف مـ  هق مزاحؿ بـ زفر التقؿل (8)

 .تحرير التؼريب، وهتذيب الؽؿال(، و5375طؼقب الترمجة رقؿ )
 =(، وابـ 2/552) الضعػاء(، والعؼقظ يف 4/313) الجرح والتعديؾاتؿ يف رواه ابـ أبل ح (1)
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 ،، ثـا سػقانبـ محؿد الزهري (2)بـ طظ، ثـا طبد اهلل (1)ثـا طبد اهللدَّ َح  (853)

قال: سؿعت محؿد بـ ققس يؼقل: سؿعت حبقب بـ أبل ثابت يؼقل: كـا 

 (4).، ٕبل صالح مقىل أم هاكئ(3)نَ زَ وْ رُ كسؿقف الدَّ 

بـ محؿد الؿازين، ثـا أبق طبد الرمحـ بـ  (5)ثـا طبد الرمحـدَّ َح  (854)

سئؾ طبد اهلل بـ "قال:  ،بـ الحسقـ بـ واقد (8)، ثـا طظ(7)، ثـا أبل(6)فيَ قْ بُّ َش 

 ."، هؾ فقف شلء؟ فؼال: فقف ثالثة أشقاء(1)املسالؿبارك طـ طؿر بـ صبح ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( بطرق طـ أبل 113)ص الؽػاية(، ومـ صريؼف الخطقب يف 837برقؿ ) الؿعجؿالؿؼرئ يف  =

ـ  (2/783الؿعرفة والتاريخمسفر بف. ورواه الػسقي يف  ( مـ صريؼ دحقؿ وهق طبد الرمحـ ب
 مزاحؿ( إىل )زيد(.إبراهقؿ بف، وتصحػ طـده )

 هق طبد اهلل بـ طظ بـ مفدي مل أقػ لف طىل ترمجة. (1)
 (.3614ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (2)
أحقال ُكتَِب يف حاشقة: ]د[ هق الؽذاب بؾغة فارس وُخط طؾقفا خط وفسرها الجقزجاين يف  (3)

 ( بـ)غقر محؿقد(.63)ص الرجال
( مـ صريؼ أمحد بـ سؾقؿان طـ سػقان بـ طققـة بف، 3/63) يخ إوسطالتاررواه البخاري يف  (4)

(. ورواه ابـ طدي يف  ( مـ صريؼ محؿد بـ يقسػ البخاري 2/255) الؽامؾوهق طـده )ُدُرْدزنَّ
 طـ طبد اهلل بـ محؿد الزهري، بف.

 (، وهق حسـ الحديث.477(، وبرقؿ )94تؼدم تحت إثر رقؿ ) (5)

 (.94لحديث تؼدم تحت إثر رقؿ )مـ أئؿة أهؾ ا (6)

 (.849ثؼة تؼدم قريًبا تحت إثر رقؿ ) (7)

 (.4751ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبحسـ الحديث يـظر.  (8)

)طؿر بـ صبح بـ  هتذيب الؽؿالكذا طـ )طؿر بـ صبح السامل(، ومل أقػ طىل ترمجتف، ويف  (1)
اهقيف: لؽـ مل أجد يف ترمجتف ققل ابـ الؿبارك، واهلل طؿران التؿقؿل العدوي الخراساين( كذبف ابـ ر

 أطؾؿ بف.
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، قال: سؿعت (3)كدَ رْ بـ مَ  (2)، حدثـل أمحد(1)أخبركا الساجل (855)

 (6).حديثف حرام بـ طثؿان (5)قل: حراميؼقل: سؿعت الشافعل يؼ (4)حرمؾة

، قال: بـ وزير الؿصري (8)، ثـا أبق داود، ثـا محؿد(7)ثـا الساجلدَّ َح  (856)

 .ركـ مـ أركان الؽذب بـ طبد اهلل الؿزين (1)سؿعت الشافعل يؼقل: كثقر

، ثـا ابـ (3)بـ طبد اهلل الحضرمل، ثـا طثؿان (2)ثـا محؿددَّ َح  (857)
                                                        

 هق زكرياء الساجل ثؼة. (1)

 (.264( برقؿ )6/8) تاريخ دمشؼ(، و157( برقؿ )2/76) الجرح والتعديؾلف ترمجة يف  (2)

ىل )مدرك ( بتؼديؿ الدال ط تاريخ دمشؼ، والجرحكذا يف مجقع كسخ الؿخطقط: )مردك(، ويف  (3)
 الراء. 

تؼريب هق حرمؾة بـ يحقك بـ حرمؾة بـ طؿران التجقبل الؿصري صاحب الشافعل صدوق.  (4)
 (.1185ترمجة برقؿ ) التفذيب

 (.1766( برقؿ )1/468) مقزان آطتدالتـظر ترمجتف يف  (5)

 تاريخالؿعرفة وال(، والػسقي يف 353برقؿ ) سمآت البرذطل لفرواه أبق زرطة كؿا يف  (6)
( بتحؼقؼل، والخطقب 92برقؿ ) مؼدمة معرفة الســ وأثار(، ومـ صريؼف البقفؼل يف 3/138)

( مـ صريؼ 1/573) الؿمتؾػ والؿختؾػ(، ورواه الدارقطـل يف 9/231) تاريخ بغداديف 
 .حرمؾة بف بؾػظ: )الرواية طـ حرام حرام(، ففق أثر ثابت طـ الشافعل 

 ا.ثؼة تؼدم قريبً  (7)

 هتذيب الؽؿالمل يرو طـف سقى أبل داود، وقال الحافظ: مؼبقل. وهذا طـد الؿتابعة وإٓ فؾقـ.  (8)
 (.6411ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب(، و26/586)

ـ  (1)  (.6943( برقؿ )3/436) مقزان آطتدالتـظر ترمجتف م

 (.4ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.4545ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة حافظ شفقر ولف أوهام قؾقؾ ثؼة. هق طثؿان بـ أبل شقبة  (3)

)9(

)9(



َُُشسِِّخ ِٔ َضِعِف اِي ١َُْ َع  677 اإِلَبا
 

 

 

 

، قال: سؿعت (3)كدَ رْ بـ مَ  (2)، حدثـل أمحد(1)أخبركا الساجل (855)

 (6).حديثف حرام بـ طثؿان (5)قل: حراميؼقل: سؿعت الشافعل يؼ (4)حرمؾة

، قال: بـ وزير الؿصري (8)، ثـا أبق داود، ثـا محؿد(7)ثـا الساجلدَّ َح  (856)

 .ركـ مـ أركان الؽذب بـ طبد اهلل الؿزين (1)سؿعت الشافعل يؼقل: كثقر

، ثـا ابـ (3)بـ طبد اهلل الحضرمل، ثـا طثؿان (2)ثـا محؿددَّ َح  (857)
                                                        

 هق زكرياء الساجل ثؼة. (1)

 (.264( برقؿ )6/8) تاريخ دمشؼ(، و157( برقؿ )2/76) الجرح والتعديؾلف ترمجة يف  (2)

ىل )مدرك ( بتؼديؿ الدال ط تاريخ دمشؼ، والجرحكذا يف مجقع كسخ الؿخطقط: )مردك(، ويف  (3)
 الراء. 

تؼريب هق حرمؾة بـ يحقك بـ حرمؾة بـ طؿران التجقبل الؿصري صاحب الشافعل صدوق.  (4)
 (.1185ترمجة برقؿ ) التفذيب

 (.1766( برقؿ )1/468) مقزان آطتدالتـظر ترمجتف يف  (5)

 تاريخالؿعرفة وال(، والػسقي يف 353برقؿ ) سمآت البرذطل لفرواه أبق زرطة كؿا يف  (6)
( بتحؼقؼل، والخطقب 92برقؿ ) مؼدمة معرفة الســ وأثار(، ومـ صريؼف البقفؼل يف 3/138)

( مـ صريؼ 1/573) الؿمتؾػ والؿختؾػ(، ورواه الدارقطـل يف 9/231) تاريخ بغداديف 
 .حرمؾة بف بؾػظ: )الرواية طـ حرام حرام(، ففق أثر ثابت طـ الشافعل 

 ا.ثؼة تؼدم قريبً  (7)

 هتذيب الؽؿالمل يرو طـف سقى أبل داود، وقال الحافظ: مؼبقل. وهذا طـد الؿتابعة وإٓ فؾقـ.  (8)
 (.6411ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب(، و26/586)

ـ  (1)  (.6943( برقؿ )3/436) مقزان آطتدالتـظر ترمجتف م

 (.4ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.4545ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة حافظ شفقر ولف أوهام قؾقؾ ثؼة. هق طثؿان بـ أبل شقبة  (3)

َُُشسِِّخ ِٔ َضِعِف اِي ١َُْ َع  677 اإِلَبا
 

 

 

 

، قال: سؿعت (3)كدَ رْ بـ مَ  (2)، حدثـل أمحد(1)أخبركا الساجل (855)

 (6).حديثف حرام بـ طثؿان (5)قل: حراميؼقل: سؿعت الشافعل يؼ (4)حرمؾة

، قال: بـ وزير الؿصري (8)، ثـا أبق داود، ثـا محؿد(7)ثـا الساجلدَّ َح  (856)

 .ركـ مـ أركان الؽذب بـ طبد اهلل الؿزين (1)سؿعت الشافعل يؼقل: كثقر

، ثـا ابـ (3)بـ طبد اهلل الحضرمل، ثـا طثؿان (2)ثـا محؿددَّ َح  (857)
                                                        

 هق زكرياء الساجل ثؼة. (1)

 (.264( برقؿ )6/8) تاريخ دمشؼ(، و157( برقؿ )2/76) الجرح والتعديؾلف ترمجة يف  (2)

ىل )مدرك ( بتؼديؿ الدال ط تاريخ دمشؼ، والجرحكذا يف مجقع كسخ الؿخطقط: )مردك(، ويف  (3)
 الراء. 

تؼريب هق حرمؾة بـ يحقك بـ حرمؾة بـ طؿران التجقبل الؿصري صاحب الشافعل صدوق.  (4)
 (.1185ترمجة برقؿ ) التفذيب

 (.1766( برقؿ )1/468) مقزان آطتدالتـظر ترمجتف يف  (5)

 تاريخالؿعرفة وال(، والػسقي يف 353برقؿ ) سمآت البرذطل لفرواه أبق زرطة كؿا يف  (6)
( بتحؼقؼل، والخطقب 92برقؿ ) مؼدمة معرفة الســ وأثار(، ومـ صريؼف البقفؼل يف 3/138)

( مـ صريؼ 1/573) الؿمتؾػ والؿختؾػ(، ورواه الدارقطـل يف 9/231) تاريخ بغداديف 
 .حرمؾة بف بؾػظ: )الرواية طـ حرام حرام(، ففق أثر ثابت طـ الشافعل 

 ا.ثؼة تؼدم قريبً  (7)

 هتذيب الؽؿالمل يرو طـف سقى أبل داود، وقال الحافظ: مؼبقل. وهذا طـد الؿتابعة وإٓ فؾقـ.  (8)
 (.6411ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب(، و26/586)

ـ  (1)  (.6943( برقؿ )3/436) مقزان آطتدالتـظر ترمجتف م

 (.4ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.4545ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة حافظ شفقر ولف أوهام قؾقؾ ثؼة. هق طثؿان بـ أبل شقبة  (3)

)10(

)9(

)11(

)10(

)9(

)11(



َُُشسِِّخ ِٔ َضِعِف اِي ١َُْ َع  678 اإِلَبا
 

 

 

 

العؾقي أكف رأى أبان بـ أبل  ؿٍ ؾْ طـ َس  ُت رْ بِ ْخ ، قال: قؾت لشعبة: أُ (1)إدريس

رى الفالل قبؾ الـاس الذي كان ي ؿٌ ؾْ فؼال: َس  ،طقاش يؽتب طـد أكس بـ مالؽ

 (2).بؾقؾتقـ

قال: قؾت لشعبة:  ،وقال حـبؾ بـ إسحاق، ثـا طثؿان، ثـا ابـ إدريس )*(

ؿ ؾْ قؾت: فنكف أخبرين طـ َس  .قال: كعؿ أكان مفدي بـ مقؿقن طـدك ثؼة؟

ان يرى الفالل الذي ك ؿٌ ؾْ فؼال: َس  .أكف رأى أبان يؽتب طـد أكس (1)قيؾالع

وهذا الذي قالف شعبة أن سؾًؿا كان يزطؿ أكف يرى  ،(2)؟!!قبؾ الـاس بؾقؾة

 .الؼؿر كقػ يساير الشؿس، وأن الؼؿر لقس يحتجب طـف

                                                        
 (.3224ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  هق طبد اهلل بـ إدريس إودي (1)

 لضعػاءا( بتعؾقؼل، والعؼقظ يف 642رقؿ )ب مؼدمة الجرح والتعديؾرواه ابـ أبل حاتؿ يف  (2)
( مـ صريؼ أبل 6122( برقؿ )3/494) العؾؾ ومعرفة الرجال(، وطبد اهلل بـ أمحد يف 2/53)

 سعقد إشج طـ ابـ إدريس بف.

 محاد كا قتقبة كا الـقسابقري سؾؿة بـ أمحد كا (4/262 )الجرح والتعديؾورواه ابـ أبل حاتؿ يف 
 :قتقبة قال ،بققمقـ الـاس قبؾ الفالل يرى لذيا: فؼال ،العؾقي اسؾؿً  لشعبة ذكرت :قال ،زيد بـا

 .الفالل كفأ فقظـ ،طقـقف اشػار فقرى يـظر وكان ،ابقضتا قد طقـقف أشػار أن يؼال

وسئؾ ابـ معقـ طـ ققل شعبة يف سؾؿ، فؼال: لقس بف بلس كان يرى الفالل قبؾ الـاس كان  قلت:
مقزان ( برواية الدقاق ويـظر 277برقؿ ) مـ كالم يحقك بـ معقـ يف الرجالحديد البصر. 

 (.3382( برقؿ )2/87) آطتدال

 تصحػ يف الؿطبقع إىل: )العدوي( بدل )العؾقي(. (1)

 ( مـ صريؼ: طثؿان بـ أبل شقبة، بف.39( برقؿ )1/274) الجعدياترواه البغقي يف  (2)

َُُشسِِّخ ِٔ َضِعِف اِي ١َُْ َع  679 اإِلَبا
 

 

 

 

بـ جعػر الزئبؼل يذكر طـ أبقف  بـ طؿرو بـ محؿد (1)وسؿعت أمحد )*(

بشقئقـ:  صَّ ل: كان سؾؿ العؾقي قد ُخ قا ،البصريقـ (2)]بعض[ أو غقره، طـ

الؽقاكب  ، وسرطة الؼراءة، وكان يؼقل: لقس تخػك طظَّ (3)الـظر ةِ دَّ حِ بِ 

الؿضقئة بالـفار، ويشقر لـا إىل مقاضعفا، فقؼقل لـا: ذاك زحؾ، وذاك 

وحؽل طـف أشقاء غقر ذلؽ  ،الؿشتري، وذاك الزهرة، وذاك كذا وذاك كذا

 .طجقبة

، قال: سؿعت رجاًل مـ (1)، ثـا أبق حػص(4)ريثـا ابـ البدَّ َح  (858)

، طـ مقسك بـ سعقد: أتحػظ طـ طبد الؿؾؽ بـ طؿقر أصحابـا يؼقل لقحقك

اد، وأشفدين طؾقفا؟ قَ أن طبد اهلل، اشترى أرًضا مـ أراضل السَّ "بـ صؾحة: ا

ـ؟ قال: طـ إسحاق بـ ؿَّ قال: ط ،ـ؟ فؼال: ثـا ابـ داودفؼال يحقك: طؿَّ 

بـ طؿقر، قال: امـ ولد إشعث بـ ققس، يحدث طـ طبد الؿؾؽ  (2)الصباح
                                                        

برقؿ  معجؿ شققخفطقظ يف مل أقػ طىل ترمجتف، وهـاك أمحد بـ طؿرو الزئبؼل بصري ذكره اإلسؿا (1)
  (17/43.)السقر(، ووالده محؿد ذكره الذهبل ذكًرا يف 46)

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع. (2)

 (.857وكحق هذا قال ابـ معقـ كؿا تؼدم تعؾقًؼا طىل إثر رقؿ ) (3)

 (.219تؼدم تحت إثر ) (4)

 هق الػالس. (1)

. هق إسحاق بـ الصباح الؽـدي  (2) إشعثل الؽبقر الؽقيف مـ ولد أشعث بـ ققس، ضعقػ ُمِؼؾٌّ
هتذيب الؽؿال (2/436( ترمجة برقؿ )363 ،)تؼريب التفذيب ( 364ترمجة برقؿ.) 

)4(

)3(
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)3(



َُُشسِِّخ ِٔ َضِعِف اِي ١َُْ َع  679 اإِلَبا
 

 

 

 

بـ جعػر الزئبؼل يذكر طـ أبقف  بـ طؿرو بـ محؿد (1)وسؿعت أمحد )*(

بشقئقـ:  صَّ ل: كان سؾؿ العؾقي قد ُخ قا ،البصريقـ (2)]بعض[ أو غقره، طـ

الؽقاكب  ، وسرطة الؼراءة، وكان يؼقل: لقس تخػك طظَّ (3)الـظر ةِ دَّ حِ بِ 

الؿضقئة بالـفار، ويشقر لـا إىل مقاضعفا، فقؼقل لـا: ذاك زحؾ، وذاك 

وحؽل طـف أشقاء غقر ذلؽ  ،الؿشتري، وذاك الزهرة، وذاك كذا وذاك كذا

 .طجقبة

، قال: سؿعت رجاًل مـ (1)، ثـا أبق حػص(4)ريثـا ابـ البدَّ َح  (858)

، طـ مقسك بـ سعقد: أتحػظ طـ طبد الؿؾؽ بـ طؿقر أصحابـا يؼقل لقحقك

اد، وأشفدين طؾقفا؟ قَ أن طبد اهلل، اشترى أرًضا مـ أراضل السَّ "بـ صؾحة: ا

ـ؟ قال: طـ إسحاق بـ ؿَّ قال: ط ،ـ؟ فؼال: ثـا ابـ داودفؼال يحقك: طؿَّ 

بـ طؿقر، قال: امـ ولد إشعث بـ ققس، يحدث طـ طبد الؿؾؽ  (2)الصباح
                                                        

برقؿ  معجؿ شققخفطقظ يف مل أقػ طىل ترمجتف، وهـاك أمحد بـ طؿرو الزئبؼل بصري ذكره اإلسؿا (1)
  (17/43.)السقر(، ووالده محؿد ذكره الذهبل ذكًرا يف 46)

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع. (2)

 (.857وكحق هذا قال ابـ معقـ كؿا تؼدم تعؾقًؼا طىل إثر رقؿ ) (3)

 (.219تؼدم تحت إثر ) (4)

 هق الػالس. (1)

. هق إسحاق بـ الصباح الؽـدي  (2) إشعثل الؽبقر الؽقيف مـ ولد أشعث بـ ققس، ضعقػ ُمِؼؾٌّ
هتذيب الؽؿال (2/436( ترمجة برقؿ )363 ،)تؼريب التفذيب ( 364ترمجة برقؿ.) 
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ِٔ َضِع ١َُْ َع َُُشسِِّخاإِلَبا ِف اِي  683 
 

 

 

 

، وأشفدين، فلرسؾ إىل الؼاسؿ اشترى مقسك بـ صؾحة أرًضا مـ أراضل السقاد

يعـل -د، فؼال مقسك: فلكا أشفد طىل أبقؽ بـ طبد الرمحـ، فلبك أن يشفا

 (1)."اد وأشفدين طؾقفاقَ أكف اشترى أرًضا مـ أراضل السَّ  -طبداهلل بـ مسعقد

 

                                                        
ـ،  (1/551الؽامؾرواه ابـ طدي يف  (1)  بـ إسحاق طـ :فؼال( مـ صريؼ ابـ البري بف إىل ققلف طؿَّ

 .ويؾؽ اسؽت :فؼال ،الصباح

 بـ إسحاق سؿعت :قال ،داود بـ اهلل طبد وسؿعت -وهق أبق حػص الػالس– طؿرو :قال ثؿ
 بـ مقسك اشترى :قال ،طؿقر بـ الؿؾؽ طبد طـ ثيحدِّ  ققس بـ أشعث ولد مـ رجاًل  الصباح

...، ثؿ قال: وإسحاق بـ الصباح هذا ٓ أطرفف إٓ يف هذه الؼصة، وما السقاد أرض مـ اأرًض  صؾحة
 ا.أضـ لف حديثًا مسـدً 

َُُشسِِّخ َ٘ اِي َِٚد ََٜط٣  َٚاَل  َُُع  َِٜػ  681 ِفٞ ايَِّصٟ 
 

 

 

 
َّاَل َِٓػَنُع  َُ اِلُنَحسِِّخ ِفٕ الَِّصٖ  َِّد  ََٓطٚ 

، قال: (1)رادحدثـل أبق حػص القاسطل، ثـا طباس الدوري، ثـا قُ  (859)

 (2).إذا سؿعت مـ الؿحدث، ومل تر وجفف فال ترو طـفسؿعت شعبة يؼقل: 

 

                                                        
 (.4333ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبأبق كقح يعرف بُؼراد ثؼة لف أفراد.  هق طبد الرمحـ بـ غزوان (1)

( بتحؼقؼل، مـ صريؼ محؿد بـ الحسـ بـ مؽرم، 157برقؿ ) مؼدمة الؽامؾرواه ابـ طدي يف  (2)
صريؼ محؿد بـ يعؼقب إصؿ كالمها طـ ( مـ 994( برقؿ )1/414) الجامعوالخطقب يف 

العباس بـ محؿد بف، وفقف زيادة طـدمها، وهل )لعؾف شقطان قد تصقر يف صقرتف يؼقل: حدثـا 
 (.126)ص اإللؿاعوأخبركا(، ورواه مـ صريؼ الؿصـػ طقاض يف 



َُُشسِِّخ َ٘ اِي َِٚد ََٜط٣  َٚاَل  َُُع  َِٜػ  681 ِفٞ ايَِّصٟ 
 

 

 

 
َّاَل َِٓػَنُع  َُ اِلُنَحسِِّخ ِفٕ الَِّصٖ  َِّد  ََٓطٚ 

، قال: (1)رادحدثـل أبق حػص القاسطل، ثـا طباس الدوري، ثـا قُ  (859)

 (2).إذا سؿعت مـ الؿحدث، ومل تر وجفف فال ترو طـفسؿعت شعبة يؼقل: 

 

                                                        
 (.4333ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبأبق كقح يعرف بُؼراد ثؼة لف أفراد.  هق طبد الرمحـ بـ غزوان (1)

( بتحؼقؼل، مـ صريؼ محؿد بـ الحسـ بـ مؽرم، 157برقؿ ) مؼدمة الؽامؾرواه ابـ طدي يف  (2)
صريؼ محؿد بـ يعؼقب إصؿ كالمها طـ ( مـ 994( برقؿ )1/414) الجامعوالخطقب يف 

العباس بـ محؿد بف، وفقف زيادة طـدمها، وهل )لعؾف شقطان قد تصقر يف صقرتف يؼقل: حدثـا 
 (.126)ص اإللؿاعوأخبركا(، ورواه مـ صريؼ الؿصـػ طقاض يف 



َُاِع  682 ِفٞ ُغُكِٛط َبِعِض ايػَّ
 

 

 

 
 ِفٕ ُغُكِْط َبِعِض الػََّناِع

ويعرف بالشعراين، ثـا  ،بـ محؿد بـ إسحاق إهقازي (1)ثـا أمحددَّ َح  (861)

ذي يسؼط طـ ال"قال: ققؾ لشعقب بـ إسحاق:  ،قؿَح أبق زرطة الدمشؼل، ثـا دُ 

 (2)."الرجؾ مـ الحديث؟ قال: إذا حضر الؿجؾس أجزأه

 

                                                        
 (.68تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

(، 72)ص الؽػايةريؼف رواه الخطقب يف (، ومـ ص217برقؿ ) تاريخفإثر طـد أبل زرطة يف  (2)
 ففق أثر صحقح.

َٕ َُُعٛ َِٜػ  ِِ ُٖ َٚ  ِِ ُٖ ٍُ َأَسُس َِٜػَأ َُاَع١ِ   683 ِفٞ اِيَذ
 

 

 

 

ٌَ َِٓػَنُعْ ٍُِه  َّ ٍُِه  َِٓػَأُل َأَحُس  ِ٘  ِفٕ اِلَذَناَع

بـ حرب  (2)بـ أمحد بـ معدان الغزاء، ثـا أمحد (1)ثـا طبد اهللدَّ َح  (861)

الثقري يف الؼقم يؽقكقن مجقًعا، ثـا سػقان  ،بـ أبل الزرقاء (3)الؿقصظ، ثـا زيد

ويؽقن الؽتاب مع  (4)]يف كتاب[ فقلتقن الرجؾ، ومعفؿ حديث مـ حديثف

بعضفؿ، وهق طـدهؿ ثؼة، وهؿ أكثر مـ أن يستطقعقا أن يـظروا فقف مجقًعا، هؾ 

إكؿا هق بؿـزلة  .يدخؾ طؾقفؿ أن يصدققا صاحبفؿ يف مسائؾف؟ قال: ٓ

 (5).الشفادة

                                                        
 (، ومل أقػ لف طىل ترمجة.3تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.24ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (2)

 (.2153ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق زيد بـ أبل الزرقاء الؿقصظ، ثؼة.  (3)

 .ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع (4)

يعـل –هذا إثر طـ صريؼ الؿصـػ، ثؿ طؾؼ قائاًل: وَحَؿَؾُف  ذكر ابـ رجب الحـبظ  (5)
خصة يف ذلؽ كؿا ُيؼرأُ  -الرامفرمزي  رُّ ؼِ فقُ  يـ،بالدَّ  طؾقف الؿشفقد طىل ؽُّ الصَّ  طىل أن مراد سػقان الرُّ

 يف يـظر أن لؾسامع بَّ حَ تَ اْس  فأك إٓ ا،أيًض  ذلؽ مثؾ طىل لُّ دُ يَ  أمحد وكالم، سؿعف مؿـ طؾقف فقشفدُ  بف
(، قؾت ولؾسامعقـ إذا حدثقا أن يؼقلقا 1/253) شرح طؾؾ الترمذي .فكػُس  لتطقب الؽتاب

 ( لقتضح أكثر.464سؿعـا وحدثـا فالكا ويـظر ما تؼدم برقؿ )



َٕ َُُعٛ َِٜػ  ِِ ُٖ َٚ  ِِ ُٖ ٍُ َأَسُس َِٜػَأ َُاَع١ِ   683 ِفٞ اِيَذ
 

 

 

 

ٌَ َِٓػَنُعْ ٍُِه  َّ ٍُِه  َِٓػَأُل َأَحُس  ِ٘  ِفٕ اِلَذَناَع

بـ حرب  (2)بـ أمحد بـ معدان الغزاء، ثـا أمحد (1)ثـا طبد اهللدَّ َح  (861)

الثقري يف الؼقم يؽقكقن مجقًعا، ثـا سػقان  ،بـ أبل الزرقاء (3)الؿقصظ، ثـا زيد

ويؽقن الؽتاب مع  (4)]يف كتاب[ فقلتقن الرجؾ، ومعفؿ حديث مـ حديثف

بعضفؿ، وهق طـدهؿ ثؼة، وهؿ أكثر مـ أن يستطقعقا أن يـظروا فقف مجقًعا، هؾ 

إكؿا هق بؿـزلة  .يدخؾ طؾقفؿ أن يصدققا صاحبفؿ يف مسائؾف؟ قال: ٓ

 (5).الشفادة

                                                        
 (، ومل أقػ لف طىل ترمجة.3تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.24ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبصدوق.  (2)

 (.2153ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق زيد بـ أبل الزرقاء الؿقصظ، ثؼة.  (3)

 .ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع (4)

يعـل –هذا إثر طـ صريؼ الؿصـػ، ثؿ طؾؼ قائاًل: وَحَؿَؾُف  ذكر ابـ رجب الحـبظ  (5)
خصة يف ذلؽ كؿا ُيؼرأُ  -الرامفرمزي  رُّ ؼِ فقُ  يـ،بالدَّ  طؾقف الؿشفقد طىل ؽُّ الصَّ  طىل أن مراد سػقان الرُّ

 يف يـظر أن لؾسامع بَّ حَ تَ اْس  فأك إٓ ا،أيًض  ذلؽ مثؾ طىل لُّ دُ يَ  أمحد وكالم، سؿعف مؿـ طؾقف فقشفدُ  بف
(، قؾت ولؾسامعقـ إذا حدثقا أن يؼقلقا 1/253) شرح طؾؾ الترمذي .فكػُس  لتطقب الؽتاب

 ( لقتضح أكثر.464سؿعـا وحدثـا فالكا ويـظر ما تؼدم برقؿ )



َٕ َُُعٛ َِٜػ  ِِ ُٖ َٚ  ِِ ُٖ ٍُ َأَسُس َِٜػَأ َُاَع١ِ   684 ِفٞ اِيَذ
 

 

 

 

قال:  ،طبد الرمحـ، ثـا ابـ الطباع حدثـل أمحد، حدثـل سعقد بـ (862)

سؿعت أبا حػص يؼقل: كـا طـد محاد بـ زيد، فذهب إكسان يعقد طؾقفؿ، فؼال: 

 (1).لقستػفؿ بعضؽؿ بعًضا

بـ  ةُ بَ طْ ثـا قُ دَّ بـ كقح، ثـا الحسقـ بـ طظ العجظ، َح  (2)حدثـل سفؾ (863)

ة: اذهب قَ قْ ف العالء بـ الؿـفال، قال: قال يل محؿد بـ ُس العالء الغـقي، طـ أبق

سؿع مـل فخرج بـا إىل ت، فؾعؾؽ أن تؽقن أحػظ لؿا بـا إىل رجؾ لف فضؾ

 (3).طاصؿ بـ كؾقب

 

                                                        
 (، ويف سـده مـ مل أطرفف.133)ص اإللؿاعرواه مـ صريؼ الؿصـػ طقاض يف  (1)

  ترمجة.مل أقػ لف طىل (2)

( مـ صريؼ: 4932( برقؿ )8/234) الجامع لشعب اإليؿانسـده ضعقػ، ورواه البقفؼل يف  (3)
( برقؿ 6/55) لسان الؿقزانمحؿد بـ إبراهقؿ الطرسقسل، طـ قطبة، بف. وتـظر ترمجة قطبة مـ 

(6777.) 

 لقس يف رواية البقفؼل ققلف: )فؾعؾؽ أن تؽقن أحػظ لؿا تسؿع مـل(. تنبيه:

ِٔ َؾسََّز ِفٞ َشِيَو ََ 685 
 

 

 

 
ًِ َؾسََّز ِفٕ َشِلَك  َم

 (3)، ثـا خؾػؿؾَّ َس بـ مُ  (2)بـ أمحد الغزاء، ثـا يقسػ (1)ثـا طبد اهللدَّ َح  (864)

كتبت مـ سػقان الثقري طشرة آٓف حديث أو كحقها، فؽـت " بـ تؿقؿ، قال:ا

فؼؾت لزائدة: يا أبا الصؾت إين كتبت طـ سػقان طشرة آٓف  أستػفؿ جؾقسل،

 .فؼال يل: ٓ تحدث مـفا إٓ بؿا تحػظ بؼؾبؽ، وتسؿع أذكؽ ،حديث أو كحقها

 (4).قال: فللؼقتفا

 

                                                        
 تؼدم قريبًا. (1)

 (.12ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.1737ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق خؾػ بـ تؿقؿ بـ أبل طتاب، صدوق طابد.  (3)

 (.378تؼدم تخريجف برقؿ ) (4)



ِٔ َؾسََّز ِفٞ َشِيَو ََ 685 
 

 

 

 
ًِ َؾسََّز ِفٕ َشِلَك  َم

 (3)، ثـا خؾػؿؾَّ َس بـ مُ  (2)بـ أمحد الغزاء، ثـا يقسػ (1)ثـا طبد اهللدَّ َح  (864)

كتبت مـ سػقان الثقري طشرة آٓف حديث أو كحقها، فؽـت " بـ تؿقؿ، قال:ا

فؼؾت لزائدة: يا أبا الصؾت إين كتبت طـ سػقان طشرة آٓف  أستػفؿ جؾقسل،

 .فؼال يل: ٓ تحدث مـفا إٓ بؿا تحػظ بؼؾبؽ، وتسؿع أذكؽ ،حديث أو كحقها

 (4).قال: فللؼقتفا

 

                                                        
 تؼدم قريبًا. (1)

 (.12ثؼة تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

 (.1737ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبهق خؾػ بـ تؿقؿ بـ أبل طتاب، صدوق طابد.  (3)

 (.378تؼدم تخريجف برقؿ ) (4)



َِاَل٤ُ  686 اإِل
 

 

 

 

 ُٛاإِلِماَل

بـ أبل  (2)بـ محؿد بـ سفقؾ، ثـا إبراهقؿ بـ بشر (1)أمحدحدثـل  (865)

ِ قَ ُج   ،ر، طـ جابر، طـ أبل جعػرؿِ ح، طـ طؿرو بـ َش قْ بِ ؼ، ثـا إسؿاطقؾ بـ َص ال

ِف »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قالت أم سؾؿة زوج الـبل  ـُ َأبِ بَِلدِيؿٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَدَطا َرُسقُل الؾَّ ل ، َوَطؾِلُّ ْب

ِف  َدِيِؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَصالٍِب ِطـَْدُه، َفَؾْؿ َيَزْل َرُسقُل الؾَّ ْٕ ـَ ا ُيْؿؾِل َوَطؾِلٌّ َيْؽُتُب، َحتَّك َمأَلَ َبْط

 (3).«َوَضْفَرُه َوَأَكاِرَطفُ 

، ثـا بـ أبان الؼرشل (5)بـ سؾقؿان الزبقري، ثـا أمحد (4)ثـا محؿددَّ َح  (866)

يف  ظَّ وأمىل طَ  (6)فُ تَ كَ قْ جريج، قال: أتقت كافًعا، فطرح ُج  ابـ طققـة، ثـا ابـ
                                                        

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (1)

 وقع يف الؿطبقع: )بشقر( بدل: )بشر(. (2)

ا. (3)  ضعقػ جدا

 مل أطرفف. (4)

 ه(، وقال: روى طـ سػقان بـ طققـة حدثـا طـف ابـ قحطبة. ا8/32) الثؼاته ابـ حبان يف ذكر (5)

ؿِّ  اْلُجقَكةُ  (6) َْزَهِريُّ  َقاَل  ،اْلَعطَّارِ  ُجقَكةُ  بِالضَّ ْٕ اةٌ  ُمْسَتِديَرةٌ  ُسَؾْقَؾةٌ  اْلُجقَكةُ : ا ـَ  َمعَ  َتُؽقنُ  َأَدًما ُمَغشَّ اِري  .اْلَعطَّ
مختار الصحاح ( مادة: )َجَقَن(.118)ص 

َِاَل٤ُ  687 اإِل
 

 

 

 

َع »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: سؿعت طبد اهلل بـ طؿر يؼقل: قال رسقل اهلل  ،ألقاحل ََ إَِذا َتَبا

ـُْفَماْلُؿَتَبا ـْ َبْقَعتِِف مَ  بِاْلِخَقارِ  ََِعاِن َفُؽؾ  َواِحٍد ِم ُؽقنَ ِم ََ ْػَترَِقا َأْو  ََ ـْ  ا َلْؿ  َبْقُعُفََم َط

ـْ ِخَقاٍر َفَؼْد َوَجَب   (1).«ِخَقاٍر، َفنَِذا َكاَن َط

بـ طظ الديـقري، ثـا محؿد بـ أمحد بـ البراء، ثـا طظ  (2)حدثـل أمحد (867)

بـ  سؿعت طؽرمة بـ طؿار، يؿظ حديث سؾؿة"قال:  بـ الؿديـل، ثـا يحقك،ا

طىل الػضؾ بـ الربقع، فؾؿ يؽـ معل شلء أكتب  (3)إكقع الطقيؾ يف مرحب

ِ ، كتبف يل، ثؿ أماله طظ وطىل محؿد ابْ رّي السَّ فقف، فحؿؾتف طـ بشر بـ   (4).لـ

قال:  ،بـ سؾقؿان القاسطل (6)، ثـا مذكقر(5)حدثـل ابـ الغزاء (868)

 (7).يؼقل: ما رضقـا مـ أحد إٓ باإلمالء إٓ شريًؽا سؿعت طػان

                                                        
 .طـ ابـ طؿر  الصحقحقـسـده ضعقػ، وأما الؿرفقع مـف، ففق ثابت يف  (1)

 (، ومل أجد لف ترمجة.796تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

يقم خقبر، وقصة قتؾف طـد مسؾؿ بآخر الحديث الطقيؾ برقؿ  وَمْرَحٌب هق يفقديٌّ قتؾف طظ  (3)
(1837.) 

( مـ صريؼ: 14/185-186) تاريخ بغداد، وإثر رواه الخطقب يف شقخ الؿصـػ مل أطرفف (4)
 محؿد بـ طثؿان بـ أبل شقبة طـ طظ بـ الؿديـل، بف.

 (، ومل أقػ طىل ترمجتف.3تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (5)

 (، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل.7173( برقؿ )15/363) تاريخ بغدادترجؿ لف الخطقب يف  (6)

 ( بلصقل مؿا هق هـا.757برقؿ ) تؼدم (7)



َِاَل٤ُ  687 اإِل
 

 

 

 

َع »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: سؿعت طبد اهلل بـ طؿر يؼقل: قال رسقل اهلل  ،ألقاحل ََ إَِذا َتَبا

ـُْفَماْلُؿَتَبا ـْ َبْقَعتِِف مَ  بِاْلِخَقارِ  ََِعاِن َفُؽؾ  َواِحٍد ِم ُؽقنَ ِم ََ ْػَترَِقا َأْو  ََ ـْ  ا َلْؿ  َبْقُعُفََم َط

ـْ ِخَقاٍر َفَؼْد َوَجَب   (1).«ِخَقاٍر، َفنَِذا َكاَن َط

بـ طظ الديـقري، ثـا محؿد بـ أمحد بـ البراء، ثـا طظ  (2)حدثـل أمحد (867)

بـ  سؿعت طؽرمة بـ طؿار، يؿظ حديث سؾؿة"قال:  بـ الؿديـل، ثـا يحقك،ا

طىل الػضؾ بـ الربقع، فؾؿ يؽـ معل شلء أكتب  (3)إكقع الطقيؾ يف مرحب

ِ ، كتبف يل، ثؿ أماله طظ وطىل محؿد ابْ رّي السَّ فقف، فحؿؾتف طـ بشر بـ   (4).لـ

قال:  ،بـ سؾقؿان القاسطل (6)، ثـا مذكقر(5)حدثـل ابـ الغزاء (868)

 (7).يؼقل: ما رضقـا مـ أحد إٓ باإلمالء إٓ شريًؽا سؿعت طػان

                                                        
 .طـ ابـ طؿر  الصحقحقـسـده ضعقػ، وأما الؿرفقع مـف، ففق ثابت يف  (1)

 (، ومل أجد لف ترمجة.796تؼدم تحت إثر رقؿ ) (2)

يقم خقبر، وقصة قتؾف طـد مسؾؿ بآخر الحديث الطقيؾ برقؿ  وَمْرَحٌب هق يفقديٌّ قتؾف طظ  (3)
(1837.) 

( مـ صريؼ: 14/185-186) تاريخ بغداد، وإثر رواه الخطقب يف شقخ الؿصـػ مل أطرفف (4)
 محؿد بـ طثؿان بـ أبل شقبة طـ طظ بـ الؿديـل، بف.

 (، ومل أقػ طىل ترمجتف.3تؼدم تحت الحديث رقؿ ) (5)

 (، ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل.7173( برقؿ )15/363) تاريخ بغدادترجؿ لف الخطقب يف  (6)

 ( بلصقل مؿا هق هـا.757برقؿ ) تؼدم (7)



ُِاَل٤ُ  688 ااِلِغِت
 

 

 

 
 ُِٛغِتِناَلااِل

بـ الػرج  (2)ثـا العباس -زمُ رْ فُ امَ رَ كزل -بـ ططقة  (1)ثـا محؿددَّ َح  (869)

 (3).ٕبل طاصؿ ، قال: كان يحقك بـ راشد يستؿظالرياشل

 

                                                        
 مل أقػ طىل ترمجتف. (1)

 (.3198ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة.  (2)

أدب (، والسؿعاين يف 1197( برقؿ )2/66) الجامعرواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (3)
 (.87)ص اإلمالء وآستؿالء

ََُػاِدِس ََُذاِيِؼ ِفٞ اِي  689 َعِكُس اِي
 

 

 

 
 َعِكُس اِلَنَذاِلِؼ ِفٕ اِلَنَػاِدِس

، ثـا (3)، ثـا الـضربـ طبد العظقؿ (2)، ثـا العباس(1)ثـا ابـ البريدَّ َح  (871)

 رمُ لفَ ا بعد قال: سؿعت كتاب طؿر بـ طبد العزيز يؼقل: أمَّ  ،بـ طؿار (4)طؽرمة

 (5).يف مساجدهؿ، فنن السـة كاكت قد أمقتت عؾؿ أن يـشروا العؾؿأهؾ ال

                                                        
 (.219تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.3193ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبفظ. هق العـبري ثؼة حا (2)

 (.7198ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة لف أفراد.  هق الـضر بـ محؿد الُجرشل (3)

تؼريب هق الِعْجظ، صدوق يغؾط، ويف روايتف طـ يحقك بـ أبل كثقر اضطراب، ومل يؽـ لف كتاب.  (4)
 (.4736ؿ )ترمجة برق التفذيب

أدب (، والسؿعاين يف 1183( برقؿ )2/61) الجامعرواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (5)
 (.44-43)ص اإلمالء وآستؿالء



ََُػاِدِس ََُذاِيِؼ ِفٞ اِي  689 َعِكُس اِي
 

 

 

 
 َعِكُس اِلَنَذاِلِؼ ِفٕ اِلَنَػاِدِس

، ثـا (3)، ثـا الـضربـ طبد العظقؿ (2)، ثـا العباس(1)ثـا ابـ البريدَّ َح  (871)

 رمُ لفَ ا بعد قال: سؿعت كتاب طؿر بـ طبد العزيز يؼقل: أمَّ  ،بـ طؿار (4)طؽرمة

 (5).يف مساجدهؿ، فنن السـة كاكت قد أمقتت عؾؿ أن يـشروا العؾؿأهؾ ال

                                                        
 (.219تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

 (.3193ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبفظ. هق العـبري ثؼة حا (2)

 (.7198ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيبثؼة لف أفراد.  هق الـضر بـ محؿد الُجرشل (3)

تؼريب هق الِعْجظ، صدوق يغؾط، ويف روايتف طـ يحقك بـ أبل كثقر اضطراب، ومل يؽـ لف كتاب.  (4)
 (.4736ؿ )ترمجة برق التفذيب

أدب (، والسؿعاين يف 1183( برقؿ )2/61) الجامعرواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (5)
 (.44-43)ص اإلمالء وآستؿالء



 693 ايػَِّطُز
 

 

 

 

 الػَِّطُز

،ثـا (3)، ثـا أبق داودالصػار (2)بـ هارون، ثـا طبدة (1)ثـا طبقد اهللدَّ َح  (871)

يحدثؽؿ؟ قال:  (5)ق إحقصكقػ كان أب": (4)شعبة، قال: قؾت ٕبل إسحاق

 (6)."قال طبد اهلل، قال طبد اهلل ،كان يسردها طؾقـا يف الؿسجد

قال: سؿعت أبا داود، ثـا شعبة،  ،، ثـا أبق حػص(7)ثـا ابـ البريدَّ َح  (872)

أبق إحقص يحدثؽؿ؟ قال: كان يسؽبفا  كقػ كان"ٕبل إسحاق:  قال: قؾت

 (8)."طبد اهلل، قال طبد اهلل قال ،طؾقـا يف الؿساجد
                                                        

 (، ومل أقػ طىل ترمجتف.434(، وبرقؿ )137هق طبقد اهلل بـ هارون بـ طقسك رامفرمزي تؼدم برقؿ ) (1)
 (.4333ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب. هق طبدة بـ طبد اهلل الصػار الخزاطل ثؼة (2)
 هق الطقالسل. (3)
 هق السبقعل. (4)
 (.4548( ترمجة برقؿ )22/445) هتذيب الؽؿاللف صحبة.  هق طقف بـ مالؽ الجشؿل (5)
 يـظر الذي بعده. (6)
 (.219تؼدم تحت إثر رقؿ ) (7)
 العؾؾ ومعرفة الرجال(، وطبد اهلل بـ أمحد يف 3/239) تاريخالؿعرفة والرواه الػسقي يف  (8)

(، ورواه 1184( برقؿ )2/61) الجامع(، ومـ صريؼف الخطقب يف 5376( برقؿ )3/244)
( بطرق طـ أبل داود بف، 874(، والؿصـػ برقؿ )437( برقؿ )1/371) الجعدياتالبغقي يف 

 وأبق داود هق الطقالسل، ففق أثر صحقح.

ِِْتَداُب  691 اال
 

 

 

 (1)االِىِتَداُب 

 االىِتِدَاُب

أن الؼاسؿ بـ كصر حدثفؿ، قال: حدثـل أبق  (2)أخبرين أبل (873)

فؼال: لقس فقفؿ مـ  -وذكر أهؾ الؽقفة-الرمحـ، قال: سؿعت أبل يؼقل  طبد

طؾقف ثابت  يحسـ، هذا ابـ أبل لقظ طـدهؿ، ما حدثقكا طـف بشلء فقف خقر، قدم

 .البـاين مـ طـدكا قدمًة، فجاء طـف بؽؾ شلء حسـ

 

                                                        
ٓ سقؿا  إَِلْقفِ ُيحتاج  فلحقاًكا هق: آكتؼاء وآختبار لألحاديث والطرق مـ مرويات الشقخ، آكتخاب (1)

ْقِخ  إذا كان َواَيةِ  َوفِل ُمْؽثًِرا، الشَّ الِِب  َكْقنِ  َأوْ  ُطْسًرا، الرِّ َقاَمةِ  ُصقُل  ُيْؿؽِـُفُ  َٓ  َغِريًبا الطَّ  ـَْتَخَب ، فقاإْلِ
رَ  َوَما شقخف، َطَقالَِل  ـْ  َتَؽرَّ تدريب (، و43)ص الؿعجؿ القجقز. َغْقِرهِ  ِطـْدَ  َيِجُدهُ  َٓ  َوَما َياتِِف،ِروَ م مِ

 ( لؾخطقب البغدادي.2/155) الجامع( بتصرف يسقر، ويـظر 2/129) الراوي

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (2)



ِِْتَداُب  691 اال
 

 

 

 (1)االِىِتَداُب 

 االىِتِدَاُب

أن الؼاسؿ بـ كصر حدثفؿ، قال: حدثـل أبق  (2)أخبرين أبل (873)

فؼال: لقس فقفؿ مـ  -وذكر أهؾ الؽقفة-الرمحـ، قال: سؿعت أبل يؼقل  طبد

طؾقف ثابت  يحسـ، هذا ابـ أبل لقظ طـدهؿ، ما حدثقكا طـف بشلء فقف خقر، قدم

 .البـاين مـ طـدكا قدمًة، فجاء طـف بؽؾ شلء حسـ

 

                                                        
ٓ سقؿا  إَِلْقفِ ُيحتاج  فلحقاًكا هق: آكتؼاء وآختبار لألحاديث والطرق مـ مرويات الشقخ، آكتخاب (1)

ْقِخ  إذا كان َواَيةِ  َوفِل ُمْؽثًِرا، الشَّ الِِب  َكْقنِ  َأوْ  ُطْسًرا، الرِّ َقاَمةِ  ُصقُل  ُيْؿؽِـُفُ  َٓ  َغِريًبا الطَّ  ـَْتَخَب ، فقاإْلِ
رَ  َوَما شقخف، َطَقالَِل  ـْ  َتَؽرَّ تدريب (، و43)ص الؿعجؿ القجقز. َغْقِرهِ  ِطـْدَ  َيِجُدهُ  َٓ  َوَما َياتِِف،ِروَ م مِ

 ( لؾخطقب البغدادي.2/155) الجامع( بتصرف يسقر، ويـظر 2/129) الراوي

 مل أقػ لف طىل ترمجة. (2)



ًِِكنُي  692 ايتَّ
 

 

 

 
 (1)التَِّلِكنُي

 التَّلِكنُِي

، بـ مـصقر الجقاز (3)، ثـا محؿدريُّ تَ ْس التُّ بـ معاذ  (2)ثـا يحقكدَّ َح  (874)

حاديث كقػ سؿعتفا مـ أبل الزكاد؟ قال: هذه إ"قال: ققؾ لسػقان بـ طققـة: 

 ."كـت أسللف حديًثا حديًثا، فقؼقل: أخبرين إطرج

، ثـا أبق داود، ثـا شعبة، طـ (5)بـ طظ، ثـا أبق مقسك (4)ثـا طبد اهللدَّ َح  (875)

ِف »قال:  ،قتادة، طـ أكس ، َوَخْؾَػ َأبِل َبْؽٍر َوُطَؿَر، ملسو هيلع هللا ىلصَصؾَّْقُت َخْؾَػ َرُسقِل الؾَّ
                                                        

ا ُيسلل التؾؼقـ هق: قبقل الشقخ ما ُيْؾَؼك إلقف مـ حديث، أو ُيؼرأ طؾقف،  (1) أو ُيَدسُّ يف كتبف، أو يجقب طؿَّ
َظُف إن كان أَصؿَّ أو أطؿك، متقؼًظا كان حقـئٍذ أم غافاًل،  طـف مـ التحديث بف، أو يصح لف، أو ُيَحػَّ
وسقاء كان الحديث الذي يتؾؼـف مـ حديثف أم ٓ، وطؾقف يؽقن قبقل التؾؼقـ صػة جرح يف الجؿؾة 

القؼقـ بؿعرفة مـ ُرمل مـ ػؾة الراوي، ومجازفتف وطدم تثبُّتف. مـ حقث هق تؾؼقـ: ٕكف يدل طىل غ
-199)ص مؼدمة الؿجروحقـ(، ويـظر تعؾقؼل طىل 95، 18)ص الؿحدثقـ بؼبقل التؾؼقـ

 ( ٓبـ حبان.232

 (.542برقؿ ) أسئؾة البرقاين لفقال طـف الدارقطـل: يعتبر بف.  (2)

 ثؼة. (3)

 ي تؼدم، ومل أقػ لف طىل ترمجة.هق طبد اهلل بـ طظ بـ مفد (4)

 العـزي محؿد بـ الؿثـك ثؼة وشقخف أبق داود هق الطقالسل. (5)

ًِِكنُي  693 ايتَّ
 

 

 

 

ِحقؿِ  ـِ الرَّ ْحَؿ ِف الرَّ  (1).«َوَخْؾَػ ُطْثَؿاَن، َفَؾْؿ َيُؽقُكقا َيْسَتْػتُِحقَن اْلِؼَراَءَة بِبِْسِؿ الؾَّ

 (2).قال شعبة: قؾت لؼتادة: أسؿعت مـ أكس؟ قال: كعؿ، كحـ سللـاه طـف

 

                                                        
 (.516تؼدم الؿرفقع مـف برقؿ ) (1)

( مـ هذه الطريؼ التل أوردها طـف الؿصـػ، 3/477) الؿسـدإثر طـد أبل داود الطقالسل يف  (2)
 (.399وققل شعبة هذا ٕكس طـد مسؾؿ برقؿ )



ًِِكنُي  693 ايتَّ
 

 

 

 

ِحقؿِ  ـِ الرَّ ْحَؿ ِف الرَّ  (1).«َوَخْؾَػ ُطْثَؿاَن، َفَؾْؿ َيُؽقُكقا َيْسَتْػتُِحقَن اْلِؼَراَءَة بِبِْسِؿ الؾَّ

 (2).قال شعبة: قؾت لؼتادة: أسؿعت مـ أكس؟ قال: كعؿ، كحـ سللـاه طـف

 

                                                        
 (.516تؼدم الؿرفقع مـف برقؿ ) (1)

( مـ هذه الطريؼ التل أوردها طـف الؿصـػ، 3/477) الؿسـدإثر طـد أبل داود الطقالسل يف  (2)
 (.399وققل شعبة هذا ٕكس طـد مسؾؿ برقؿ )



َٔ اِيُهُتِب َِ َُاِع  ٌُ ايػَّ َِْك  694 
 

 

 

 
ًَ اِلُكُتِب  َىِكُل الػََّناِع ِم

، قال: سؿعت يحقك يؼقل: كـا (2)، ثـا أبق حػص(1)بـ البريثـا ادَّ َح  (876)

، فقخرج إلقـا، فقؼعد معاذ وخالد فقؽتبان، (4)وخالد (3)كليت ابـ طقن أكا ومعاذ

 (5).وأرجع فلكتبفا يف البقت

                                                        
 (.219ؼدم تحت إثر رقؿ )ت (1)

(2) .  هق الػالس طؿرو بـ طظٍّ

 هق معاذ بـ معاذ العـبري. (3)

 هق خالد بـ الحارث الفجقؿل. (4)

( بتعؾقؼل، مـ صريؼ والده طـ طؿرو 1383برقؿ ) مؼدمة الجرح والتعديؾرواه ابـ أبل حاتؿ يف  (5)
ـ 523برقؿ ) مة الؽامؾمؼدابـ طظ، وهق أبق حػص كػسف بف، ورواه ابـ طدي يف  ( بتحؼقؼل م

 صريؼ ابـ البري، وهق ابـ بحر كػسف بف بلصقل مؿا هق هـا، وهق أثر صحقح.

َٔ اِيِشِفِغ َِ َُاِع  ٌُ ايػَّ  695 َِْك
 

 

 

 

ًَ اِلِحِفِظ  َىِكُل الػََّناِع ِم

ت أبق سعقد إشج، قال: سؿع بـ طظ بـ مفدي، ثـا (1)ثـا طبد اهللدَّ َح  (877)

إدريس يؼقل: ما كتبت طـد إطؿش، وٓ طـد حصقـ، وٓ طـد لقث، وٓ  ابـ

 (2).طـد أشعث، إكؿا كـت أحػظفا، ثؿ أجلء فلكتبفا يف البقت

، طـ (4)، أكا شريؽبـ سعقد (3)قال حـبؾ بـ إسحاق: ثـا محؿد (878)

بـ طباس ، طـ سعقد بـ جبقر، قال: كـت أسؿع مـ ابـ طؿر، وا(5)صارق

 (6).صبح، فلكسخفالحديث بالؾقؾ، فلكتبف يف واسطة رحظ، حتك أُ 

                                                        
 تؼدم قريًبا. (1)

 .(376)رجالف ثؼات سقى ابـ مفدي مل أقػ لف طىل ترمجة، وهق أثر صحقح، وقد تؼدم برقؿ  (2)

 (.5948ة برقؿ )ترمج تؼريب التفذيبهق إصبفاين أبق جعػر ثؼة ثبت.  (3)

 هق الـخعل، ضعقػ. (4)

 (.323ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب، صدوق لف أوهام. هق صارق بـ طبد الرمحـ البجظ (5)

( 133( مـ صريؼ: طثؿان بـ أمحد طـ حـبؾ، بف، ويف )ص132)ص تؼققد الِعْؾؿرواه الخطقب يف  (6)
 داود بـ طؿر الضبل، طـ شريؽ، بف. رواه مـ صريؼ:



َٔ اِيِشِفِغ َِ َُاِع  ٌُ ايػَّ  695 َِْك
 

 

 

 

ًَ اِلِحِفِظ  َىِكُل الػََّناِع ِم

ت أبق سعقد إشج، قال: سؿع بـ طظ بـ مفدي، ثـا (1)ثـا طبد اهللدَّ َح  (877)

إدريس يؼقل: ما كتبت طـد إطؿش، وٓ طـد حصقـ، وٓ طـد لقث، وٓ  ابـ

 (2).طـد أشعث، إكؿا كـت أحػظفا، ثؿ أجلء فلكتبفا يف البقت

، طـ (4)، أكا شريؽبـ سعقد (3)قال حـبؾ بـ إسحاق: ثـا محؿد (878)

بـ طباس ، طـ سعقد بـ جبقر، قال: كـت أسؿع مـ ابـ طؿر، وا(5)صارق

 (6).صبح، فلكسخفالحديث بالؾقؾ، فلكتبف يف واسطة رحظ، حتك أُ 

                                                        
 تؼدم قريًبا. (1)

 .(376)رجالف ثؼات سقى ابـ مفدي مل أقػ لف طىل ترمجة، وهق أثر صحقح، وقد تؼدم برقؿ  (2)

 (.5948ة برقؿ )ترمج تؼريب التفذيبهق إصبفاين أبق جعػر ثؼة ثبت.  (3)

 هق الـخعل، ضعقػ. (4)

 (.323ترمجة برقؿ ) تؼريب التفذيب، صدوق لف أوهام. هق صارق بـ طبد الرمحـ البجظ (5)

( 133( مـ صريؼ: طثؿان بـ أمحد طـ حـبؾ، بف، ويف )ص132)ص تؼققد الِعْؾؿرواه الخطقب يف  (6)
 داود بـ طؿر الضبل، طـ شريؽ، بف. رواه مـ صريؼ:



ِٔ ِٝ َٔ اِيَشِسَٜج ِٝ  696 ايسَّا٥َِط٠ُ َب
 

 

 

 
ًِ ِٔ ًَ اِلَحِسَٓج ِٔ ُٗ َب  السَّاَِٜط

، ثـا (2)امل، ثـا أبق حاتؿ السجستاينسبـ ططقة ال (1)ثـا محؿددَّ َح  (879)

الرمحـ  طبد إصؿعل، ثـا ابـ أبل الزكاد، قال: يف كتاب أبل هذا ما سؿعتف مـ

، ثؿ قال: هؽذا كؾ (3)فؽؾؿا اكؼضك حديث أدار دارةً "قال:  ،بـ هرمز إطرجا

 (4)."الؽتاب

 

                                                        
 (، ومل أقػ طىل ترمجة لف.351تؼدم تحت إثر رقؿ ) (1)

ترمجة برقؿ  تؼريب التفذيبأبق حاتؿ السجستاين، صدوق فقف دطابة.  هق سفؾ بـ محؿد بـ طثؿان (2)
(2681.) 

ػاًل: فنذا طارض فؽؾُّ حديث يػرغ مـ طرضف يـؼط واستحب الخطقب الحافظ أن تؽقن الدارات غُ  (3)
 (.817)ص طؾقم الحديثيف الدارة التل تؾقة أو يخط يف وسطفا خًطا... 

 (.571( برقؿ )1/273) الجامعرواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف  (4)

َٚايضَِّطُب  697 اِيَشوُّ 
 

 

 

 
َّالضَِّطُب  اِلَحكُّ 

َّٓ (1)قال أصحابـا: الحؽ هتؿة (881) الؿضروب  َس ؿَ طْ  يُ ، وأجقد الضرب أ

 طَّ ما ُخ  تحتف أ مـرَ ؼْ ا جقًدا بقـًا، يدل طىل إبطالف، ويُ طا مـ فققف َخ  طؾقف، بؾ يخطُّ 

 (2).طؾقف

                                                        
 (.199)ص طؾقم الحديثكؼؾ هذا الـص طـ الؿصـػ ابـ الصالح يف  (1)

(، والؼاضل طقاض يف 587( برقؿ )1/278) الجامعالؿصـػ الخطقب يف رواه بسـده إىل  (2)
اإللؿاع (، وذكر اختقارات الضابطقـ يف الضرب، فؾقراجعف مـ شاء.153)ص 



َٚايضَِّطُب  697 اِيَشوُّ 
 

 

 

 
َّالضَِّطُب  اِلَحكُّ 

َّٓ (1)قال أصحابـا: الحؽ هتؿة (881) الؿضروب  َس ؿَ طْ  يُ ، وأجقد الضرب أ

 طَّ ما ُخ  تحتف أ مـرَ ؼْ ا جقًدا بقـًا، يدل طىل إبطالف، ويُ طا مـ فققف َخ  طؾقف، بؾ يخطُّ 

 (2).طؾقف

                                                        
 (.199)ص طؾقم الحديثكؼؾ هذا الـص طـ الؿصـػ ابـ الصالح يف  (1)

(، والؼاضل طقاض يف 587( برقؿ )1/278) الجامعالؿصـػ الخطقب يف رواه بسـده إىل  (2)
اإللؿاع (، وذكر اختقارات الضابطقـ يف الضرب، فؾقراجعف مـ شاء.153)ص 



َٛاِؾٞ ٢ًَ اِيَش  698 ايتَِّدِطُٜر َع
 

 

 

 
َْاِؾٕ  (1)التَِّدِطُٓر َعَلٙ اِلَح

 التَّدِطِٓرُ عَلَٙ الِحََْاؾِٕ

بف صرف الحرف الؿبتدأ بف  َؼ حَ ؾْ مـ مقضعف حتك يُ  َج رِّ خَ أجقده أن يُ  (881)

مؿا  واحدٌ  يف الطرف الثاين حرٌف  ُب تَ ؽْ مـ الؽؾؿة الساقطة يف الحاشقة، ويُ 

 (3).م قد اكتظؿ، لقدل أن الؽال(2)يتصؾ بف يف الدفتر

                                                        
ك الؾََّحؼ  (1)  (.193)ص طؾقم الحديث. -بػتح الحاء-وُيَسؿَّ

ذا التؽرير يققع بعض الـاس يف ولقس ذلؽ بؿرضلٍّ إْذ ُربَّ كؾؿة تجقئ يف الؽالم مؽررة حؼقؼًة، فف (2)
ِؿ مثؾ ذلؽ يف بعضف.   (.194)ص طؾقم الحديثتَقهُّ

 طؾقم الحديث(، ويـظر 593( برقؿ )1/279) الجامعرواه مسـًدا إىل الؿصـػ الخطقب يف  (3)
  (1/484.)شرح التبصرة والتذكرة(، و195-193)ص

َُُهطَُّض  699 اِيَشِطُف اِي
 

 

 

 
 اِلَحِطُف اِلُنَكطَُّض

قال بعض أصحابـا: إذا كتب حرًفا واحًدا وكؾؿًة واحدًة مرتقـ،  (882)

طىل الخطن،  َب تِ كُ  طىل صقاب، والثاين َب تِ ٕن إول كُ  :الثاين َؾ طَ بْ مها بلن يُ َٓ وْ فلَ 

 الحرفقـ ىلوْ أ، فلَ رَ ؼْ فالخطل أوىل باإلبطال وقال آخرون: إكؿا الؽتاب طالمة لؿا يُ 

 (1).مها صقرةً فؿا طؾقف، وأجقدُ باإلبؼاء أدلُّ 

 

                                                        
 (.581( برقؿ )1/276-277) الجامعرواه مسـًدا إىل الؿصـػ الخطقب يف  (1)



َُُهطَُّض  699 اِيَشِطُف اِي
 

 

 

 
 اِلَحِطُف اِلُنَكطَُّض

قال بعض أصحابـا: إذا كتب حرًفا واحًدا وكؾؿًة واحدًة مرتقـ،  (882)

طىل الخطن،  َب تِ كُ  طىل صقاب، والثاين َب تِ ٕن إول كُ  :الثاين َؾ طَ بْ مها بلن يُ َٓ وْ فلَ 

 الحرفقـ ىلوْ أ، فلَ رَ ؼْ فالخطل أوىل باإلبطال وقال آخرون: إكؿا الؽتاب طالمة لؿا يُ 

 (1).مها صقرةً فؿا طؾقف، وأجقدُ باإلبؼاء أدلُّ 

 

                                                        
 (.581( برقؿ )1/276-277) الجامعرواه مسـًدا إىل الؿصـػ الخطقب يف  (1)



ٌُ َٚايؿَِّه َِّكُط   733 اي
 

 

 

 

َّالؿَِّكُل  اليَِّكُط 

قال أصحابـا: أما الـؼط، فال بد مـف ٕكؽ ٓ تضبط إسامل الؿشؽؾة   (883)

، وٓ ُؾ ؽِ ْش ما يُ  ُؾ ؽَ ْش وقالقا: إكؿا يُ  ،إٓ بف، ومـ ذلؽ ما قد تؼدم ذكر بعضف

ؾ الجؿقع، ؽَ ْش آخرون: إوىل أن يُ وقال  ،حاجة إىل الشؽؾ مع طدم اإلشؽال

 .ان مـ أهؾ الشؽؾ والتؼققدبَّ وكان طػان وَح 

سعد، ثـا جعػر بـ  ، ثـا ابـ أبلـلُّ طَ ثـا إبراهقؿ بـ محؿد الشَّ دَّ َح  (884)

كقر  ؿُ جْ محؿد بـ فضقؾ الرسعـل، قال: قال بؼقة: قال إوزاطل: العَ 

الؽتاب، ففق  والصقاب: اإلطجام أطجؿت، هؽذا لػظ الحديث ،(1)الؽتاب

القاء، والحاء مـ الخاء، والشؽؾ  تبقـ التاء مـ معجؿ ٓ غقره، وهق الـؼط، أن

 .تؼققد اإلطراب

قال: بؾغـل أن  ،ري، طـ إصؿعلؼَ ـْوحدثـل الضبل، ثـا أبق يعىل الؿِ  (885)
 (2).قال: تعجقؿ الؽتاب كقره ،إوزاطل

                                                        
( مـ صريؼ 135)ص اإللؿاع(، وطقاض يف 579( برقؿ )1/276) الجامعروى الخطقب يف  (1)

 إوزاطل طـ ثابت بـ معبد مـ ققلف.

 اكظر التخريج السابؼ. (2)

ِِٓٝف ُِٜٛب ِفٞ ايتَِّص  731 ايتَِّب
 

 

 

ُِْٓب ِفٕ التَِّصِي   ِٔفالتَِّب

حدثـل محؿد بـ يقسػ العسؽري، قال: سؿعت الحسقـ بـ محقد  (886)

فتؼقل: باب  أكت تطؾب أخرة تصـػ إبقاب،"بـ الربقع، قال: ققؾ لقكقع: ا

باب "قال:  ،فؼال: حدثـل إسؿاطقؾ بـ أبل خالد، طـ الشعبل ؟كذا، وباب كذا

 (1)."تثَ رِ وَ  رأةُ ؿَ ال ِت دَّ إذا اطتَ  ،مـ الطالق جسقؿ

حدثـل أبل، ثـا سعدان بـ زكريا، ثـا إسؿاطقؾ بـ يحقك التقؿل، طـ  (887)

 (2)."الؿرأة ورثت ِت دَّ إذا اطتَ  ،مـ الػؼف جسقؿ باب"قال:  ،مجالد، طـ الشعبل

                                                        
 اكظر الذي بعده. (1)

 ؿصـػال(، وابـ أبل شقبة يف 933( برقؿ )1/233) الســرواه سعقد بـ مـصقر يف  (2)
( مـ صريؼ إسؿاطقؾ بـ أبل 886( مـ صريؼ زكرياء بـ أبل زائدة، والؿصـػ برقؿ )5/227)

( برقؿ 2/285) الجامعخالد كالمها طـ الشعبل بف، ورواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف 
(1867.) 



ِِٓٝف ُِٜٛب ِفٞ ايتَِّص  731 ايتَِّب
 

 

 

ُِْٓب ِفٕ التَِّصِي   ِٔفالتَِّب

حدثـل محؿد بـ يقسػ العسؽري، قال: سؿعت الحسقـ بـ محقد  (886)

فتؼقل: باب  أكت تطؾب أخرة تصـػ إبقاب،"بـ الربقع، قال: ققؾ لقكقع: ا

باب "قال:  ،فؼال: حدثـل إسؿاطقؾ بـ أبل خالد، طـ الشعبل ؟كذا، وباب كذا

 (1)."تثَ رِ وَ  رأةُ ؿَ ال ِت دَّ إذا اطتَ  ،مـ الطالق جسقؿ

حدثـل أبل، ثـا سعدان بـ زكريا، ثـا إسؿاطقؾ بـ يحقك التقؿل، طـ  (887)

 (2)."الؿرأة ورثت ِت دَّ إذا اطتَ  ،مـ الػؼف جسقؿ باب"قال:  ،مجالد، طـ الشعبل

                                                        
 اكظر الذي بعده. (1)

 ؿصـػال(، وابـ أبل شقبة يف 933( برقؿ )1/233) الســرواه سعقد بـ مـصقر يف  (2)
( مـ صريؼ إسؿاطقؾ بـ أبل 886( مـ صريؼ زكرياء بـ أبل زائدة، والؿصـػ برقؿ )5/227)

( برقؿ 2/285) الجامعخالد كالمها طـ الشعبل بف، ورواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف 
(1867.) 



َٚا٠ِ َٔ ايطُّ ِٝ ُُِع َب  732 اِيَذ
 

 

 

 
ِٗ َّا ًَ الطُّ ِٔ  اِلَذِنُع َب

بـ هارون، ثـا هارون بـ معروف، ومـصقر بـ أبل  (1)ثـا مقسكدَّ َح  (888)

قال هارون: ثـا رواد بـ الجراح، وقال مـصقر: ثـا يحقك بـ محزة  ،مزاحؿ

ولػظ -كالمها طـ إوزاطل، طـ إسحاق بـ طبد اهلل بـ أبل صؾحة، طـ أكس 

ٓ  َسَقْدُخ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  -لؿـصقر الحديث ـْ بََؾٍد إِ اُل َما ِم ج  ٓ  ُؾُف الد  ِ ، إ

ـِ  ةَ  :اْلَحَرَمْق ـَة َمؽ  هذا لػظ يتػرد بف مقسك بـ هارون، فلما سائر مـ  (2).«َواْلَؿِدَ

 يجؿعقن بقـ الراويقـ إذا اختؾػ مـ رويا طـف، لؼقـاه مـ كظرائف يف الػفؿ، فال

ثـا هارون بـ معروف، ثـا رواد بـ دَّ بؾ يؼقلقن بخالف ذلؽ، ومثالف: َح 

وربؿا مل  -كالمها طـ إوزاطل-ـا مـصقر، ثـا يحقك بـ محزة ثَ حدَّ الجراح، ح وَ 

ـا ثَ دَّ يؼقلقا كالمها، ومـفؿ مـ يؼقل: ثـا هارون، ثـا رواد، طـ إوزاطل، ح وَح 

 .مـصقر، ثـا يحقك طـ إوزاطل

                                                        
 هق الَحؿال. (1)

 (.2944(، و)2943) برقؿ صحقح مسؾؿ( ٕبل طؿرو الداين، و632برقؿ ) الػتـيـظر كتاب  (2)

ََِصاِض ِ٘ ِفٞ اأَل َٚا٠ِ اِيِفِك ِٔ ُض َِ  َٕ ُِّفٛ َُُص  733 اِي
 

 

 

 
ُِ ِفٕ اأَلِمَصاِض ِٗ اِلِفِك َّا ًِ ُض ٌَ ِم  اِلُنَصيُِّفْ

، ثؿ سعقد ح بالبصرةقْ بِ أول مـ صـػ وبقب فقؿا أطؾؿ الربقع بـ َص  (889)

 (2) .طروبة هبا(1)]أبل[ن اب

، وابـ جريج وخالد بـ مجقؾ الذي يؼال لف العبد، ومعؿر بـ راشد بالقؿـ

 .، ومحاد بـ سؾؿة بالبصرة، ثؿ سػقان الثقري بالؽقفة(3)بؿؽة

وصـػ سػقان بـ طققـة بؿؽة، والقلقد بـ مسؾؿ بالشام، وجرير بـ 

، وهشقؿ بـ بشقر وخراسان ، وطبد اهلل بـ الؿبارك بؿرويالحؿقد بالرَّ  طبد

 .بقاسط

 .وصـػ يف هذا العصر بالؽقفة ابـ أبل زائدة، وابـ فضقؾ، ووكقع

 .وأبق قرة مقسك بـ صارق ،ثؿ صـػ طبد الرزاق بالقؿـ

وجقدة الترتقب،  أبق بؽر بـ أبل شقبة بتؽثقر إبقاب وتػرد بالؽقفة
                                                        

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع. (1)

 ( لؾخطقب.2/281) الجامعيـظر الخالف يف أول مـ صـػ يف  (2)

 ( لؾخطقب.2/282) الجامعويـظر الذيـ سؾؽقا صريؼ ابـ جريج يف التصـقػ يف  (3)



ََِصاِض ِ٘ ِفٞ اأَل َٚا٠ِ اِيِفِك ِٔ ُض َِ  َٕ ُِّفٛ َُُص  733 اِي
 

 

 

 
ُِ ِفٕ اأَلِمَصاِض ِٗ اِلِفِك َّا ًِ ُض ٌَ ِم  اِلُنَصيُِّفْ

، ثؿ سعقد ح بالبصرةقْ بِ أول مـ صـػ وبقب فقؿا أطؾؿ الربقع بـ َص  (889)

 (2) .طروبة هبا(1)]أبل[ن اب

، وابـ جريج وخالد بـ مجقؾ الذي يؼال لف العبد، ومعؿر بـ راشد بالقؿـ

 .، ومحاد بـ سؾؿة بالبصرة، ثؿ سػقان الثقري بالؽقفة(3)بؿؽة

وصـػ سػقان بـ طققـة بؿؽة، والقلقد بـ مسؾؿ بالشام، وجرير بـ 

، وهشقؿ بـ بشقر وخراسان ، وطبد اهلل بـ الؿبارك بؿرويالحؿقد بالرَّ  طبد

 .بقاسط

 .وصـػ يف هذا العصر بالؽقفة ابـ أبل زائدة، وابـ فضقؾ، ووكقع

 .وأبق قرة مقسك بـ صارق ،ثؿ صـػ طبد الرزاق بالقؿـ

وجقدة الترتقب،  أبق بؽر بـ أبل شقبة بتؽثقر إبقاب وتػرد بالؽقفة
                                                        

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع. (1)

 ( لؾخطقب.2/281) الجامعيـظر الخالف يف أول مـ صـػ يف  (2)

 ( لؾخطقب.2/282) الجامعويـظر الذيـ سؾؽقا صريؼ ابـ جريج يف التصـقػ يف  (3)



ََِص ِ٘ ِفٞ اأَل َٚا٠ِ اِيِفِك ِٔ ُض َِ  َٕ ُِّفٛ َُُص اِضاِي  734 
 

 

 

 

 .وحسـ التللقػ

عت مـ يذكر أن الؿصـػقـ ثالثة، فذكر أبا طبقد الؼاسؿ بـ وسؿ (891)

 (1).م، وابـ أبل شقبة، وذكر طؿرو بـ بحر يف معـاهسالَّ 

وذكر طظ بـ الؿديـل أصحاب التصـقػ بعد أن قال: كظرت فنذا  (891)

 :اإلسـاد يدور طىل ستة

طبد اهلل  ابـ شفاب وهق محؿد بـ مسؾؿ بـ طبقد اهلل بـ فألهؾ الؿديـة

 .بـ شفاب، ويؽـك أبا بؽر، مات سـة أربع وطشريـ ومائةا

طؿرو بـ ديـار مقىل بـل مجح، ويؽـك أبا محؿد، مات سـة  وٕهؾ مؽة

  .ست وطشريـ ومائة

قتادة بـ دطامة السدوسل، وكـقتف أبق الخطاب، مات سـة  وٕهؾ البصرة

ـ أبل كثقر، ويؽـك أبا كصر، مات سـة اثـتقـ سبع طشرة ومائة، ويحقك ب

 .وثالثقـ ومائة بالقؿامة

أبق إسحاق، واسؿف طؿرو بـ طبد اهلل بـ محؿد السبقعل  وٕهؾ الؽقفة

مات سـة سبع وطشريـ ومائة، وسؾقؿان بـ مفران إطؿش مقىل بـل كاهؾ 

 (2).قاًل محـة ثؿان وأربعقـ ومائة، وكان يؽـك أبا محؿد، مات س مـ بـل أسد،

                                                        
ل إىل هنيـظر  (1) لؾدكتقر  اية الؼرن التاسع الفجريتدويـ السـة الـبقية كشلتف وتطقره مـ الؼرآن إوَّ

 .محؿد بـ مطر الزهراين 
 =مل يؽـ كذلؽ وكػاه رفعة  وقع يف الؿطبقع: )مجقاًل(، وهق تصحقػ ومؿا يميد ذلؽ أن إطؿش  (2)

ََِصاِض ِ٘ ِفٞ اأَل َٚا٠ِ اِيِفِك ِٔ ُض َِ  َٕ ُِّفٛ َُُص  735 اِي
 

 

 

 

قال طظ: ثؿ صار طؾؿ همٓء الستة إىل أصحاب إصـاف: فؿؿـ   (892)

: مالؽ بـ أكس بـ أبل طامر إصبحل، وطداده يف بـل صـػ يف أهؾ الؿديـة

مات سـة تسع وسبعقـ ومائة، وسؿع مـ ابـ شفاب ومحؿد بـ إسحاق  (1)تقؿ

ومخسقـ ومائة،  (2) بـل مخرمة، يؽـك أبا بؽر، مات سـة إحدىبـ يسار مقىلا

 .وإطؿش وسؿع مـ ابـ شفاب

بـ طبد العزيز بـ جريج مقىل لؼريش،  (3)الؿؾؽطبد  ومـ أهؾ مؽة

وسػقان بـ طققـة مقىل  ،ويؽـل أبا القلقد، مات سـة إحدى ومخسقـ ومائة

فاليل، ويؽـك أبا محؿد، مات محؿد بـ مزاحؿ أخل الضحاك بـ مزاحؿ ال

سـة ثؿان وتسعقـ ومائة، ولؼل ابـ شفاب، وطؿرو بـ ديـار، وأبا إسحاق، 

 .وإطؿش

سعقد بـ أبل طروبة مقىل لبـل طدي بـ يشؽر، وهق  ومـ أهؾ البصرة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العؾؿ التل كالفا التل ٓ يعاد لفا مال وٓ مجال. =

(: كان إطؿش رجاًل مـ 13/7) تاريخ بغدادومؿا يميد ما قؾت أكف جاء يف ترمجة إطؿش يف 
أهؾ َصَبرستان مـ قرية يؼال لفا )ُدباوكد( جاء بف أبقه َحِؿقاًل إىل الؽقفة فاشتراه رجؾ مـ بـل كاهؾ 

ٓبـ  العؾؾ(، و3/387) تاريخ ابـ معقـ، وقد وقع هذا التصحقػ يف همـ بـل أسد فلطتؼف... ا
 الؿديـل فـبف طؾقف الؿحؼؼان.

 : )تؿقؿ( بدل: )تقؿ( وهق تصحقػ.وقع يف الؿطبقع (1)

(، أما الذي قالف ابـ 24/427) هتذيب الؽؿالوهق أحد إققال التل ققؾت يف تاريخ وفاتف كؿا يف  (2)
 (.83)ص العؾؾالؿديـل هق سـة اثـتقـ ومخسقـ كؿا يف 

 وقع يف الؿطبقع: )طبد اهلل( بدل: )طبد الؿؾؽ(. (3)



ََِصاِض ِ٘ ِفٞ اأَل َٚا٠ِ اِيِفِك ِٔ ُض َِ  َٕ ُِّفٛ َُُص  735 اِي
 

 

 

 

قال طظ: ثؿ صار طؾؿ همٓء الستة إىل أصحاب إصـاف: فؿؿـ   (892)

: مالؽ بـ أكس بـ أبل طامر إصبحل، وطداده يف بـل صـػ يف أهؾ الؿديـة

مات سـة تسع وسبعقـ ومائة، وسؿع مـ ابـ شفاب ومحؿد بـ إسحاق  (1)تقؿ

ومخسقـ ومائة،  (2) بـل مخرمة، يؽـك أبا بؽر، مات سـة إحدىبـ يسار مقىلا

 .وإطؿش وسؿع مـ ابـ شفاب

بـ طبد العزيز بـ جريج مقىل لؼريش،  (3)الؿؾؽطبد  ومـ أهؾ مؽة

وسػقان بـ طققـة مقىل  ،ويؽـل أبا القلقد، مات سـة إحدى ومخسقـ ومائة

فاليل، ويؽـك أبا محؿد، مات محؿد بـ مزاحؿ أخل الضحاك بـ مزاحؿ ال

سـة ثؿان وتسعقـ ومائة، ولؼل ابـ شفاب، وطؿرو بـ ديـار، وأبا إسحاق، 

 .وإطؿش

سعقد بـ أبل طروبة مقىل لبـل طدي بـ يشؽر، وهق  ومـ أهؾ البصرة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العؾؿ التل كالفا التل ٓ يعاد لفا مال وٓ مجال. =

(: كان إطؿش رجاًل مـ 13/7) تاريخ بغدادومؿا يميد ما قؾت أكف جاء يف ترمجة إطؿش يف 
أهؾ َصَبرستان مـ قرية يؼال لفا )ُدباوكد( جاء بف أبقه َحِؿقاًل إىل الؽقفة فاشتراه رجؾ مـ بـل كاهؾ 

ٓبـ  العؾؾ(، و3/387) تاريخ ابـ معقـ، وقد وقع هذا التصحقػ يف همـ بـل أسد فلطتؼف... ا
 الؿديـل فـبف طؾقف الؿحؼؼان.

 : )تؿقؿ( بدل: )تقؿ( وهق تصحقػ.وقع يف الؿطبقع (1)

(، أما الذي قالف ابـ 24/427) هتذيب الؽؿالوهق أحد إققال التل ققؾت يف تاريخ وفاتف كؿا يف  (2)
 (.83)ص العؾؾالؿديـل هق سـة اثـتقـ ومخسقـ كؿا يف 

 وقع يف الؿطبقع: )طبد اهلل( بدل: )طبد الؿؾؽ(. (3)



ََِصاِض ِ٘ ِفٞ اأَل َٚا٠ِ اِيِفِك ِٔ ُض َِ  َٕ ُِّفٛ َُُص  736 اِي
 

 

 

 

سعقد بـ مفران ويؽـك أبا الـضر، ومات سـة ثؿان أو تسع ومخسقـ ومائة 

أحسبف مقىل لبـل سؾقؿ، ويؽـك أبا سؾؿة، ومات سـة ثـتقـ  ومحاد بـ سؾؿة،

مات سـة ، وأبق طقاكة واسؿف القضاح مقىل يزيد بـ ططاء ،(1)وثؿاكقـ ومائة

مخس وسبعقـ ومائة وشعبة بـ الحجاج أبق بسطام مقىل إشاقر، مات سـة 

ِ راشد، ويؽـك أبا طروة مقلً  ستقـ ومائة، ومعؿر بـ ان، ومات سـة دَّ حُ ك ل

، وسؿع مـ الزهري، ومـ طؿرو بـ ديـار، ومـ قتادة، ومـ (2)ستقـ ومائة

 .يحقك بـ أبل كثقر، ومـ أبل إسحاق

سػقان بـ سعقد الثقري، ويؽـك أبا طبد اهلل، ومات سـة  :ومـ أهؾ الؽقفة

 .إحدى وستقـ ومائة

، مات ومـ أهؾ الشام: طبد الرمحـ بـ طؿرو إوزاطل، ويؽـك أبا طؿرو

 .سـة إحدى ومخسقـ ومائة

ؿ، ويؽـك أبا معاوية، مات قْ ؾَ : هشقؿ بـ بشقر مقىل بـل ُس ومـ أهؾ واسط
                                                        

( مات سـة 7/267-268) هتذيب الؽؿالان وستقـ ومائة(، ويف والـؼؾ مـف: )ثؿ العؾؾيف  (1)
 )سبع وستقـ ومائة(: فقؽقن ما ذكره الؿصـػ خطل.

ي يف  العؾؾيف  (2)  هتذيب الؽؿالوالـؼؾ مـف: )أربع ومخسقـ ومائة( وكؼؾف طـف وطـ غقره الؿزِّ
اط، وأبق طبقد الؼاسؿ بـ (، وقال إبراهقؿ بـ خالد الصـعاين، والقاقدي، وخؾقػة بـ خق28/311)

سالم: مات سـة ثالث ومخسقـ ومائة. وقال طبد الؿـعؿ بـ إدريس: سـة مخسقـ ومائة. وقال ابـ 
(: فؿا كؼؾف الؿصـػ 28 /313-311) هتذيب الؽؿالحبان: سـة اثـتقـ أو ثالث ومخسقـ ومائة. 

 خطل.

ََِص ِ٘ ِفٞ اأَل َٚا٠ِ اِيِفِك ِٔ ُض َِ  َٕ ُِّفٛ َُُص  737 اِضاِي
 

 

 

 

 .سـة ثالث وثؿاكقـ ومائة

وطؾؿ آثـل طشر إىل ستة  ،قال طظ: ثؿ اكتفك طؾؿ همٓء الستة - 896

 :إىل ،كػر

قؿ، ومات سـة ثؿان يحقك بـ سعقد الؼطان، ويؽـك أبا سعقد مقىل لبـل تؿ

 .وتسعقـ ومائة

ويحقك بـ زكريا بـ أبل زائدة، ويؽـك أبا سعقد مقىل لفؿدان، مات سـة 

 .اثـتقـ وثؿاكقـ ومائة

س، ويؽـك أبا سػقان، مات رَ ووكقع بـ الجراح بـ مؾقح بـ طدي بـ فَ 

 .سـة سبع وتسعقـ ومائة

يؽـك أبا وهق حـظظ مقىل لبـل حـظؾة، و ،(1)وطبد اهلل بـ الؿبارك

 (2).تقْ ِف وثؿاكقـ ومائة بِ  الرمحـ، مات سـة إحدى طبد

وطبد الرمحـ بـ مفدي إسدي، ويؽـك أبا سعقد، ومات سـة ثؿان 

 (3).وثؿاكقـ ومائة
                                                        

وذكر طبد اهلل بـ الؿبارك، وابـ مفدي، ٓبـ الؿديـل: ثؿ صار طؾؿ همٓء إىل ثالثة.  العؾؾيف  (1)
 ويحقك بـ آدم.

قت هبذا  (2) ِهْقت: بالؽسر وآخره تاء مثـاة، وهل بؾدة طىل الػرات مـ كقاحل بغداد فقق إكبار، وُسؿِّ
ٍت مـ إرض، اكؼؾبت القاو ياء ٓكؽسار ما قبؾفا، وققؾ غقر ذلؽ، يـظر   معجؿ البؾدانٕهنا يف ُهقَّ

(5/423-421.) 

 = هتذيب الؽؿالوالـؼؾ مـف: )سـة ثؿان وتسعقـ ومائة(، وهق الصحقح كؿا يف  العؾؾيف  (3)



ََِص ِ٘ ِفٞ اأَل َٚا٠ِ اِيِفِك ِٔ ُض َِ  َٕ ُِّفٛ َُُص  737 اِضاِي
 

 

 

 

 .سـة ثالث وثؿاكقـ ومائة

وطؾؿ آثـل طشر إىل ستة  ،قال طظ: ثؿ اكتفك طؾؿ همٓء الستة - 896

 :إىل ،كػر

قؿ، ومات سـة ثؿان يحقك بـ سعقد الؼطان، ويؽـك أبا سعقد مقىل لبـل تؿ

 .وتسعقـ ومائة

ويحقك بـ زكريا بـ أبل زائدة، ويؽـك أبا سعقد مقىل لفؿدان، مات سـة 

 .اثـتقـ وثؿاكقـ ومائة

س، ويؽـك أبا سػقان، مات رَ ووكقع بـ الجراح بـ مؾقح بـ طدي بـ فَ 

 .سـة سبع وتسعقـ ومائة

يؽـك أبا وهق حـظظ مقىل لبـل حـظؾة، و ،(1)وطبد اهلل بـ الؿبارك

 (2).تقْ ِف وثؿاكقـ ومائة بِ  الرمحـ، مات سـة إحدى طبد

وطبد الرمحـ بـ مفدي إسدي، ويؽـك أبا سعقد، ومات سـة ثؿان 

 (3).وثؿاكقـ ومائة
                                                        

وذكر طبد اهلل بـ الؿبارك، وابـ مفدي، ٓبـ الؿديـل: ثؿ صار طؾؿ همٓء إىل ثالثة.  العؾؾيف  (1)
 ويحقك بـ آدم.

قت هبذا  (2) ِهْقت: بالؽسر وآخره تاء مثـاة، وهل بؾدة طىل الػرات مـ كقاحل بغداد فقق إكبار، وُسؿِّ
ٍت مـ إرض، اكؼؾبت القاو ياء ٓكؽسار ما قبؾفا، وققؾ غقر ذلؽ، يـظر   معجؿ البؾدانٕهنا يف ُهقَّ

(5/423-421.) 

 = هتذيب الؽؿالوالـؼؾ مـف: )سـة ثؿان وتسعقـ ومائة(، وهق الصحقح كؿا يف  العؾؾيف  (3)



ََِصاِض ِ٘ ِفٞ اأَل َٚا٠ِ اِيِفِك ِٔ ُض َِ  َٕ ُِّفٛ َُُص  738 اِي
 

 

 

 

د قْ ِس ويحقك بـ آدم، ويؽـك أبا زكرياء، وهق مقىل خالد بـ طبد اهلل بـ أَ 

 (1).ومائة ، ومات سـة ثؿان وثؿاكقـ-بالظـ مـ طظ-

قال غقر طظ مؿـ هق مـ أهؾ الدراية هبذا العؾؿ: ثؿ صار طؾؿ همٓء   (893)

قال: وما بدد  (2)كؾفؿ إىل رجؾ واحد، ومل يـتػع الـاس بف، وهق يحقك بـ معقـ

ما مل  يف اإلسالم أحد حديثف يف إمصار تبديد الثقري، فنكف حدث بالبصرة

ما مل  ، وحدث بالقؿـ، وحدث بالشام ما مل يحدث بالعراقيحدث بالؽقفة

ما مل يحدث بغقرمها  (3)]وأصبفان[ ، وحدث بالرييحدث بالعراق وٓ بالشام

 .مـ إمصار

قال: وما مجع أحد طؾؿ إقطار يف الرواية طـفؿ كؿعؿر بـ راشد، فنكف 

لذيـ دار طؾقفؿ الحديث يف الصدر إول، وهؿ الزهري، روى طـ الستة ا

وطؿرو بـ ديـار بالحجاز، والسبقعل وإطؿش بالؽقفة، وقتادة ويحقك بـ 

 .أبل كثقر بالبصرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= (17/442.) 

والـؼؾ مـف: )سـة ثالث ومائتقـ(، وهق ققل محؿد بـ سعد، والبخاري، وأبل  العؾؾالذي يف  (1)
(، ورواه 92-76)ص طؾؾ الحديث(، ويـظر لؿا تؼدم 31/192) هتذيب الؽؿالحاتؿ كؿا يف 

ـُ أبل حاتؿ يف  ، 46بتعؾقؼل مػرًقا، تـظر الػؼرة رقؿ ) مؼدمة الجرح والتعديؾطـ ابـ الؿديـل اب
121 ،268 ،559 ،859 ،931 ،1316 ،1399 ،1144.) 

(2) سقر أطالم الـبالء (11/93.) 

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع. (3)

ََِصاِض ِ٘ ِفٞ اأَل َٚا٠ِ اِيِفِك ِٔ ُض َِ  َٕ ُِّفٛ َُُص  739 اِي
 

 

 

 

: لقس يف اإلسالم أسـد مـ رجؾقـ: طظ بـ (1)وقال ابـ طؼدة  (894)

را، واسؿ لقيـ: ؿِّ ٕهنؿا مجعا شققخ إمصار العالقة، وطُ  :(3)يـ، ولق(2)الجعد

، صاحب رققؼ بالؿصقصة محؿد بـ سؾقؿان بـ حبقب، سؿل لقيـًا ٕكف كان

 .فؽان يؼقل: طـدي جارية لفا لقيـ

ـا طظ بـ الجعد قال: كان يل حقـ ، ثاثلرَ بـ محؿد البَ  (4)ثـا أمحددَّ َح   (895)

ِ وَ  ِ اثل: وَ رَ قال البَ  .أبق جعػر الؿـصقر الخالفة سـة وكصػ َل ل أبق جعػر  َل ل

الخالفة سـة ست وثالثقـ ومائة، فـظركا فقفا، فؽان طىل ما قال مـ مقلد طظ 

بـ الجعد سـة أربع وثالثقـ ومائة، وتقيف سـة ثالثقـ ومائتقـ، فؽان طؿره ستا ا

 .سـةً  وتسعقـ

يؼقل: لؼقت سػقان الثقري، ومالؽ بـ مغقل  (6): وسؿعت طؾقا(5)قال

طـ سػقان بـ طققـة قبؾ أن أكتب طـ  قبؾ مقت أبل جعػر الؿـصقر، وكتبت

 .سػقان الثقري

قال ابـ طؼدة: ولقس يف اإلسالم أكثر حديثًا خروًجا إىل الـاس مـ   (896)
                                                        

 (.2634( برقؿ )6/147) تاريخ بغدادتـظر ترمجتف يف  (1)

 (.6168( برقؿ )13/281) تاريخ بغدادتـظر ترمجتف يف  (2)

 (.818( برقؿ )3/218) تاريخ بغدادتـظر ترمجتف يف  (3)

 (.2615( برقؿ )6/133) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف  (4)

 أي: البراثل. (5)

 يعـل ابـ الجعد. (6)

وال الشام،



ََِصاِض ِ٘ ِفٞ اأَل َٚا٠ِ اِيِفِك ِٔ ُض َِ  َٕ ُِّفٛ َُُص  739 اِي
 

 

 

 

: لقس يف اإلسالم أسـد مـ رجؾقـ: طظ بـ (1)وقال ابـ طؼدة  (894)

را، واسؿ لقيـ: ؿِّ ٕهنؿا مجعا شققخ إمصار العالقة، وطُ  :(3)يـ، ولق(2)الجعد

، صاحب رققؼ بالؿصقصة محؿد بـ سؾقؿان بـ حبقب، سؿل لقيـًا ٕكف كان

 .فؽان يؼقل: طـدي جارية لفا لقيـ

ـا طظ بـ الجعد قال: كان يل حقـ ، ثاثلرَ بـ محؿد البَ  (4)ثـا أمحددَّ َح   (895)

ِ وَ  ِ اثل: وَ رَ قال البَ  .أبق جعػر الؿـصقر الخالفة سـة وكصػ َل ل أبق جعػر  َل ل

الخالفة سـة ست وثالثقـ ومائة، فـظركا فقفا، فؽان طىل ما قال مـ مقلد طظ 

بـ الجعد سـة أربع وثالثقـ ومائة، وتقيف سـة ثالثقـ ومائتقـ، فؽان طؿره ستا ا

 .سـةً  وتسعقـ

يؼقل: لؼقت سػقان الثقري، ومالؽ بـ مغقل  (6): وسؿعت طؾقا(5)قال

طـ سػقان بـ طققـة قبؾ أن أكتب طـ  قبؾ مقت أبل جعػر الؿـصقر، وكتبت

 .سػقان الثقري

قال ابـ طؼدة: ولقس يف اإلسالم أكثر حديثًا خروًجا إىل الـاس مـ   (896)
                                                        

 (.2634( برقؿ )6/147) تاريخ بغدادتـظر ترمجتف يف  (1)

 (.6168( برقؿ )13/281) تاريخ بغدادتـظر ترمجتف يف  (2)

 (.818( برقؿ )3/218) تاريخ بغدادتـظر ترمجتف يف  (3)

 (.2615( برقؿ )6/133) تاريخ بغدادثؼة لف ترمجة يف  (4)

 أي: البراثل. (5)

 يعـل ابـ الجعد. (6)



ََِصاِض ِ٘ ِفٞ اأَل َٚا٠ِ اِيِفِك ِٔ ُض َِ  َٕ ُِّفٛ َُُص  713 اِي
 

 

 

 

، بـ وهب الؿصري بؿصر، ومها طبد اهلل -يعـل كثقًرا-رجؾقـ، ومل يرحال 

، وكتب أبق كريب طـ وبعده أبق كريب محؿد بـ العالء الفؿداين بالؽقفة

 .سعد بؿؽةبـ  (1)ـيرشد

وأققل: ٓ يعرف يف اإلسالم محدث وازى طبد اهلل بـ محؿد البغقي   (897)

سؿعـاه  ع طشرة وثالثؿائةالؿعروف بابـ مـقع يف قدم السؿاع، فنكف تقيف سـة سب

 .الطالؼاين سـة مخس وطشريـ ومائتقـ ثـا إسحاق بـ إسؿاطقؾدَّ يؼقل: َح 

سؿعت طاصًؿا، سـة اثـتقـ "يؼقل:  (2)أبا طظ شعبة وسؿعُت   (898)

ر قال: وٓ أحػظ وراء قْ ؿَ ثـا شعبة، ثـا يزيد بـ ُخ دَّ وطشريـ ومائتقـ، يؼقل: َح 

 ."يزيد بـ مخقر 

 يعرف يف اإلسالم رجؾ حدث بعد استقػاء مائة سـة إٓ أبق وٓ  (899)

 (3).البصري إسحاق الفجقؿل

خقة مـ الػؼفاء روى بعضفؿ طـ بعض، سقى إ (4)]ثالثة[ وٓ يعرف 

 .ولد سقريـ
                                                        

 وقع يف الؿطبقع: )رشد( بدل )رشديـ(. (1)

 تاريخ بغدادأبق طظ البصري الؿعروف بشعبة، لف ترمجة يف  هق أمحد بـ الحسقـ بـ إسحاق (2)
 (.2329( برقؿ )5/169)

 (11/325 ،)تاريخ بغداد(، ويـظر 332( برقؿ )15/525) سقر أطالم الـبالءتـظر ترمجتف يف  (3)
  (3/638.)الـؽت طىل مؼدمة ابـ الصالحو

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع. (4)

ََِصاِض ِ٘ ِفٞ اأَل َٚا٠ِ اِيِفِك ِٔ ُض َِ  َٕ ُِّفٛ َُُص  711 اِي
 

 

 

 

ثـا أمحد بـ محؿد بـ إسحاق إهقازي، ويعرف بلبل بؽر دَّ َح  )*(

طثؿان بـ خرزاذ، ثـا هدية بـ طبد القهاب، ثـا الػضؾ  الشعراين الجقال، ثـا

بـ مقسك السقـاين، ثـا جعػر بـ سؾقؿان، طـ هشام بـ حسان، طـ محؿد ا

بـ سقريـ، طـ أخقف يحقك بـ سقريـ، طـ أخقف أكس بـ سقريـ، طـ أكس بـ ا

 (1).«اقًّ رِ ًدا َو ب  عَ ، تَ اؼًّ ا َح جًّ َح  َؽ قْ ب  لَ »: ملسو هيلع هللا ىلصمالؽ قال: قال رسقل اهلل 

                                                        
( برقؿ 2/13) أصراف الغرائب وإفراد( لؾدارقطـل، و2337( برقؿ )12/3) العؾؾيـظر  (1)

 ( لؾخطقب البغدادي.2/919) الػصؾ لؾقصؾ الؿدرج يف الـؼؾ( ٓبـ صاهٍر الؿؼدسل، و649)
 (ه5/4/1436إحد الؿقافؼ )وتؿ آكتفاء مـ خدمة هذا الؽتاب يف يقم 

 وصىل اهلل وسؾؿ طىل كبقـا محؿد وطىل آلف وصحبف أمجعقـ
 والحؿد هلل رب العالؿقـ

 وكان ذلؽ بؿـزيل الؽائـ بـ)َمحؾَّة العزيزية الجـقبقة بؿؽة، زادها اهلل تشريًػا

ََِصاِض ِ٘ ِفٞ اأَل َٚا٠ِ اِيِفِك ِٔ ُض َِ  َٕ ُِّفٛ َُُص  711 اِي
 

 

 

 

ثـا أمحد بـ محؿد بـ إسحاق إهقازي، ويعرف بلبل بؽر دَّ َح  )*(

طثؿان بـ خرزاذ، ثـا هدية بـ طبد القهاب، ثـا الػضؾ  الشعراين الجقال، ثـا

بـ مقسك السقـاين، ثـا جعػر بـ سؾقؿان، طـ هشام بـ حسان، طـ محؿد ا

بـ سقريـ، طـ أخقف يحقك بـ سقريـ، طـ أخقف أكس بـ سقريـ، طـ أكس بـ ا

 (1).«اقًّ رِ ًدا َو ب  عَ ، تَ اؼًّ ا َح جًّ َح  َؽ قْ ب  لَ »: ملسو هيلع هللا ىلصمالؽ قال: قال رسقل اهلل 

                                                        
( برقؿ 2/13) أصراف الغرائب وإفراد( لؾدارقطـل، و2337( برقؿ )12/3) العؾؾيـظر  (1)

 ( لؾخطقب البغدادي.2/919) الػصؾ لؾقصؾ الؿدرج يف الـؼؾ( ٓبـ صاهٍر الؿؼدسل، و649)
 (ه5/4/1436إحد الؿقافؼ )وتؿ آكتفاء مـ خدمة هذا الؽتاب يف يقم 

 وصىل اهلل وسؾؿ طىل كبقـا محؿد وطىل آلف وصحبف أمجعقـ
 والحؿد هلل رب العالؿقـ

 وكان ذلؽ بؿـزيل الؽائـ بـ)َمحؾَّة العزيزية الجـقبقة بؿؽة، زادها اهلل تشريًػا



ََِصاِض ِ٘ ِفٞ اأَل َٚا٠ِ اِيِفِك ِٔ ُض َِ  َٕ ُِّفٛ َُُص  711 اِي
 

 

 

 

ثـا أمحد بـ محؿد بـ إسحاق إهقازي، ويعرف بلبل بؽر دَّ َح  )*(

طثؿان بـ خرزاذ، ثـا هدية بـ طبد القهاب، ثـا الػضؾ  الشعراين الجقال، ثـا

بـ مقسك السقـاين، ثـا جعػر بـ سؾقؿان، طـ هشام بـ حسان، طـ محؿد ا

بـ سقريـ، طـ أخقف يحقك بـ سقريـ، طـ أخقف أكس بـ سقريـ، طـ أكس بـ ا

 (1).«اقًّ رِ ًدا َو ب  عَ ، تَ اؼًّ ا َح جًّ َح  َؽ قْ ب  لَ »: ملسو هيلع هللا ىلصمالؽ قال: قال رسقل اهلل 

                                                        
( برقؿ 2/13) أصراف الغرائب وإفراد( لؾدارقطـل، و2337( برقؿ )12/3) العؾؾيـظر  (1)

 ( لؾخطقب البغدادي.2/919) الػصؾ لؾقصؾ الؿدرج يف الـؼؾ( ٓبـ صاهٍر الؿؼدسل، و649)
 (ه5/4/1436إحد الؿقافؼ )وتؿ آكتفاء مـ خدمة هذا الؽتاب يف يقم 

 وصىل اهلل وسؾؿ طىل كبقـا محؿد وطىل آلف وصحبف أمجعقـ
 والحؿد هلل رب العالؿقـ

 وكان ذلؽ بؿـزيل الؽائـ بـ)َمحؾَّة العزيزية الجـقبقة بؿؽة، زادها اهلل تشريًػا

 آخر الكتاب والحمد هلل ربِّ العالمين 
وصلواته على رسوله المختار من خلقه حممٍد وآلِه 

وصحبه أمجعين وحسبنا اهلل ونعم الوكيل)2(

الموافق  األحد  يوم  يف  الكتاب  هذا  خدمة  من  االنتهاء  وتم  األصل  يف  الكتاب  به  ُختَم  ما  هذا   )2(

)1436/4/5هـ(.
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه أمجعين 

والحمد هلل رب العالمين
وكان ذلك بمنزيل الكائن بـ )َمحلَّة العزيزية الجنوبية بمكة، زادها اهلل تشريًفا(.

ََِصاِض ِ٘ ِفٞ اأَل َٚا٠ِ اِيِفِك ِٔ ُض َِ  َٕ ُِّفٛ َُُص  711 اِي
 

 

 

 

ثـا أمحد بـ محؿد بـ إسحاق إهقازي، ويعرف بلبل بؽر دَّ َح  )*(

طثؿان بـ خرزاذ، ثـا هدية بـ طبد القهاب، ثـا الػضؾ  الشعراين الجقال، ثـا

بـ مقسك السقـاين، ثـا جعػر بـ سؾقؿان، طـ هشام بـ حسان، طـ محؿد ا

بـ سقريـ، طـ أخقف يحقك بـ سقريـ، طـ أخقف أكس بـ سقريـ، طـ أكس بـ ا

 (1).«اقًّ رِ ًدا َو ب  عَ ، تَ اؼًّ ا َح جًّ َح  َؽ قْ ب  لَ »: ملسو هيلع هللا ىلصمالؽ قال: قال رسقل اهلل 

                                                        
( برقؿ 2/13) أصراف الغرائب وإفراد( لؾدارقطـل، و2337( برقؿ )12/3) العؾؾيـظر  (1)

 ( لؾخطقب البغدادي.2/919) الػصؾ لؾقصؾ الؿدرج يف الـؼؾ( ٓبـ صاهٍر الؿؼدسل، و649)
 (ه5/4/1436إحد الؿقافؼ )وتؿ آكتفاء مـ خدمة هذا الؽتاب يف يقم 

 وصىل اهلل وسؾؿ طىل كبقـا محؿد وطىل آلف وصحبف أمجعقـ
 والحؿد هلل رب العالؿقـ

 وكان ذلؽ بؿـزيل الؽائـ بـ)َمحؾَّة العزيزية الجـقبقة بؿؽة، زادها اهلل تشريًػا



 716 فٗطؽ اآلٜات ايكطآ١ْٝ
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 185 .................................................................... ﴾ۆئ﴿

 471 ............................................................. ﴾ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿

 321 ................................................ ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿

 128 ....................................................... ﴾پ پ پ﴿
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 717 فٗطؽ األسازٜح ايٓب١ٜٛ
 

 

 

 

 اليبْٓ٘ فَطؽ األحازٓح
 332 ....................................................................... َهَذا؟ اْبـَُؽ 

ـْ  َققًِّؿا رَ َطَش  اْثـَا ُهؿ َٓ  ُقَرْيشٍ  مِ ـْ  َطَداَوةُ  َتُضرُّ  527 ............................. َطاَداُهؿْ  َم

 671 .......................................................... َجَؿاَطةٌ  َفْقَقُفَؿا َفَؿا اْثـَانِ 

 526 ..................................................................... َرْأَسفُ  اْحؾِِؼل

اَلةُ  ُأقِقَؿِت  إَِذا َّٓ  َصاَلةَ  َفاَل  الصَّ  324 ......................................... اْلَؿْؽُتقَبةَ  إِ

 687 ...................................... بِاْلِخَقارِ  ُفؿمِـْ  َواِحدٍ  َفُؽؾُّ  اْلُؿَتَبايَِعانِ  َتَباَيعَ  إَِذا

َج  إَِذا ةَ  َتَزوَّ ََمِة، َطَؾك اْلُحرَّ ْٕ ََمةِ  َصاَلُق  َفُفقَ  ا ْٕ  333 .......................................ا

ْلَت  إَِذا ََصابِعَ  َفَخؾِّؾِ  َتَقضَّ ْٕ  653 ....................................................... ا

 499 ....................................... اْلُغْسُؾ  َوَجَب  َفَؼدْ  اْلِخَتاَن، اْلِخَتانُ  َجاَوزَ  إَِذا

ًفا ْلفُ َفْؾَقْسلَ  اْلَعالِِؿ، إَِلك َأَحُدُكؿْ  َجَؾَس  إَِذا  353 ....................................... َتَػؼُّ

 173 ................................................... َكُؿَؾ  َفَؼدْ  َأْرَبًعا الطََّعامُ  َجَؿعَ  إَِذا

لْ  اْلَؿْذَي  َرَأْيَت  إَِذا  221 ............................................ َذَكَركَ  َواْغِسْؾ  َفَتَقضَّ

 423 ................................... الؿعروفقن يعرفف ٓ ما الؿعروفقـ طـ روى إذا

ََمةُ  َزَكِت  إَِذا ْٕ  534 ......................................................... َفاْجِؾُدوَها ا

ُجُؾ  َقاَل  إَِذا ـَ  َفاْجؾِْدهُ  ُث،ُمَخـَّ  َيا َلَؽ  الرَّ  273 ..................................... ِطْشِري

 332 .................................................. َبْعَدهُ  كِْسَرى َفاَل  كِْسَرى َهَؾَؽ  إَِذا

 534 ............................................. َلَرَجَحْت  بَِؽَذا ُوِزَكْت  َلقْ  َكؾَِؿاٍت  َأْرَبعُ 

 539 .............................................................. إَِلْقَؽ  َكْػِسل َأْسَؾْؿُت 

 قائمة املصادر واملراجع712

 

Elbayina
مستطيل



 717 فٗطؽ األسازٜح ايٓب١ٜٛ
 

 

 

 

 اليبْٓ٘ فَطؽ األحازٓح
 332 ....................................................................... َهَذا؟ اْبـَُؽ 

ـْ  َققًِّؿا رَ َطَش  اْثـَا ُهؿ َٓ  ُقَرْيشٍ  مِ ـْ  َطَداَوةُ  َتُضرُّ  527 ............................. َطاَداُهؿْ  َم

 671 .......................................................... َجَؿاَطةٌ  َفْقَقُفَؿا َفَؿا اْثـَانِ 

 526 ..................................................................... َرْأَسفُ  اْحؾِِؼل

اَلةُ  ُأقِقَؿِت  إَِذا َّٓ  َصاَلةَ  َفاَل  الصَّ  324 ......................................... اْلَؿْؽُتقَبةَ  إِ

 687 ...................................... بِاْلِخَقارِ  ُفؿمِـْ  َواِحدٍ  َفُؽؾُّ  اْلُؿَتَبايَِعانِ  َتَباَيعَ  إَِذا

َج  إَِذا ةَ  َتَزوَّ ََمِة، َطَؾك اْلُحرَّ ْٕ ََمةِ  َصاَلُق  َفُفقَ  ا ْٕ  333 .......................................ا

ْلَت  إَِذا ََصابِعَ  َفَخؾِّؾِ  َتَقضَّ ْٕ  653 ....................................................... ا

 499 ....................................... اْلُغْسُؾ  َوَجَب  َفَؼدْ  اْلِخَتاَن، اْلِخَتانُ  َجاَوزَ  إَِذا

ًفا ْلفُ َفْؾَقْسلَ  اْلَعالِِؿ، إَِلك َأَحُدُكؿْ  َجَؾَس  إَِذا  353 ....................................... َتَػؼُّ

 173 ................................................... َكُؿَؾ  َفَؼدْ  َأْرَبًعا الطََّعامُ  َجَؿعَ  إَِذا

لْ  اْلَؿْذَي  َرَأْيَت  إَِذا  221 ............................................ َذَكَركَ  َواْغِسْؾ  َفَتَقضَّ

 423 ................................... الؿعروفقن يعرفف ٓ ما الؿعروفقـ طـ روى إذا

ََمةُ  َزَكِت  إَِذا ْٕ  534 ......................................................... َفاْجِؾُدوَها ا

ُجُؾ  َقاَل  إَِذا ـَ  َفاْجؾِْدهُ  ُث،ُمَخـَّ  َيا َلَؽ  الرَّ  273 ..................................... ِطْشِري

 332 .................................................. َبْعَدهُ  كِْسَرى َفاَل  كِْسَرى َهَؾَؽ  إَِذا

 534 ............................................. َلَرَجَحْت  بَِؽَذا ُوِزَكْت  َلقْ  َكؾَِؿاٍت  َأْرَبعُ 

 539 .............................................................. إَِلْقَؽ  َكْػِسل َأْسَؾْؿُت 
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ُِْٓب ِفٕ التَِّصِي   ِٔفالتَِّب

حدثـل محؿد بـ يقسػ العسؽري، قال: سؿعت الحسقـ بـ محقد  (886)

فتؼقل: باب  أكت تطؾب أخرة تصـػ إبقاب،"بـ الربقع، قال: ققؾ لقكقع: ا

باب "قال:  ،فؼال: حدثـل إسؿاطقؾ بـ أبل خالد، طـ الشعبل ؟كذا، وباب كذا

 (1)."تثَ رِ وَ  رأةُ ؿَ ال ِت دَّ إذا اطتَ  ،مـ الطالق جسقؿ

حدثـل أبل، ثـا سعدان بـ زكريا، ثـا إسؿاطقؾ بـ يحقك التقؿل، طـ  (887)

 (2)."الؿرأة ورثت ِت دَّ إذا اطتَ  ،مـ الػؼف جسقؿ باب"قال:  ،مجالد، طـ الشعبل

                                                        
 اكظر الذي بعده. (1)

 ؿصـػال(، وابـ أبل شقبة يف 933( برقؿ )1/233) الســرواه سعقد بـ مـصقر يف  (2)
( مـ صريؼ إسؿاطقؾ بـ أبل 886( مـ صريؼ زكرياء بـ أبل زائدة، والؿصـػ برقؿ )5/227)

( برقؿ 2/285) الجامعخالد كالمها طـ الشعبل بف، ورواه مـ صريؼ الؿصـػ الخطقب يف 
(1867.) 
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ط  »صنعاء«  بـ  اآلثار«  نشر »دار  الوادعي  لمقبل  الصحة:  ظاهرها  معلة  أحاديث 

الثالثة )1429 هـ(.

أخبار المكيين: البن أبي خيثمة نشر »دار الوطن« ط األوىل )1418 هـ( تحقيق: 

إسماعيل حسن حسين.

اختصار  علوم الحديث: البن كثير نشر »مكتبة المعارف« بـ »الرياض« ط األوىل 

)1417 هـ( تحقيق: عيل بن حسن الحلبي.

»بيروت« بدون  بـ  العلمية«  الكتب  »دار  أدب اإلمالء واالستمالء: للسمعاين نشر 

تاريخ، تحقيق: ماكس فايسفايلر.

ط  »الرياض«  بـ  الرشد«  »مكتبة  نشر  للخلييل  الحديث:  علامء  معرفة  يف  اإلرشاد 

األوىل )1409 هـ( تحقيق: محمد سعيد بن عمر  إدريس.

الثانية  ط  »ببيروت«  بـ  اإلسالمي«  »المكتب  نشر  لأللباين  الغليل:   إرواء 

)1405 هـ(.

»المدينة« ط  بـ  األثرية«  الغرباء  »مكتبة  نشر  الحاكم  أمحد  والكنى: ألبي  األسامي 

األوىل )1414 هـ( تحقيق: يوسف بن محمد الدخيل.
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 اليبْٓ٘ فَطؽ األحازٓح
 332 ....................................................................... َهَذا؟ اْبـَُؽ 

ـْ  َققًِّؿا رَ َطَش  اْثـَا ُهؿ َٓ  ُقَرْيشٍ  مِ ـْ  َطَداَوةُ  َتُضرُّ  527 ............................. َطاَداُهؿْ  َم

 671 .......................................................... َجَؿاَطةٌ  َفْقَقُفَؿا َفَؿا اْثـَانِ 

 526 ..................................................................... َرْأَسفُ  اْحؾِِؼل

اَلةُ  ُأقِقَؿِت  إَِذا َّٓ  َصاَلةَ  َفاَل  الصَّ  324 ......................................... اْلَؿْؽُتقَبةَ  إِ

 687 ...................................... بِاْلِخَقارِ  ُفؿمِـْ  َواِحدٍ  َفُؽؾُّ  اْلُؿَتَبايَِعانِ  َتَباَيعَ  إَِذا

َج  إَِذا ةَ  َتَزوَّ ََمِة، َطَؾك اْلُحرَّ ْٕ ََمةِ  َصاَلُق  َفُفقَ  ا ْٕ  333 .......................................ا

ْلَت  إَِذا ََصابِعَ  َفَخؾِّؾِ  َتَقضَّ ْٕ  653 ....................................................... ا

 499 ....................................... اْلُغْسُؾ  َوَجَب  َفَؼدْ  اْلِخَتاَن، اْلِخَتانُ  َجاَوزَ  إَِذا

ًفا ْلفُ َفْؾَقْسلَ  اْلَعالِِؿ، إَِلك َأَحُدُكؿْ  َجَؾَس  إَِذا  353 ....................................... َتَػؼُّ

 173 ................................................... َكُؿَؾ  َفَؼدْ  َأْرَبًعا الطََّعامُ  َجَؿعَ  إَِذا

لْ  اْلَؿْذَي  َرَأْيَت  إَِذا  221 ............................................ َذَكَركَ  َواْغِسْؾ  َفَتَقضَّ

 423 ................................... الؿعروفقن يعرفف ٓ ما الؿعروفقـ طـ روى إذا

ََمةُ  َزَكِت  إَِذا ْٕ  534 ......................................................... َفاْجِؾُدوَها ا

ُجُؾ  َقاَل  إَِذا ـَ  َفاْجؾِْدهُ  ُث،ُمَخـَّ  َيا َلَؽ  الرَّ  273 ..................................... ِطْشِري

 332 .................................................. َبْعَدهُ  كِْسَرى َفاَل  كِْسَرى َهَؾَؽ  إَِذا

 534 ............................................. َلَرَجَحْت  بَِؽَذا ُوِزَكْت  َلقْ  َكؾَِؿاٍت  َأْرَبعُ 

 539 .............................................................. إَِلْقَؽ  َكْػِسل َأْسَؾْؿُت 
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»بيروت« ط األوىل )1412 هـ(   بـ  الجيل«  »دار  المدلسين: للسيوطي نشر  أسامء 

تحقيق: محمود محمد محمود.

ط  »بيروت«  بـ  العلمية«  الكتب  »دار  نشر  للمقدسي  واألفراد:  الغرائب  أطراف 

األوىل )1419 هـ( تحقيق: محمود محمد محمود، والسيد يوسف.

األوىل  ط  »دمشق«  بـ  الفكر«  »دار  نشر  للصفدي  النصر:  وأعوان  العصر  أعيان 

)1418 هـ( تحقيق: مجاعة من الباحثين.

دار  »مكتبة  نشر  للقاضي عياض  السامع:  وتقييد  الرواية  معرفة أصول  إلى  اإللامع 

التراث« بـ »القاهرة« ط الثالثة )1425 هـ( تحقيق: أمحد صقر.

اإلكامل: البن ماكوال نشر »دائرة المعارف العثمانية« بـ »حيدر آباد« تحقيق: عبد 

الرمحن المعلمي.

األمالي: البن بشران نشر »دار الوطن« بـ »الرياض« ط األوىل )1418 هـ( تحقيق: 

عادل بن يوسف العزازي.

بغية الملتمس يف سباعيات حديث اإلمام مالك بن أنس: للعالئي نشر »دار النوادر« 

بـ »دمشق« ط األوىل )1427 هـ( تحقيق: محدي عبد المجيد السلفي.

هـ(   1401( األوىل  ط  القرى«  أمِّ  »جامعة  نشر  آشي:  الوآدي  جابر  ابن  برنامج 

تحقيق: محمد الحبيب الهيلة.

تاريخ اإلسالم: للذهبي نشر »دار الكتاب العربي« ط األوىل )1419 هـ( تحقيق: 

عمر عبد السالم تدمري.

تاريخ أسامء الثقات: البن شاهين نشر »دار الكتب العلمية« بـ »بيروت« ط األوىل 

)1406 هـ( تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي.
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 332 ....................................................................... َهَذا؟ اْبـَُؽ 

ـْ  َققًِّؿا رَ َطَش  اْثـَا ُهؿ َٓ  ُقَرْيشٍ  مِ ـْ  َطَداَوةُ  َتُضرُّ  527 ............................. َطاَداُهؿْ  َم

 671 .......................................................... َجَؿاَطةٌ  َفْقَقُفَؿا َفَؿا اْثـَانِ 

 526 ..................................................................... َرْأَسفُ  اْحؾِِؼل

اَلةُ  ُأقِقَؿِت  إَِذا َّٓ  َصاَلةَ  َفاَل  الصَّ  324 ......................................... اْلَؿْؽُتقَبةَ  إِ

 687 ...................................... بِاْلِخَقارِ  ُفؿمِـْ  َواِحدٍ  َفُؽؾُّ  اْلُؿَتَبايَِعانِ  َتَباَيعَ  إَِذا

َج  إَِذا ةَ  َتَزوَّ ََمِة، َطَؾك اْلُحرَّ ْٕ ََمةِ  َصاَلُق  َفُفقَ  ا ْٕ  333 .......................................ا

ْلَت  إَِذا ََصابِعَ  َفَخؾِّؾِ  َتَقضَّ ْٕ  653 ....................................................... ا

 499 ....................................... اْلُغْسُؾ  َوَجَب  َفَؼدْ  اْلِخَتاَن، اْلِخَتانُ  َجاَوزَ  إَِذا

ًفا ْلفُ َفْؾَقْسلَ  اْلَعالِِؿ، إَِلك َأَحُدُكؿْ  َجَؾَس  إَِذا  353 ....................................... َتَػؼُّ

 173 ................................................... َكُؿَؾ  َفَؼدْ  َأْرَبًعا الطََّعامُ  َجَؿعَ  إَِذا

لْ  اْلَؿْذَي  َرَأْيَت  إَِذا  221 ............................................ َذَكَركَ  َواْغِسْؾ  َفَتَقضَّ

 423 ................................... الؿعروفقن يعرفف ٓ ما الؿعروفقـ طـ روى إذا

ََمةُ  َزَكِت  إَِذا ْٕ  534 ......................................................... َفاْجِؾُدوَها ا

ُجُؾ  َقاَل  إَِذا ـَ  َفاْجؾِْدهُ  ُث،ُمَخـَّ  َيا َلَؽ  الرَّ  273 ..................................... ِطْشِري

 332 .................................................. َبْعَدهُ  كِْسَرى َفاَل  كِْسَرى َهَؾَؽ  إَِذا

 534 ............................................. َلَرَجَحْت  بَِؽَذا ُوِزَكْت  َلقْ  َكؾَِؿاٍت  َأْرَبعُ 

 539 .............................................................. إَِلْقَؽ  َكْػِسل َأْسَؾْؿُت 
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تاريخ أصبهان: ألبي نعيم األصبهاين نشر »دار الكتاب اإلسالمي«. 

األوىل  ط  اإلسالمي«  الغرب  »دار  نشر  البغدادي  للخطيب  بغداد:   تاريخ 

)1422 هـ( تحقيق: بشار عواد.

تحقيق:  آباد«  »حيدر  بـ  العثمانية«  المعارف  »دائرة  نشر  للسهمي  جرجان:  تاريخ 

عبد الرمحن المعلمي.

تاريخ ابن أبي خيثمة: نشر »الفاروق الحديثة« بـ »القاهرة« ط األوىل )1424 هـ( 

تحقيق: صالح بن فتحي هلل.

تحقيق:  هـ(   1415( »بيروت«  بـ  الفكر«  »دار  نشر  عساكر  البن  دمشق:   تاريخ 

عمر بن غرامة العمروي.

»دمشق«  بـ  العربية«  اللغة  مجمع  »مطبوعات  نشر  الدمشقي:  زرعة  أبي  تاريخ 

تحقيق: شكر اهلل نعمة اهلل القوجاين.

»مكة« ط األوىل  بـ  العلمي«  البحث  »مركز  نشر  الدوري  برواية  ابن معين:  تاريخ 

)1399 هـ( تحقيق: أمحد محمد نور سيف.

عبد  تحقيق:  األوىل  ط  العثمانية«  المعارف  »دائرة  نشر  للبخاري  الكبير:  التاريخ 

الرمحن المعلمي.

تاريخ واسط: لَِبْحَشل نشر »عامل الكتب« بـ »بيروت« ط األوىل )1406 هـ( تحقيق: 

كوركيس عواد.

التبيين ألسامء المدلسين: لسبط ابن العجمي نشر »دار الكتب العلمية« بـ »بيروت« 

ط األوىل )1406 هـ( تحقيق: فواز أمحد زمريل.
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 332 ....................................................................... َهَذا؟ اْبـَُؽ 

ـْ  َققًِّؿا رَ َطَش  اْثـَا ُهؿ َٓ  ُقَرْيشٍ  مِ ـْ  َطَداَوةُ  َتُضرُّ  527 ............................. َطاَداُهؿْ  َم

 671 .......................................................... َجَؿاَطةٌ  َفْقَقُفَؿا َفَؿا اْثـَانِ 

 526 ..................................................................... َرْأَسفُ  اْحؾِِؼل

اَلةُ  ُأقِقَؿِت  إَِذا َّٓ  َصاَلةَ  َفاَل  الصَّ  324 ......................................... اْلَؿْؽُتقَبةَ  إِ

 687 ...................................... بِاْلِخَقارِ  ُفؿمِـْ  َواِحدٍ  َفُؽؾُّ  اْلُؿَتَبايَِعانِ  َتَباَيعَ  إَِذا

َج  إَِذا ةَ  َتَزوَّ ََمِة، َطَؾك اْلُحرَّ ْٕ ََمةِ  َصاَلُق  َفُفقَ  ا ْٕ  333 .......................................ا

ْلَت  إَِذا ََصابِعَ  َفَخؾِّؾِ  َتَقضَّ ْٕ  653 ....................................................... ا

 499 ....................................... اْلُغْسُؾ  َوَجَب  َفَؼدْ  اْلِخَتاَن، اْلِخَتانُ  َجاَوزَ  إَِذا

ًفا ْلفُ َفْؾَقْسلَ  اْلَعالِِؿ، إَِلك َأَحُدُكؿْ  َجَؾَس  إَِذا  353 ....................................... َتَػؼُّ

 173 ................................................... َكُؿَؾ  َفَؼدْ  َأْرَبًعا الطََّعامُ  َجَؿعَ  إَِذا

لْ  اْلَؿْذَي  َرَأْيَت  إَِذا  221 ............................................ َذَكَركَ  َواْغِسْؾ  َفَتَقضَّ

 423 ................................... الؿعروفقن يعرفف ٓ ما الؿعروفقـ طـ روى إذا

ََمةُ  َزَكِت  إَِذا ْٕ  534 ......................................................... َفاْجِؾُدوَها ا

ُجُؾ  َقاَل  إَِذا ـَ  َفاْجؾِْدهُ  ُث،ُمَخـَّ  َيا َلَؽ  الرَّ  273 ..................................... ِطْشِري

 332 .................................................. َبْعَدهُ  كِْسَرى َفاَل  كِْسَرى َهَؾَؽ  إَِذا

 534 ............................................. َلَرَجَحْت  بَِؽَذا ُوِزَكْت  َلقْ  َكؾَِؿاٍت  َأْرَبعُ 

 539 .............................................................. إَِلْقَؽ  َكْػِسل َأْسَؾْؿُت 
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)بيروت(   بـ  العلمية«  »المكتبة  نشر  حجر  البن  المشتبه:  بتحرير  المنتبه  تبصير 

تحقيق: محمد عيل النجار، وعيل محمد بجاوي.

»مؤسسة  نشر  األرنؤوط  وشعيب  عواد،  بشار  تأليف  التهذيب:  تقريب  حترير 

الرسالة« بـ »بيروت« ط األوىل )1417 هـ(.

تدريب الراوي: للسيوطي نشر »دار العاصمة« بـ »الرياض« ط األوىل )1424 هـ( 

تحقيق: طارق بن  عوض اهلل.

الرمحن  عبد  تحقيق:  العثمانية«  المعارف  »دائرة  نشر  للذهبي  الحفاظ:  تذكرة 

المعلمي.

تصحيفات المحدثين: ألبي هالل العسكري نشر »دار الكتب العلمية« بـ »بيروت« 

ط األوىل )1408 هـ( تحقيق: أمحد عبد الشايف.

هـ(  األوىل )1416  اإلسالمية« ط  البشائر  »دار  نشر  المنفعة: البن حجر  تعجيل 

تحقيق: إكرام اهلل إمداد الحق.

تقييد العلم: للخطيب البغدادي نشر »دار إحياء السنة النبوية« ط الثانية )1974 م( 

تحقيق: يوسف العش.

تكملة اإلكامل: البن نقطة نشر »جامعة ُأمِّ القرى« )1408 هـ( تحقيق: عبد القيوم 

عبد رب النبي، ومحمد صالح عبد العزيز المراد.

التكملة لوفيات النقلة: للمنذري نشر »مؤسسة الرسالة« بـ )بيروت« تحقيق: بشار 

عواد معروف.

متام المنة: لأللباين نشر »دار الراية« بـ »الرياض« ط الثالثة )1409 هـ(.
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 332 ....................................................................... َهَذا؟ اْبـَُؽ 

ـْ  َققًِّؿا رَ َطَش  اْثـَا ُهؿ َٓ  ُقَرْيشٍ  مِ ـْ  َطَداَوةُ  َتُضرُّ  527 ............................. َطاَداُهؿْ  َم

 671 .......................................................... َجَؿاَطةٌ  َفْقَقُفَؿا َفَؿا اْثـَانِ 

 526 ..................................................................... َرْأَسفُ  اْحؾِِؼل

اَلةُ  ُأقِقَؿِت  إَِذا َّٓ  َصاَلةَ  َفاَل  الصَّ  324 ......................................... اْلَؿْؽُتقَبةَ  إِ

 687 ...................................... بِاْلِخَقارِ  ُفؿمِـْ  َواِحدٍ  َفُؽؾُّ  اْلُؿَتَبايَِعانِ  َتَباَيعَ  إَِذا

َج  إَِذا ةَ  َتَزوَّ ََمِة، َطَؾك اْلُحرَّ ْٕ ََمةِ  َصاَلُق  َفُفقَ  ا ْٕ  333 .......................................ا

ْلَت  إَِذا ََصابِعَ  َفَخؾِّؾِ  َتَقضَّ ْٕ  653 ....................................................... ا

 499 ....................................... اْلُغْسُؾ  َوَجَب  َفَؼدْ  اْلِخَتاَن، اْلِخَتانُ  َجاَوزَ  إَِذا

ًفا ْلفُ َفْؾَقْسلَ  اْلَعالِِؿ، إَِلك َأَحُدُكؿْ  َجَؾَس  إَِذا  353 ....................................... َتَػؼُّ

 173 ................................................... َكُؿَؾ  َفَؼدْ  َأْرَبًعا الطََّعامُ  َجَؿعَ  إَِذا

لْ  اْلَؿْذَي  َرَأْيَت  إَِذا  221 ............................................ َذَكَركَ  َواْغِسْؾ  َفَتَقضَّ

 423 ................................... الؿعروفقن يعرفف ٓ ما الؿعروفقـ طـ روى إذا

ََمةُ  َزَكِت  إَِذا ْٕ  534 ......................................................... َفاْجِؾُدوَها ا

ُجُؾ  َقاَل  إَِذا ـَ  َفاْجؾِْدهُ  ُث،ُمَخـَّ  َيا َلَؽ  الرَّ  273 ..................................... ِطْشِري

 332 .................................................. َبْعَدهُ  كِْسَرى َفاَل  كِْسَرى َهَؾَؽ  إَِذا

 534 ............................................. َلَرَجَحْت  بَِؽَذا ُوِزَكْت  َلقْ  َكؾَِؿاٍت  َأْرَبعُ 

 539 .............................................................. إَِلْقَؽ  َكْػِسل َأْسَؾْؿُت 

717  قائمة املصادر واملراجع

التمييز: لمسلم بن الحجاج نشر »دار ابن الجوزي« بـ »الرياض« ط األوىل )1430  

دي. هـ( تحقيق: عبد القادر مصطفى الُمَحمَّ

التنكيل: للمعلمي نشر »مكتبة المعارف« بـ »الرياض« )1406 هـ( تحقيق: محمد 

ناصر الدين األلباين.

هتذيب األسامء واللغات: للنووي نشر »دار الرسالة العالمية« ط األوىل )1430 هـ( 

تحقيق: عادل مرشد وعامر غضان.

آباد«  »حيدر  بـ  العثمانية«  المعارف  »دائرة  نشر  حجر  البن  التهذيب:   هتذيب 

)1335 هـ(.

»بيروت« ط األوىل )1422 هـ(  »مؤسسة الرسالة« بـ  هتذيب الكامل: للمزي نشر 

تحقيق: بشار عواد.

هتذيب اللغة: لألزهري تحقيق: عبد السالم هارون راجعه محمد عيل النجار.

»الهند«  بـ  العثمانية«  المعارف  دائرة  مجلس  »مطبعة  نشر  حبان  البن  الثقات: 

)1393 هـ - 1403 هـ(.

جامع األصول: البن األثير نشر »دار ابن كثير« بـ »دمشق« ط األوىل )1432 هـ( 

تحقيق: عبد القادر األرنؤوط.

»الرياض« ط  بـ  الجوزي«  ابن  »دار  نشر  البر  عبد  العلم وفضله: البن  بيان  جامع 

الخامسة )1422 هـ( تحقيق: أبي األشبال الزهيري.

العراقية« ط  األوقاف  »وزارة  نشر  للعالئي  المراسيل:  أحكام  التحصيل يف  جامع 

األوىل )1398 هـ( تحقيق: محدي عبد المجيد السلفي.
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 332 ....................................................................... َهَذا؟ اْبـَُؽ 

ـْ  َققًِّؿا رَ َطَش  اْثـَا ُهؿ َٓ  ُقَرْيشٍ  مِ ـْ  َطَداَوةُ  َتُضرُّ  527 ............................. َطاَداُهؿْ  َم

 671 .......................................................... َجَؿاَطةٌ  َفْقَقُفَؿا َفَؿا اْثـَانِ 

 526 ..................................................................... َرْأَسفُ  اْحؾِِؼل

اَلةُ  ُأقِقَؿِت  إَِذا َّٓ  َصاَلةَ  َفاَل  الصَّ  324 ......................................... اْلَؿْؽُتقَبةَ  إِ

 687 ...................................... بِاْلِخَقارِ  ُفؿمِـْ  َواِحدٍ  َفُؽؾُّ  اْلُؿَتَبايَِعانِ  َتَباَيعَ  إَِذا

َج  إَِذا ةَ  َتَزوَّ ََمِة، َطَؾك اْلُحرَّ ْٕ ََمةِ  َصاَلُق  َفُفقَ  ا ْٕ  333 .......................................ا

ْلَت  إَِذا ََصابِعَ  َفَخؾِّؾِ  َتَقضَّ ْٕ  653 ....................................................... ا

 499 ....................................... اْلُغْسُؾ  َوَجَب  َفَؼدْ  اْلِخَتاَن، اْلِخَتانُ  َجاَوزَ  إَِذا

ًفا ْلفُ َفْؾَقْسلَ  اْلَعالِِؿ، إَِلك َأَحُدُكؿْ  َجَؾَس  إَِذا  353 ....................................... َتَػؼُّ

 173 ................................................... َكُؿَؾ  َفَؼدْ  َأْرَبًعا الطََّعامُ  َجَؿعَ  إَِذا

لْ  اْلَؿْذَي  َرَأْيَت  إَِذا  221 ............................................ َذَكَركَ  َواْغِسْؾ  َفَتَقضَّ

 423 ................................... الؿعروفقن يعرفف ٓ ما الؿعروفقـ طـ روى إذا

ََمةُ  َزَكِت  إَِذا ْٕ  534 ......................................................... َفاْجِؾُدوَها ا

ُجُؾ  َقاَل  إَِذا ـَ  َفاْجؾِْدهُ  ُث،ُمَخـَّ  َيا َلَؽ  الرَّ  273 ..................................... ِطْشِري

 332 .................................................. َبْعَدهُ  كِْسَرى َفاَل  كِْسَرى َهَؾَؽ  إَِذا

 534 ............................................. َلَرَجَحْت  بَِؽَذا ُوِزَكْت  َلقْ  َكؾَِؿاٍت  َأْرَبعُ 

 539 .............................................................. إَِلْقَؽ  َكْػِسل َأْسَؾْؿُت 

 قائمة املصادر واملراجع718

الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع: للخطيب البغدادي نشر »مكتبة المعارف«  

بـ »الرياض« ط األوىل )1428 هـ( تحقيق: محمود الطحان.

الجامع الصحيح مما ليس يف الصحيحين: للوادعي نشر »دار اآلثار« بـ »صنعاء« ط 

الثانية )1427 هـ(.

الجرح والتعديل: البن أبي حاتم نشر »مجلس مطبعة دائرة المعارف العثمانية« بـ 

»الهند«.

علماء  »دار  نشر  آدم  عيل  بن  لمحمد  النفيس:  الجوهر  شرح  يف  األنيس  الجليس 

السلف« ط األوىل.

الجواهر المضية يف طبقات الحنفية: نشر »مؤسسة الرسالة« )1413 هـ( تحقيق: 

عبد الفتاح محمد الحلو.

ط  »بيروت«  بـ  العلمية«  الكتب  »دار  نشر  األصفهاين  نعيم  ألبي  األولياء:  حلية 

الرابعة )2010 م( تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء.

الدر الكمين بذيل العقد الثمين: البن فهد المكي نشر »مكتبة األسدي« بـ »مكة« ط 

الثانية )1425 هـ( تحقيق: عبد الملك بن دهيش.

الدعاء: للطبراين نشر »مكتبة الرشد« بـ »الرياض« ط األوىل )1429 هـ( تحقيق: 

محمد سعيد البخاري.

بـ  الدينية«  الثقافة  »مكتبة  نشر  الدمشقي  للنعيمي  المدارس:  تاريخ  يف  الدارس 

»القاهرة« ط الثانية )1427 هـ( تحقيق: جعفر الحسيني.

ليدن«  »مدينة  بـ  بريل«  »مطبعة  الناشر  األصبهاين  نعيم  ألبي  أصبهان:  أخبار  ذكر 

)1934 م(.
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 332 ....................................................................... َهَذا؟ اْبـَُؽ 

ـْ  َققًِّؿا رَ َطَش  اْثـَا ُهؿ َٓ  ُقَرْيشٍ  مِ ـْ  َطَداَوةُ  َتُضرُّ  527 ............................. َطاَداُهؿْ  َم

 671 .......................................................... َجَؿاَطةٌ  َفْقَقُفَؿا َفَؿا اْثـَانِ 

 526 ..................................................................... َرْأَسفُ  اْحؾِِؼل

اَلةُ  ُأقِقَؿِت  إَِذا َّٓ  َصاَلةَ  َفاَل  الصَّ  324 ......................................... اْلَؿْؽُتقَبةَ  إِ

 687 ...................................... بِاْلِخَقارِ  ُفؿمِـْ  َواِحدٍ  َفُؽؾُّ  اْلُؿَتَبايَِعانِ  َتَباَيعَ  إَِذا

َج  إَِذا ةَ  َتَزوَّ ََمِة، َطَؾك اْلُحرَّ ْٕ ََمةِ  َصاَلُق  َفُفقَ  ا ْٕ  333 .......................................ا

ْلَت  إَِذا ََصابِعَ  َفَخؾِّؾِ  َتَقضَّ ْٕ  653 ....................................................... ا

 499 ....................................... اْلُغْسُؾ  َوَجَب  َفَؼدْ  اْلِخَتاَن، اْلِخَتانُ  َجاَوزَ  إَِذا

ًفا ْلفُ َفْؾَقْسلَ  اْلَعالِِؿ، إَِلك َأَحُدُكؿْ  َجَؾَس  إَِذا  353 ....................................... َتَػؼُّ

 173 ................................................... َكُؿَؾ  َفَؼدْ  َأْرَبًعا الطََّعامُ  َجَؿعَ  إَِذا

لْ  اْلَؿْذَي  َرَأْيَت  إَِذا  221 ............................................ َذَكَركَ  َواْغِسْؾ  َفَتَقضَّ

 423 ................................... الؿعروفقن يعرفف ٓ ما الؿعروفقـ طـ روى إذا

ََمةُ  َزَكِت  إَِذا ْٕ  534 ......................................................... َفاْجِؾُدوَها ا

ُجُؾ  َقاَل  إَِذا ـَ  َفاْجؾِْدهُ  ُث،ُمَخـَّ  َيا َلَؽ  الرَّ  273 ..................................... ِطْشِري

 332 .................................................. َبْعَدهُ  كِْسَرى َفاَل  كِْسَرى َهَؾَؽ  إَِذا

 534 ............................................. َلَرَجَحْت  بَِؽَذا ُوِزَكْت  َلقْ  َكؾَِؿاٍت  َأْرَبعُ 

 539 .............................................................. إَِلْقَؽ  َكْػِسل َأْسَؾْؿُت 
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هـ(    1419( األوىل  ط  األثرية«  الغرباء  »مكتبة  نشر  للهروي  وأهله:  الكالم  ذم 

تحقيق: عبد اهلل بن محمد األنصاري.

ذيل التقييد لمعرفة رواه السنن والمسانيد: للفاسي نشر »جامعة ُأمِّ القرى« ط األوىل 

)1418 هـ( تحقيق: محمد صالح المراد.

»جامعة أمِّ القرى« ط األوىل )1434 هـ(  ذيل تكملة اإلكامل: البن العمادية نشر 

تحقيق: عبد القيوم عبد رب النبي.

»مكتبة العبيكان« ط األوىل  الذيل على طبقات الحنابلة: البن رجب الحنبيل نشر 

)1425 هـ( تحقيق: عبد الرمحن بن سليمان العثيمين.

بـ  العلمية«  الكتب  »دار  نشر  حجر  البن  الثامنة:  المئة  أعيان  يف  الكامنة  الدرر 

»بيروت« ط األوىل )1418 هـ( ضبطه وصححه عبد الوارث محمد عيل.

حلة يف طلب الحديث: للخطيب البغدادي نشر »دار الكتب العلمية« بـ »بيروت«  الرِّ

ط األوىل )1395 هـ( تحقيق: نور الدين عتر.

هـ(   1419( األوىل  ط  »القاهرة«  بـ  السلفية«  »الدار  نشر  المبارك  البن  الزهد: 

تحقيق: أمحد فريد.

الزهد: لوكيع نشر »دار الصميعي« بـ »الرياض« ط الثانية )1415 هـ( تحقيق:  عبد 

الرمحن الفريوائي.

سلسلة األحاديث الصحيحة: لأللباين نشر »مكتبة المعارف« بـ »الرياض«.

بـ  المعارف«  »مكتبة  نشر  لأللباين  والموضوعة:  الضعيفة  األحاديث  سلسلة 

»الرياض«.
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 332 ....................................................................... َهَذا؟ اْبـَُؽ 

ـْ  َققًِّؿا رَ َطَش  اْثـَا ُهؿ َٓ  ُقَرْيشٍ  مِ ـْ  َطَداَوةُ  َتُضرُّ  527 ............................. َطاَداُهؿْ  َم

 671 .......................................................... َجَؿاَطةٌ  َفْقَقُفَؿا َفَؿا اْثـَانِ 

 526 ..................................................................... َرْأَسفُ  اْحؾِِؼل

اَلةُ  ُأقِقَؿِت  إَِذا َّٓ  َصاَلةَ  َفاَل  الصَّ  324 ......................................... اْلَؿْؽُتقَبةَ  إِ

 687 ...................................... بِاْلِخَقارِ  ُفؿمِـْ  َواِحدٍ  َفُؽؾُّ  اْلُؿَتَبايَِعانِ  َتَباَيعَ  إَِذا

َج  إَِذا ةَ  َتَزوَّ ََمِة، َطَؾك اْلُحرَّ ْٕ ََمةِ  َصاَلُق  َفُفقَ  ا ْٕ  333 .......................................ا

ْلَت  إَِذا ََصابِعَ  َفَخؾِّؾِ  َتَقضَّ ْٕ  653 ....................................................... ا

 499 ....................................... اْلُغْسُؾ  َوَجَب  َفَؼدْ  اْلِخَتاَن، اْلِخَتانُ  َجاَوزَ  إَِذا

ًفا ْلفُ َفْؾَقْسلَ  اْلَعالِِؿ، إَِلك َأَحُدُكؿْ  َجَؾَس  إَِذا  353 ....................................... َتَػؼُّ

 173 ................................................... َكُؿَؾ  َفَؼدْ  َأْرَبًعا الطََّعامُ  َجَؿعَ  إَِذا

لْ  اْلَؿْذَي  َرَأْيَت  إَِذا  221 ............................................ َذَكَركَ  َواْغِسْؾ  َفَتَقضَّ

 423 ................................... الؿعروفقن يعرفف ٓ ما الؿعروفقـ طـ روى إذا

ََمةُ  َزَكِت  إَِذا ْٕ  534 ......................................................... َفاْجِؾُدوَها ا

ُجُؾ  َقاَل  إَِذا ـَ  َفاْجؾِْدهُ  ُث،ُمَخـَّ  َيا َلَؽ  الرَّ  273 ..................................... ِطْشِري

 332 .................................................. َبْعَدهُ  كِْسَرى َفاَل  كِْسَرى َهَؾَؽ  إَِذا

 534 ............................................. َلَرَجَحْت  بَِؽَذا ُوِزَكْت  َلقْ  َكؾَِؿاٍت  َأْرَبعُ 

 539 .............................................................. إَِلْقَؽ  َكْػِسل َأْسَؾْؿُت 
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ق   ُمَفرَّ بتحقيق  تاريخ  »بيروت« بدون  بـ  العلمية«  الكتب  »دار  الترمذي: نشر  سنن 

ألمحد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وكمال يوسف الحوت.

»القاهرة« بدون تاريخ، تحقيق: عبد اهلل  بـ  »دار المحاسن«  سنن الدارقطني: نشر 

هاشم يماين، وبذيله: التعليق المغني عىل الدارقطني لمحمد شمس الحق العظيم آبادي.

سنن أبي داود: نشر »دار الحديث« بـ »القاهرة« ط )1408 هـ(.

سنن سعيد بن منصور: نشر »دار الكتب العلمية« بـ »بيروت« بدون تاريخ تحقيق: 

حبيب الرمحن األعظمي.

طبعة  عن  مصورة  وهي  »بيروت«  بـ  المعرفة«  »دار  نشر  للبيهقي  الكبرى:  السنن 

»دائرة المعارف العثمانية« بـ »حيدر آباد«.

»بيروت« ط األوىل )1421 هـ(  »مؤسسة الرسالة« بـ  سنن النسائي الكبرى: نشر 

بإشراف شعيب األرنؤوط.

فؤاد  محمد  تحقيق:  هـ(   1395( العربي«  التراث  »إحياء  نشر  ماجه:  ابن   سنن 

عبد الباقي.

األوىل  ط  »الرياض«  بـ  المعارف«  »مكتبة  نشر  للدارقطني:  همي  السَّ سؤاالت 

)1404 هـ( تحقيق: موفق عبد اهلل عبد القادر.

الحادية عشرة  »بيروت« ط  بـ  الرسالة«  »مؤسسة  نشر  للذهبي  النبالء:  سير أعالم 

)1422 هـ(.

الشذا الفياح من علوم ابن الصالح لألبناسي: نشر »مكتبة الرشد« بـ »الرياض« ط 

األوىل )1418 هـ(.
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 332 ....................................................................... َهَذا؟ اْبـَُؽ 

ـْ  َققًِّؿا رَ َطَش  اْثـَا ُهؿ َٓ  ُقَرْيشٍ  مِ ـْ  َطَداَوةُ  َتُضرُّ  527 ............................. َطاَداُهؿْ  َم

 671 .......................................................... َجَؿاَطةٌ  َفْقَقُفَؿا َفَؿا اْثـَانِ 

 526 ..................................................................... َرْأَسفُ  اْحؾِِؼل

اَلةُ  ُأقِقَؿِت  إَِذا َّٓ  َصاَلةَ  َفاَل  الصَّ  324 ......................................... اْلَؿْؽُتقَبةَ  إِ

 687 ...................................... بِاْلِخَقارِ  ُفؿمِـْ  َواِحدٍ  َفُؽؾُّ  اْلُؿَتَبايَِعانِ  َتَباَيعَ  إَِذا

َج  إَِذا ةَ  َتَزوَّ ََمِة، َطَؾك اْلُحرَّ ْٕ ََمةِ  َصاَلُق  َفُفقَ  ا ْٕ  333 .......................................ا

ْلَت  إَِذا ََصابِعَ  َفَخؾِّؾِ  َتَقضَّ ْٕ  653 ....................................................... ا

 499 ....................................... اْلُغْسُؾ  َوَجَب  َفَؼدْ  اْلِخَتاَن، اْلِخَتانُ  َجاَوزَ  إَِذا

ًفا ْلفُ َفْؾَقْسلَ  اْلَعالِِؿ، إَِلك َأَحُدُكؿْ  َجَؾَس  إَِذا  353 ....................................... َتَػؼُّ

 173 ................................................... َكُؿَؾ  َفَؼدْ  َأْرَبًعا الطََّعامُ  َجَؿعَ  إَِذا

لْ  اْلَؿْذَي  َرَأْيَت  إَِذا  221 ............................................ َذَكَركَ  َواْغِسْؾ  َفَتَقضَّ

 423 ................................... الؿعروفقن يعرفف ٓ ما الؿعروفقـ طـ روى إذا

ََمةُ  َزَكِت  إَِذا ْٕ  534 ......................................................... َفاْجِؾُدوَها ا

ُجُؾ  َقاَل  إَِذا ـَ  َفاْجؾِْدهُ  ُث،ُمَخـَّ  َيا َلَؽ  الرَّ  273 ..................................... ِطْشِري

 332 .................................................. َبْعَدهُ  كِْسَرى َفاَل  كِْسَرى َهَؾَؽ  إَِذا

 534 ............................................. َلَرَجَحْت  بَِؽَذا ُوِزَكْت  َلقْ  َكؾَِؿاٍت  َأْرَبعُ 

 539 .............................................................. إَِلْقَؽ  َكْػِسل َأْسَؾْؿُت 

721  قائمة املصادر واملراجع

شذرات الذهب يف أخبار َمن ذهب: البن العماد نشر »المكتب التجاري للطباعة  

والنشر« بـ »بيروت« بدون تاريخ.

شرح التبصرة والتذكرة: للعراقي نشر »دار الكتب العلمية« بـ »بيروت« ط األوىل 

)1423 هـ( تحقيق: عبد اللطيف الهميم وماهر ياسين الفحل.

شرح علل الترمذي: البن رجب نشر »دار العطاء« بـ »الرياض« ط الرابعة )1421 

هـ( تحقيق: نور الدين عتر.

عبد  مهام  تحقيق:  هـ(   1422( الثالثة  ط  »الرياض«  بـ  الرشد«  »مكتبة  ونشر 

سعيد. الرحيم 

األوىل  ط  »بيروت«  بـ  الكتب«  »عامل  نشر  للخطيب  الحديث:  أصحاب  شرف 

)1423 هـ( تحقيق: الداين منير آل زهوي.

الصحاح: للجوهري نشر »دار الكتب العلمية« ط األوىل بـ »بيروت« )1420 هـ( 

تحقيق: إميل بديع يعقوب، ومحمد نبيل الطريفي.

صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري: نشر »دار الكتب العلمية« بـ »بيروت« ط 

األوىل )1410 هـ( حقق أصلها عبد العزيز بن باز، ورقم كتبها وأبواهبا وأحاديثها محمد 

فؤاد عبد الباقي.

صحيح ابن حبان )اإلحسان(: ترتيب  عالء الدين بن بلبان الفارسي نشر »مؤسسة 

الرسالة« بـ »بيروت« ط الثالثة )1418 هـ(.

عبد  فؤاد  محمد  ترقيم:  العربية«  الكتب  إحياء  دار  »مطبعة  نشر  مسلم:  صحيح 

الباقي.
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 332 ....................................................................... َهَذا؟ اْبـَُؽ 

ـْ  َققًِّؿا رَ َطَش  اْثـَا ُهؿ َٓ  ُقَرْيشٍ  مِ ـْ  َطَداَوةُ  َتُضرُّ  527 ............................. َطاَداُهؿْ  َم

 671 .......................................................... َجَؿاَطةٌ  َفْقَقُفَؿا َفَؿا اْثـَانِ 

 526 ..................................................................... َرْأَسفُ  اْحؾِِؼل

اَلةُ  ُأقِقَؿِت  إَِذا َّٓ  َصاَلةَ  َفاَل  الصَّ  324 ......................................... اْلَؿْؽُتقَبةَ  إِ

 687 ...................................... بِاْلِخَقارِ  ُفؿمِـْ  َواِحدٍ  َفُؽؾُّ  اْلُؿَتَبايَِعانِ  َتَباَيعَ  إَِذا

َج  إَِذا ةَ  َتَزوَّ ََمِة، َطَؾك اْلُحرَّ ْٕ ََمةِ  َصاَلُق  َفُفقَ  ا ْٕ  333 .......................................ا

ْلَت  إَِذا ََصابِعَ  َفَخؾِّؾِ  َتَقضَّ ْٕ  653 ....................................................... ا

 499 ....................................... اْلُغْسُؾ  َوَجَب  َفَؼدْ  اْلِخَتاَن، اْلِخَتانُ  َجاَوزَ  إَِذا

ًفا ْلفُ َفْؾَقْسلَ  اْلَعالِِؿ، إَِلك َأَحُدُكؿْ  َجَؾَس  إَِذا  353 ....................................... َتَػؼُّ

 173 ................................................... َكُؿَؾ  َفَؼدْ  َأْرَبًعا الطََّعامُ  َجَؿعَ  إَِذا

لْ  اْلَؿْذَي  َرَأْيَت  إَِذا  221 ............................................ َذَكَركَ  َواْغِسْؾ  َفَتَقضَّ

 423 ................................... الؿعروفقن يعرفف ٓ ما الؿعروفقـ طـ روى إذا

ََمةُ  َزَكِت  إَِذا ْٕ  534 ......................................................... َفاْجِؾُدوَها ا

ُجُؾ  َقاَل  إَِذا ـَ  َفاْجؾِْدهُ  ُث،ُمَخـَّ  َيا َلَؽ  الرَّ  273 ..................................... ِطْشِري

 332 .................................................. َبْعَدهُ  كِْسَرى َفاَل  كِْسَرى َهَؾَؽ  إَِذا

 534 ............................................. َلَرَجَحْت  بَِؽَذا ُوِزَكْت  َلقْ  َكؾَِؿاٍت  َأْرَبعُ 

 539 .............................................................. إَِلْقَؽ  َكْػِسل َأْسَؾْؿُت 

 قائمة املصادر واملراجع722

بـ   اآلثار«  »دار  نشر  الوادعي  لمقبل  الصحيحين:  يف  ليس  مما  المسند  الصحيح 

»صنعاء« ط الثالثة )1426 هـ(.

الضعفاء الكبير: للعقييل نشر »دار الصميعي« بـ »الرياض« ط األوىل )1420 هـ( 

تحقيق: محدي عبد المجيد السلفي.

الضوء الالمع ألهل القرن التاسع: للسخاوي نشر »دار الكتب العلمية« بـ »بيروت« 

ط األوىل )1424 هـ( ضبطه وصححه: عبد اللطيف حسن عبد الرمحن.

هـ(   1402( الثانية  ط  »الرياض«  بـ  طيبة«  »دار  نشر  حياط  بن  لخليفة  الطبقات: 

تحقيق: أكرم ضياء العمري.

الطبقات الكبير: البن سعد نشر »مكتبة الخانجي« بـ »القاهرة« ط األوىل )1421 

هـ( تحقيق: عيل محمد عمر.

طبقات الشافعية الكبرى: للسبكي نشر »دار الكتب العلمية« ط األوىل )1420 هـ( 

تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء.

ط  الرسالة«  »مؤسسة  نشر  األصبهاين  الشيخ  ألبي  بأصبهان:  المحدثين  طبقات 

الثانية )1412 هـ( تحقيق: عبد الغفور عبد الحق البلوشي.

األوىل  ط  »بيروت«  بـ  العلمية«  الكتب  »دار  نشر  حجر  البن  المدلسين:  طبقات 

)1405 هـ( تحقيق: عبد الغفار البنداري، ومحمد أمحد عبد العزيز.

هـ(   1425( األوىل  ط  »الرياض«  بـ  السلف«  »أضواء  نشر  َلفي  للسِّ الطيوريات: 

تحقيق: سمان يحيى معايل، وعباس صخر الحسن.

األوىل  ط  »الرياض«  بـ  المعارف«  »مكتبة  نشر  النسائي  خيثمة  ألبي   العلم: 

)1421 هـ(.
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 332 ....................................................................... َهَذا؟ اْبـَُؽ 

ـْ  َققًِّؿا رَ َطَش  اْثـَا ُهؿ َٓ  ُقَرْيشٍ  مِ ـْ  َطَداَوةُ  َتُضرُّ  527 ............................. َطاَداُهؿْ  َم

 671 .......................................................... َجَؿاَطةٌ  َفْقَقُفَؿا َفَؿا اْثـَانِ 

 526 ..................................................................... َرْأَسفُ  اْحؾِِؼل

اَلةُ  ُأقِقَؿِت  إَِذا َّٓ  َصاَلةَ  َفاَل  الصَّ  324 ......................................... اْلَؿْؽُتقَبةَ  إِ

 687 ...................................... بِاْلِخَقارِ  ُفؿمِـْ  َواِحدٍ  َفُؽؾُّ  اْلُؿَتَبايَِعانِ  َتَباَيعَ  إَِذا

َج  إَِذا ةَ  َتَزوَّ ََمِة، َطَؾك اْلُحرَّ ْٕ ََمةِ  َصاَلُق  َفُفقَ  ا ْٕ  333 .......................................ا

ْلَت  إَِذا ََصابِعَ  َفَخؾِّؾِ  َتَقضَّ ْٕ  653 ....................................................... ا

 499 ....................................... اْلُغْسُؾ  َوَجَب  َفَؼدْ  اْلِخَتاَن، اْلِخَتانُ  َجاَوزَ  إَِذا

ًفا ْلفُ َفْؾَقْسلَ  اْلَعالِِؿ، إَِلك َأَحُدُكؿْ  َجَؾَس  إَِذا  353 ....................................... َتَػؼُّ

 173 ................................................... َكُؿَؾ  َفَؼدْ  َأْرَبًعا الطََّعامُ  َجَؿعَ  إَِذا

لْ  اْلَؿْذَي  َرَأْيَت  إَِذا  221 ............................................ َذَكَركَ  َواْغِسْؾ  َفَتَقضَّ

 423 ................................... الؿعروفقن يعرفف ٓ ما الؿعروفقـ طـ روى إذا

ََمةُ  َزَكِت  إَِذا ْٕ  534 ......................................................... َفاْجِؾُدوَها ا

ُجُؾ  َقاَل  إَِذا ـَ  َفاْجؾِْدهُ  ُث،ُمَخـَّ  َيا َلَؽ  الرَّ  273 ..................................... ِطْشِري

 332 .................................................. َبْعَدهُ  كِْسَرى َفاَل  كِْسَرى َهَؾَؽ  إَِذا

 534 ............................................. َلَرَجَحْت  بَِؽَذا ُوِزَكْت  َلقْ  َكؾَِؿاٍت  َأْرَبعُ 

 539 .............................................................. إَِلْقَؽ  َكْػِسل َأْسَؾْؿُت 

723  قائمة املصادر واملراجع

العلل المتناهية يف األحاديث الواهية: البن الجوزي نشر »دار الكتب العلمية« ط  

الثانية )1424 هـ( قدم له وضبطه خليل الميس.

العلل الواردة يف األحاديث النبوية: للدارقطني، نشر »دار طيبة« مصورة عن الطبعة 

األوىل بتحقيق: محفوظ الرمحن زين اهلل، وتكملتها نشر ابن الجوزي ط األوىل )1427 هـ( 

تحقيق: محمد بن صالح الدباسي.

الثانية  »الرياض« ط  بـ  »دار القبس«  العلل ومعرفة الرجال: لعبد اهلل بن أمحد نشر 

عشرة )1417 هـ( تحقيق: وصي اهلل بن محمد عباس.

علوم الحديث: البن الصالح نشر »دار الفكر« بـ »دمشق« ط الثانية عشرة )1427 

هـ( تحقيق: نور الدين عتر.

هـ(   1429( األوىل  ط  »بيروت«  بـ  الكتب«  »عامل  نشر  للترمذي  الكبير:  العلل 

تحقيق: صبحي السامرائي، وأبي المعاطي النوري.

غارة الِفَصل على المعتدين على كتب العلل: لمقبل الوادعي نشر »دار اآلثار« بـ 

»صنعاء« ط الثانية )1425 هـ(.

»القاهرة«  بـ  تيمية«  ابن  »مكتبة  نشر  الجزري  البن  القراء:  طبقات  يف  النهاية  غاية 

مصورة عن النسخة التي اعتنى هبا برجستراسر سنة )1351 هـ(.

غرر الفوائد المجموعة يف بيان ما وقع يف صحيح مسلم من األحاديث المقطوعة: 

البن العطار نشر »مكتبة الرشد« بـ »الرياض« ط األوىل )1421 هـ( تحقيق: صالح األمين 

محمد.

األوىل  ط  »بيروت«  بـ  العلمية«  الكتب  »دار  نشر  الجوزي  البن  الحديث:  غريب 

)1425 هـ( تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي.
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 332 ....................................................................... َهَذا؟ اْبـَُؽ 

ـْ  َققًِّؿا رَ َطَش  اْثـَا ُهؿ َٓ  ُقَرْيشٍ  مِ ـْ  َطَداَوةُ  َتُضرُّ  527 ............................. َطاَداُهؿْ  َم

 671 .......................................................... َجَؿاَطةٌ  َفْقَقُفَؿا َفَؿا اْثـَانِ 

 526 ..................................................................... َرْأَسفُ  اْحؾِِؼل

اَلةُ  ُأقِقَؿِت  إَِذا َّٓ  َصاَلةَ  َفاَل  الصَّ  324 ......................................... اْلَؿْؽُتقَبةَ  إِ

 687 ...................................... بِاْلِخَقارِ  ُفؿمِـْ  َواِحدٍ  َفُؽؾُّ  اْلُؿَتَبايَِعانِ  َتَباَيعَ  إَِذا

َج  إَِذا ةَ  َتَزوَّ ََمِة، َطَؾك اْلُحرَّ ْٕ ََمةِ  َصاَلُق  َفُفقَ  ا ْٕ  333 .......................................ا

ْلَت  إَِذا ََصابِعَ  َفَخؾِّؾِ  َتَقضَّ ْٕ  653 ....................................................... ا

 499 ....................................... اْلُغْسُؾ  َوَجَب  َفَؼدْ  اْلِخَتاَن، اْلِخَتانُ  َجاَوزَ  إَِذا

ًفا ْلفُ َفْؾَقْسلَ  اْلَعالِِؿ، إَِلك َأَحُدُكؿْ  َجَؾَس  إَِذا  353 ....................................... َتَػؼُّ

 173 ................................................... َكُؿَؾ  َفَؼدْ  َأْرَبًعا الطََّعامُ  َجَؿعَ  إَِذا

لْ  اْلَؿْذَي  َرَأْيَت  إَِذا  221 ............................................ َذَكَركَ  َواْغِسْؾ  َفَتَقضَّ

 423 ................................... الؿعروفقن يعرفف ٓ ما الؿعروفقـ طـ روى إذا

ََمةُ  َزَكِت  إَِذا ْٕ  534 ......................................................... َفاْجِؾُدوَها ا

ُجُؾ  َقاَل  إَِذا ـَ  َفاْجؾِْدهُ  ُث،ُمَخـَّ  َيا َلَؽ  الرَّ  273 ..................................... ِطْشِري

 332 .................................................. َبْعَدهُ  كِْسَرى َفاَل  كِْسَرى َهَؾَؽ  إَِذا

 534 ............................................. َلَرَجَحْت  بَِؽَذا ُوِزَكْت  َلقْ  َكؾَِؿاٍت  َأْرَبعُ 

 539 .............................................................. إَِلْقَؽ  َكْػِسل َأْسَؾْؿُت 
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ط   »الرياض«  بـ  الكوثر«  »مكتبة  نشر  منده  البن  واأللقاب:  الكنى  يف  الباب  فتح 

األوىل )1417 هـ( تحقيق: نظر الفاريابي.

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: للسخاوي نشر »مكتبة دار المنهاج« بـ »الرياض« 

ط األوىل )1426 هـ( تحقيق: عبد الكريم الخضير، ومحمد آل فهيد.

»الرياض« بدون  بـ  الدولية«  »بيت األفكار  الداين نشر  »الفتن«: ألبي عمرو  كتاب 

تاريخ، اعتنى به نضال عيسى العبوشي.

الفصل للوصل المدرج يف النقل: نشر »دار الهجرة« بـ »الرياض« ط األوىل )1418 

هـ( تحقيق: محمد بن مطر الزهراين.

الثالثة  ط  »الرياض«  بـ  الرشد«  »مكتبة  نشر  الفريابي  بكر  ألبي  القرآن:  فضائل 

)1426 هـ( تحقيق: يوسف عثمان فضل اهلل.

الفقيه والمتفقه: للخطيب البغدادي نشر »دار ابن الجوزي« ط الثانية )1421 هـ( 

تحقيق: عادل يوسف العزازي.

فهرست ابن النديم: نشر »دار المعرفة« بـ »بيروت« ط الثانية )1417 هـ( اعتنى به 

إبراهيم رمضان.

فهرس الفهارس واألثبات: للكتاين نشر »دار الغرب اإلسالمي« بـ »بيروت« ط سنة 

)1406 هـ( باعتناء إحسان عبَّاس.

هـ(   1418( الثالثة  ط  »الرياض«  بـ  الرشد«  »مكتبة  نشر  الرازي  اٍم  لتمَّ الفوائد: 

لفي. تحقيق: محدي عبد المجيد السَّ

الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب »المهروانيات«: ألبي القاسم المهرواين نشر 

»دار الراية« بـ »الرياض« ط األوىل )1419 هـ( تحقيق: خليل بن محمد العربي.
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ـْ  َققًِّؿا رَ َطَش  اْثـَا ُهؿ َٓ  ُقَرْيشٍ  مِ ـْ  َطَداَوةُ  َتُضرُّ  527 ............................. َطاَداُهؿْ  َم

 671 .......................................................... َجَؿاَطةٌ  َفْقَقُفَؿا َفَؿا اْثـَانِ 

 526 ..................................................................... َرْأَسفُ  اْحؾِِؼل

اَلةُ  ُأقِقَؿِت  إَِذا َّٓ  َصاَلةَ  َفاَل  الصَّ  324 ......................................... اْلَؿْؽُتقَبةَ  إِ

 687 ...................................... بِاْلِخَقارِ  ُفؿمِـْ  َواِحدٍ  َفُؽؾُّ  اْلُؿَتَبايَِعانِ  َتَباَيعَ  إَِذا

َج  إَِذا ةَ  َتَزوَّ ََمِة، َطَؾك اْلُحرَّ ْٕ ََمةِ  َصاَلُق  َفُفقَ  ا ْٕ  333 .......................................ا

ْلَت  إَِذا ََصابِعَ  َفَخؾِّؾِ  َتَقضَّ ْٕ  653 ....................................................... ا

 499 ....................................... اْلُغْسُؾ  َوَجَب  َفَؼدْ  اْلِخَتاَن، اْلِخَتانُ  َجاَوزَ  إَِذا

ًفا ْلفُ َفْؾَقْسلَ  اْلَعالِِؿ، إَِلك َأَحُدُكؿْ  َجَؾَس  إَِذا  353 ....................................... َتَػؼُّ

 173 ................................................... َكُؿَؾ  َفَؼدْ  َأْرَبًعا الطََّعامُ  َجَؿعَ  إَِذا

لْ  اْلَؿْذَي  َرَأْيَت  إَِذا  221 ............................................ َذَكَركَ  َواْغِسْؾ  َفَتَقضَّ

 423 ................................... الؿعروفقن يعرفف ٓ ما الؿعروفقـ طـ روى إذا

ََمةُ  َزَكِت  إَِذا ْٕ  534 ......................................................... َفاْجِؾُدوَها ا

ُجُؾ  َقاَل  إَِذا ـَ  َفاْجؾِْدهُ  ُث،ُمَخـَّ  َيا َلَؽ  الرَّ  273 ..................................... ِطْشِري

 332 .................................................. َبْعَدهُ  كِْسَرى َفاَل  كِْسَرى َهَؾَؽ  إَِذا

 534 ............................................. َلَرَجَحْت  بَِؽَذا ُوِزَكْت  َلقْ  َكؾَِؿاٍت  َأْرَبعُ 

 539 .............................................................. إَِلْقَؽ  َكْػِسل َأْسَؾْؿُت 
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القاموس المحيط: للفيروز آبادي نشر »مؤسسة الرسالة« بـ »بيروت« ط السادسة  

)1419 هـ( بإشراف محمد نعيم العرقسوسي.

»بيروت« ط  بـ  الرسالة«  »مؤسسة  نشر  للهيثمي  البزار:  زوائد  األستار عن  كشف 

األوىل )1432 هـ( تحقيق: حبيب الرمحن األعظمي.

كشف النقاب عن األسامء واأللقاب: البن الجوزي نشر »دار السالم« بـ »الرياض« 

ط األوىل )1413 هـ( تحقيق: عبد العزيز راجي الصاعدي.

الكفاية يف علم الرواية: نشر »دار الكتب العلمية« ط )1409 هـ(.

»مصر« ط األوىل  »الفاروق الحديثة« بـ  الكنى واألسامء: لمسلم بن الحجاج نشر 

)1432 هـ( تحقيق: ياسر بن ممدوح.

األوىل  ط  »بيروت«  بـ  العلمية«  الكتب  »دار  نشر  للدوالبي  واألسامء:  الكنى 

)1420هـ( وضع حواشيه زكريا عميرات، ووضع فهارسه أمحد شمس الدين.

الكواكب السائرة بأعيان الاِمئة العاشرة: للغزي نشر »دار الكتب العلمية« ط األوىل 

)1418 هـ(، وضع حواشيه خليل المنصور.

»المكتبة  نشر  الكيال  البن  الرواة:  من  اختلط  من  معرفة  يف  النيرات  الكواكب 

اإلمدادية« ط الثانية )1420 هـ( تحقيق: عبد القيوم عبد رب النبي.

»دار  نشر  السيوطي  الدين  لجالل  الموضوعة:  األحاديث  يف  المصنوعة  الآللئ 

الكتب العلمية« ط األوىل )1417 هـ( تحقيق: صالح بن محمد عويضة.

لسان الميزان: البن حجر نشر »دار الفاروق الحديثة« بـ »مصر« ط الثانية )1426 

هـ( تحقيق: غنيم عبَّاس غنيم، وخليل بن محمد العربي.
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 671 .......................................................... َجَؿاَطةٌ  َفْقَقُفَؿا َفَؿا اْثـَانِ 

 526 ..................................................................... َرْأَسفُ  اْحؾِِؼل

اَلةُ  ُأقِقَؿِت  إَِذا َّٓ  َصاَلةَ  َفاَل  الصَّ  324 ......................................... اْلَؿْؽُتقَبةَ  إِ

 687 ...................................... بِاْلِخَقارِ  ُفؿمِـْ  َواِحدٍ  َفُؽؾُّ  اْلُؿَتَبايَِعانِ  َتَباَيعَ  إَِذا

َج  إَِذا ةَ  َتَزوَّ ََمِة، َطَؾك اْلُحرَّ ْٕ ََمةِ  َصاَلُق  َفُفقَ  ا ْٕ  333 .......................................ا

ْلَت  إَِذا ََصابِعَ  َفَخؾِّؾِ  َتَقضَّ ْٕ  653 ....................................................... ا

 499 ....................................... اْلُغْسُؾ  َوَجَب  َفَؼدْ  اْلِخَتاَن، اْلِخَتانُ  َجاَوزَ  إَِذا

ًفا ْلفُ َفْؾَقْسلَ  اْلَعالِِؿ، إَِلك َأَحُدُكؿْ  َجَؾَس  إَِذا  353 ....................................... َتَػؼُّ

 173 ................................................... َكُؿَؾ  َفَؼدْ  َأْرَبًعا الطََّعامُ  َجَؿعَ  إَِذا

لْ  اْلَؿْذَي  َرَأْيَت  إَِذا  221 ............................................ َذَكَركَ  َواْغِسْؾ  َفَتَقضَّ

 423 ................................... الؿعروفقن يعرفف ٓ ما الؿعروفقـ طـ روى إذا

ََمةُ  َزَكِت  إَِذا ْٕ  534 ......................................................... َفاْجِؾُدوَها ا

ُجُؾ  َقاَل  إَِذا ـَ  َفاْجؾِْدهُ  ُث،ُمَخـَّ  َيا َلَؽ  الرَّ  273 ..................................... ِطْشِري

 332 .................................................. َبْعَدهُ  كِْسَرى َفاَل  كِْسَرى َهَؾَؽ  إَِذا

 534 ............................................. َلَرَجَحْت  بَِؽَذا ُوِزَكْت  َلقْ  َكؾَِؿاٍت  َأْرَبعُ 
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جممع الزوائد: للهيثمي نشر »دار الفكر« بـ »بيروت« ط األوىل )1414 هـ( تحقيق:  

عبد اهلل محمد الدويش.

جممع األمثال: للميداين نشر »المكتبة العصرية« بـ »بيروت« )1424 هـ( تحقيق: 

محمد محيي الدين عبد الحميد.

بترتيبه:  ُعني  هـ(   1401( »بيروت«  بـ  الفكر«  »دار  نشر  للرازي  الصحاح:  خمتار 

محمود خاطر بك.

المخلصيات: نشر »دار النوادر« بـ »لبنان« ط األوىل )1432 هـ( تحقيق: نبيل سعد 

الدين جرار.

األوىل  ط  »اإلمارات«  بـ  الفرقان«  »مكتبة  نشر  للحاكم  الصحيح:  إلى  المدخل 

)1421 هـ( تحقيق: ربيع بن هادي المدخيل.

المدخل إلى السنن الكبرى: للبيهقي نشر »مكتبة أضواء السلف« بـ »الرياض« ط 

الثانية )1420 هـ( تحقيق: محمد ضياء الرمحن األعظمي.

»بيروت« ط  بـ  ابن حزم«  »دار  نشر  للحاكم  اإلكليل:  معرفة كتاب  إلى  المدخل  

لُّوم. األوىل )1423 هـ( تحقيق: أمحد بن فارس السَّ

المستدرك على الصحيحين: للحاكم نشر »دار المعرفة« بـ »بيروت« بدون تاريخ.

ط  الميمنية  الطبعة  عىل  صفحاته  ترقيم  »جدة«  بـ  المنهاج«  »دار  نشر  أمحد:  مسند 

ٌق تحت إشراف: أمحد معبد عبد الكريم. األوىل )1432 هـ( ُمَحقَّ

مسند البزار: نشر »دار العلوم والحكم« بـ »المدينة«.

تحقيق:  هـ(   1421( األوىل  ط  »الرياض«  بـ  المغني«  »دار  نشر  الدارمي:  مسند 

حسين سليم أسد.
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 671 .......................................................... َجَؿاَطةٌ  َفْقَقُفَؿا َفَؿا اْثـَانِ 

 526 ..................................................................... َرْأَسفُ  اْحؾِِؼل

اَلةُ  ُأقِقَؿِت  إَِذا َّٓ  َصاَلةَ  َفاَل  الصَّ  324 ......................................... اْلَؿْؽُتقَبةَ  إِ

 687 ...................................... بِاْلِخَقارِ  ُفؿمِـْ  َواِحدٍ  َفُؽؾُّ  اْلُؿَتَبايَِعانِ  َتَباَيعَ  إَِذا

َج  إَِذا ةَ  َتَزوَّ ََمِة، َطَؾك اْلُحرَّ ْٕ ََمةِ  َصاَلُق  َفُفقَ  ا ْٕ  333 .......................................ا

ْلَت  إَِذا ََصابِعَ  َفَخؾِّؾِ  َتَقضَّ ْٕ  653 ....................................................... ا

 499 ....................................... اْلُغْسُؾ  َوَجَب  َفَؼدْ  اْلِخَتاَن، اْلِخَتانُ  َجاَوزَ  إَِذا

ًفا ْلفُ َفْؾَقْسلَ  اْلَعالِِؿ، إَِلك َأَحُدُكؿْ  َجَؾَس  إَِذا  353 ....................................... َتَػؼُّ

 173 ................................................... َكُؿَؾ  َفَؼدْ  َأْرَبًعا الطََّعامُ  َجَؿعَ  إَِذا

لْ  اْلَؿْذَي  َرَأْيَت  إَِذا  221 ............................................ َذَكَركَ  َواْغِسْؾ  َفَتَقضَّ

 423 ................................... الؿعروفقن يعرفف ٓ ما الؿعروفقـ طـ روى إذا

ََمةُ  َزَكِت  إَِذا ْٕ  534 ......................................................... َفاْجِؾُدوَها ا

ُجُؾ  َقاَل  إَِذا ـَ  َفاْجؾِْدهُ  ُث،ُمَخـَّ  َيا َلَؽ  الرَّ  273 ..................................... ِطْشِري

 332 .................................................. َبْعَدهُ  كِْسَرى َفاَل  كِْسَرى َهَؾَؽ  إَِذا

 534 ............................................. َلَرَجَحْت  بَِؽَذا ُوِزَكْت  َلقْ  َكؾَِؿاٍت  َأْرَبعُ 

 539 .............................................................. إَِلْقَؽ  َكْػِسل َأْسَؾْؿُت 
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مسند الشاميين: للطبراين نشر »مؤسسة الرسالة« بـ »بيروت« ط الثانية )1417 هـ(  

تحقيق: محدي عبد المجيد السلفي.

مسند الشهاب: للقضاعي نشر »دار الرسالة العالمية« بـ »بيروت« ط الثالثة )1431 

هـ( تحقيق: محدي عبد المجيد السلفي.

مسند ابن الجعد: نشر »مكتبة الفالح« بـ »الكويت« ط األوىل )1405 هـ( تحقيق: 

عبد المهدي عبد القادر.

عبد  بن  محمد  تحقيق:  هـ(  األوىل )1419  هجر« ط  »دار  نشر  الطيالسي:  مسند 

المحسن التركي.

»الجامع يف  »الرياض« باسم:  بـ  ابن الجوزي«  »دار  مسند عبد اهلل بن وهب: نشر 

الحديث« ط األوىل )1416 هـ( تحقيق: مصطفى حسن حسين.

مسند أبي يعلى الموصلي: نشر »دار الثقافة العربية« بـ »دمشق« ط الثانية )1412 

هـ( تحقيق: حسين سليم أسد.

الثانية  »بيروت« ط  بـ  »المكتب اإلسالمي«  المصنف: لعبد الرزاق الصنعاين نشر 

)1403 هـ( تحقيق: حبيب الرمحن األعظمي.

المصنف: البن أبي شيبة نشر »شركة دار القبلة ومؤسسة علم القرآن« ط )1427 

هـ( تحقيق: محمد عوامة، وقد ُرقَِّمت يف الحواشي بأرقام صفحات الطبعة السلفية بالهند.

»الرياض« ط األوىل )1419  بـ  »دار العاصمة«  المطالب العالية: البن حجر نشر 

هـ( تحقيق: مجاعة من الباحثين.

معجم ابن األعرابي: نشر »دار ابن الجوزي« بـ »الرياض« ط األوىل )1418 هـ( 

تحقيق: عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني.
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 332 ....................................................................... َهَذا؟ اْبـَُؽ 

ـْ  َققًِّؿا رَ َطَش  اْثـَا ُهؿ َٓ  ُقَرْيشٍ  مِ ـْ  َطَداَوةُ  َتُضرُّ  527 ............................. َطاَداُهؿْ  َم

 671 .......................................................... َجَؿاَطةٌ  َفْقَقُفَؿا َفَؿا اْثـَانِ 

 526 ..................................................................... َرْأَسفُ  اْحؾِِؼل

اَلةُ  ُأقِقَؿِت  إَِذا َّٓ  َصاَلةَ  َفاَل  الصَّ  324 ......................................... اْلَؿْؽُتقَبةَ  إِ

 687 ...................................... بِاْلِخَقارِ  ُفؿمِـْ  َواِحدٍ  َفُؽؾُّ  اْلُؿَتَبايَِعانِ  َتَباَيعَ  إَِذا

َج  إَِذا ةَ  َتَزوَّ ََمِة، َطَؾك اْلُحرَّ ْٕ ََمةِ  َصاَلُق  َفُفقَ  ا ْٕ  333 .......................................ا

ْلَت  إَِذا ََصابِعَ  َفَخؾِّؾِ  َتَقضَّ ْٕ  653 ....................................................... ا

 499 ....................................... اْلُغْسُؾ  َوَجَب  َفَؼدْ  اْلِخَتاَن، اْلِخَتانُ  َجاَوزَ  إَِذا

ًفا ْلفُ َفْؾَقْسلَ  اْلَعالِِؿ، إَِلك َأَحُدُكؿْ  َجَؾَس  إَِذا  353 ....................................... َتَػؼُّ

 173 ................................................... َكُؿَؾ  َفَؼدْ  َأْرَبًعا الطََّعامُ  َجَؿعَ  إَِذا

لْ  اْلَؿْذَي  َرَأْيَت  إَِذا  221 ............................................ َذَكَركَ  َواْغِسْؾ  َفَتَقضَّ

 423 ................................... الؿعروفقن يعرفف ٓ ما الؿعروفقـ طـ روى إذا

ََمةُ  َزَكِت  إَِذا ْٕ  534 ......................................................... َفاْجِؾُدوَها ا

ُجُؾ  َقاَل  إَِذا ـَ  َفاْجؾِْدهُ  ُث،ُمَخـَّ  َيا َلَؽ  الرَّ  273 ..................................... ِطْشِري

 332 .................................................. َبْعَدهُ  كِْسَرى َفاَل  كِْسَرى َهَؾَؽ  إَِذا

 534 ............................................. َلَرَجَحْت  بَِؽَذا ُوِزَكْت  َلقْ  َكؾَِؿاٍت  َأْرَبعُ 

 539 .............................................................. إَِلْقَؽ  َكْػِسل َأْسَؾْؿُت 
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المعجم األوسط: للطبراين نشر »مكتبة المعارف« بـ »الرياض« ط األوىل )1415  

هـ( تحقيق: محمود الطحان.

الثامنة  ط  »بيروت«  بـ  صادر«  »دار  نشر  الَحَموي  لياقوت  البلدان:   معجم 

)2010 م(.

َلفي نشر »المكتبة التجارّية« بـ »مكة« تحقيق: عبد اهلل عمر البارودي. معجم السفر: للسِّ

معجم الشعراء من العصر الجاهيل حتى سنة )2002 م( لكامل سلمان الجُبوري 

نشر »دار الكتب العلمية« ط األوىل )1424 هـ(.

األوىل  ط  »المدينة«  بـ  والحكم«  العلوم  »مكتبة  نشر  اإلسامعيلي:  شيوخ  معجم 

)1410 هـ( تحقيق: زياد محمد منصور.

يق« بـ »الطائف« ط األوىل )1408 هـ(  معجم الشيوخ: للذهبي نشر »مكتبة الصدِّ

تحقيق: محمد الحبيب الهْيلة.

المعجم الكبير: للطبراين نشر »دار إحياء التراث العربي« ط األوىل تحقيق: محدي 

لفي. عبد المجيد السَّ

هـ(   1419( األوىل  ط  »الرياض«  بـ  الرشد«  »مكتبة  نشر  المقرئ  البن  المعجم: 

تحقيق: عادل مرشد.

»مكتبة  نشر  البكري  عبيد  ألبي  والمواضع:  البالد  أسامء  من  اسُتعِجم  ما  معجم 

قا. الخانجي« بـ »مصر« ط الثانية )1417 هـ( تحقيق: مصطفى السَّ

آباد« ط  »حيدر  بـ  العثمانية«  المعارف  »دائرة  الحديث: للحاكم نشر  معرفة علوم 

)1397 هـ( تحقيق: السيد معظم حسين.

المعرفة والتاريخ: للفسوي نشر »مكتبة الدار« بـ »المدينة« ط األوىل )1410 هـ( 

تحقيق: أكرم ضياء العمري.
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 332 ....................................................................... َهَذا؟ اْبـَُؽ 

ـْ  َققًِّؿا رَ َطَش  اْثـَا ُهؿ َٓ  ُقَرْيشٍ  مِ ـْ  َطَداَوةُ  َتُضرُّ  527 ............................. َطاَداُهؿْ  َم

 671 .......................................................... َجَؿاَطةٌ  َفْقَقُفَؿا َفَؿا اْثـَانِ 

 526 ..................................................................... َرْأَسفُ  اْحؾِِؼل

اَلةُ  ُأقِقَؿِت  إَِذا َّٓ  َصاَلةَ  َفاَل  الصَّ  324 ......................................... اْلَؿْؽُتقَبةَ  إِ

 687 ...................................... بِاْلِخَقارِ  ُفؿمِـْ  َواِحدٍ  َفُؽؾُّ  اْلُؿَتَبايَِعانِ  َتَباَيعَ  إَِذا

َج  إَِذا ةَ  َتَزوَّ ََمِة، َطَؾك اْلُحرَّ ْٕ ََمةِ  َصاَلُق  َفُفقَ  ا ْٕ  333 .......................................ا

ْلَت  إَِذا ََصابِعَ  َفَخؾِّؾِ  َتَقضَّ ْٕ  653 ....................................................... ا

 499 ....................................... اْلُغْسُؾ  َوَجَب  َفَؼدْ  اْلِخَتاَن، اْلِخَتانُ  َجاَوزَ  إَِذا

ًفا ْلفُ َفْؾَقْسلَ  اْلَعالِِؿ، إَِلك َأَحُدُكؿْ  َجَؾَس  إَِذا  353 ....................................... َتَػؼُّ

 173 ................................................... َكُؿَؾ  َفَؼدْ  َأْرَبًعا الطََّعامُ  َجَؿعَ  إَِذا

لْ  اْلَؿْذَي  َرَأْيَت  إَِذا  221 ............................................ َذَكَركَ  َواْغِسْؾ  َفَتَقضَّ

 423 ................................... الؿعروفقن يعرفف ٓ ما الؿعروفقـ طـ روى إذا

ََمةُ  َزَكِت  إَِذا ْٕ  534 ......................................................... َفاْجِؾُدوَها ا

ُجُؾ  َقاَل  إَِذا ـَ  َفاْجؾِْدهُ  ُث،ُمَخـَّ  َيا َلَؽ  الرَّ  273 ..................................... ِطْشِري

 332 .................................................. َبْعَدهُ  كِْسَرى َفاَل  كِْسَرى َهَؾَؽ  إَِذا

 534 ............................................. َلَرَجَحْت  بَِؽَذا ُوِزَكْت  َلقْ  َكؾَِؿاٍت  َأْرَبعُ 

 539 .............................................................. إَِلْقَؽ  َكْػِسل َأْسَؾْؿُت 
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معرفة الصحابة: ألبي نعيم األصبهاين: نشر »مدار الوطن« بـ »الرياض« ط الثانية  

)1432 هـ( تحقيق: عادل بن يوسف العزازي.

الثالثة  ط  »بيروت«  بـ  العلمية«  الكتب  »دار  نشر  للبيهقي  واآلثار:  السنن  معرفة 

)2010 م( تحقيق: السيد كسروي حسن.

»دار الكتب العلمية« ط األوىل )1418 هـ(  المقتنى يف سرد الكنى: للذهبي نشر 

تحقيق: أيمن صالح شعبان.

مقدمة الجرح والتعديل: البن أبي حاتم نشر »دار االستقامة« بـ »مصر« ط األوىل 

)1334 هـ( تعليق أبي مهام محمد بن عيل الصومعي.

مقدمة كتاب الكامل: البن عدي نشر »دار االستقامة« بـ »مصر« ط األوىل )1435 

هـ( تحقيق: محمد بن عيل الصومعي.

األوىل  ط  »مصر«  بـ  االستقامة«  »دار  نشر  حبان  البن  المجروحين:  كتاب  مقدمة 

)1434 هـ( تحقيق: محمد بن عيل الصومعي.

بـ  العلمية«  الكتب  »دار  نشر  الجوزي  البن  واألمم:  الملوك  تاريخ  يف  المنتظم 

»بيروت« تحقيق: محمد عبد القادر عطاء.

بـ  الحديثة«  »الفاروق  نشر  المقدسي  قدامة  البن  الخالل:  العلل  من  المنتخب 

»مصر« ط األوىل )1433 هـ( تحقيق: محمد بن عيل األزهري.

المؤتلف والمختلف: للدارقطني نشر »دار الغرب اإلسالمي« ط األوىل )1406 

هـ( تحقيق: موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر.

موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني يف رجال الحديث وعلله: نشر »عامل الكتب« 

بـ »بيروت« )1422 هـ(.
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 332 ....................................................................... َهَذا؟ اْبـَُؽ 

ـْ  َققًِّؿا رَ َطَش  اْثـَا ُهؿ َٓ  ُقَرْيشٍ  مِ ـْ  َطَداَوةُ  َتُضرُّ  527 ............................. َطاَداُهؿْ  َم

 671 .......................................................... َجَؿاَطةٌ  َفْقَقُفَؿا َفَؿا اْثـَانِ 

 526 ..................................................................... َرْأَسفُ  اْحؾِِؼل

اَلةُ  ُأقِقَؿِت  إَِذا َّٓ  َصاَلةَ  َفاَل  الصَّ  324 ......................................... اْلَؿْؽُتقَبةَ  إِ

 687 ...................................... بِاْلِخَقارِ  ُفؿمِـْ  َواِحدٍ  َفُؽؾُّ  اْلُؿَتَبايَِعانِ  َتَباَيعَ  إَِذا

َج  إَِذا ةَ  َتَزوَّ ََمِة، َطَؾك اْلُحرَّ ْٕ ََمةِ  َصاَلُق  َفُفقَ  ا ْٕ  333 .......................................ا

ْلَت  إَِذا ََصابِعَ  َفَخؾِّؾِ  َتَقضَّ ْٕ  653 ....................................................... ا

 499 ....................................... اْلُغْسُؾ  َوَجَب  َفَؼدْ  اْلِخَتاَن، اْلِخَتانُ  َجاَوزَ  إَِذا

ًفا ْلفُ َفْؾَقْسلَ  اْلَعالِِؿ، إَِلك َأَحُدُكؿْ  َجَؾَس  إَِذا  353 ....................................... َتَػؼُّ

 173 ................................................... َكُؿَؾ  َفَؼدْ  َأْرَبًعا الطََّعامُ  َجَؿعَ  إَِذا

لْ  اْلَؿْذَي  َرَأْيَت  إَِذا  221 ............................................ َذَكَركَ  َواْغِسْؾ  َفَتَقضَّ

 423 ................................... الؿعروفقن يعرفف ٓ ما الؿعروفقـ طـ روى إذا

ََمةُ  َزَكِت  إَِذا ْٕ  534 ......................................................... َفاْجِؾُدوَها ا

ُجُؾ  َقاَل  إَِذا ـَ  َفاْجؾِْدهُ  ُث،ُمَخـَّ  َيا َلَؽ  الرَّ  273 ..................................... ِطْشِري

 332 .................................................. َبْعَدهُ  كِْسَرى َفاَل  كِْسَرى َهَؾَؽ  إَِذا

 534 ............................................. َلَرَجَحْت  بَِؽَذا ُوِزَكْت  َلقْ  َكؾَِؿاٍت  َأْرَبعُ 

 539 .............................................................. إَِلْقَؽ  َكْػِسل َأْسَؾْؿُت 

نور  السلف« ط )1418 هـ( تحقيق:  »أضواء  نشر  الجوزي  الموضوعات: البن 

الدين شكري.

الموطأ: لمالك بن أنس برواية يحيى الليثي نشر »دار الغرب اإلسالمي« ط األوىل 

)1416 هـ( تحقيق: بشار عواد.

ميزان االعتدال: للذهبي نشر »دار المعرفة« بـ »بيروت« تحقيق: عيل محمد البجاوي.

نظم الِعْقيان يف أعيان األعيان: للسيوطي نشر »دار سعد الدين ودار كِنان« دمشق ط 

األوىل )1434 هـ( تحقيق: عارف أمحد عبد الغني.

ابن  »دار  نشر  للعالئي  الفوائد:  من  اليدين  ذي  حديُث  تضمنه  لام  الفرائد  نظم 

الجوزي« بـ »الرياض« ط األوىل )1416 هـ( تحقيق: بدر بن عبد اهلل البدر.

نزهة النظر يف توضيح نخبة الِفَكر: البن حجر نشر »دار ابن الجوزي« بـ »الرياض« 

ط األوىل )1413 هـ( تحقيق: عيل بن حسن الحلبي.

النكت على كتاب ابن الصالح: البن حجر نشر »دار اإلمام أمحد« بـ »مصر« )1430 

هـ( تحقيق: ربيع بن هادي المدخيل.

النكت على مقدمة ابن الصالح: للزركشي نشر »أضواء السلف« بـ »الرياض« ط 

األوىل )1419 هـ( تحقيق: زين العابدين بن محمد باِل فريح.

النكت الوفية بام يف شرح األلفية: للبقاعي نشر »مكتبة الرشد« بـ »الرياض« ط األوىل 

)1428 هـ( تحقيق: ماهر ياسين الفحل.

األوىل  ط  »بيروت«  بـ  المعرفة«  »دار  نشر  األثير  البن  الحديث:  غريب  يف  النهاية 

)1422 هـ( تحقيق: خليل مأمون شيحا.
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 اليبْٓ٘ فَطؽ األحازٓح
 332 ....................................................................... َهَذا؟ اْبـَُؽ 

ـْ  َققًِّؿا رَ َطَش  اْثـَا ُهؿ َٓ  ُقَرْيشٍ  مِ ـْ  َطَداَوةُ  َتُضرُّ  527 ............................. َطاَداُهؿْ  َم

 671 .......................................................... َجَؿاَطةٌ  َفْقَقُفَؿا َفَؿا اْثـَانِ 

 526 ..................................................................... َرْأَسفُ  اْحؾِِؼل

اَلةُ  ُأقِقَؿِت  إَِذا َّٓ  َصاَلةَ  َفاَل  الصَّ  324 ......................................... اْلَؿْؽُتقَبةَ  إِ

 687 ...................................... بِاْلِخَقارِ  ُفؿمِـْ  َواِحدٍ  َفُؽؾُّ  اْلُؿَتَبايَِعانِ  َتَباَيعَ  إَِذا

َج  إَِذا ةَ  َتَزوَّ ََمِة، َطَؾك اْلُحرَّ ْٕ ََمةِ  َصاَلُق  َفُفقَ  ا ْٕ  333 .......................................ا

ْلَت  إَِذا ََصابِعَ  َفَخؾِّؾِ  َتَقضَّ ْٕ  653 ....................................................... ا

 499 ....................................... اْلُغْسُؾ  َوَجَب  َفَؼدْ  اْلِخَتاَن، اْلِخَتانُ  َجاَوزَ  إَِذا

ًفا ْلفُ َفْؾَقْسلَ  اْلَعالِِؿ، إَِلك َأَحُدُكؿْ  َجَؾَس  إَِذا  353 ....................................... َتَػؼُّ

 173 ................................................... َكُؿَؾ  َفَؼدْ  َأْرَبًعا الطََّعامُ  َجَؿعَ  إَِذا

لْ  اْلَؿْذَي  َرَأْيَت  إَِذا  221 ............................................ َذَكَركَ  َواْغِسْؾ  َفَتَقضَّ

 423 ................................... الؿعروفقن يعرفف ٓ ما الؿعروفقـ طـ روى إذا

ََمةُ  َزَكِت  إَِذا ْٕ  534 ......................................................... َفاْجِؾُدوَها ا

ُجُؾ  َقاَل  إَِذا ـَ  َفاْجؾِْدهُ  ُث،ُمَخـَّ  َيا َلَؽ  الرَّ  273 ..................................... ِطْشِري

 332 .................................................. َبْعَدهُ  كِْسَرى َفاَل  كِْسَرى َهَؾَؽ  إَِذا

 534 ............................................. َلَرَجَحْت  بَِؽَذا ُوِزَكْت  َلقْ  َكؾَِؿاٍت  َأْرَبعُ 

 539 .............................................................. إَِلْقَؽ  َكْػِسل َأْسَؾْؿُت 

ََِصاِض ِ٘ ِفٞ اأَل َٚا٠ِ اِيِفِك ِٔ ُض َِ  َٕ ُِّفٛ َُُص  713 اِي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الفَاضؽ
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 325 .................................................................. ﴾چ چ چ﴿

 576 ............................. ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 321 ...................................... ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ پ﴿

 349 ................................................................. ﴾ٻ﴿

 471 .................................................................. ﴾ٻ *ٱ﴿

 282 ............................................ ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿

 512 .................................... ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿

ڻڻ﴿  613 .... ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ

 519 ................................................................. ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ﴿

 192 ............................................................. ﴾ې ې ې ۉ﴿

 137 .................................................... ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿

 372 ................................... ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿

 253 ........................................................... ﴾ۆئ ۇئ﴿
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 471 .................................................................. ﴾ٻ *ٱ﴿
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 اليبْٓ٘ فَطؽ األحازٓح
 332 ....................................................................... َهَذا؟ اْبـَُؽ 

ـْ  َققًِّؿا رَ َطَش  اْثـَا ُهؿ َٓ  ُقَرْيشٍ  مِ ـْ  َطَداَوةُ  َتُضرُّ  527 ............................. َطاَداُهؿْ  َم

 671 .......................................................... َجَؿاَطةٌ  َفْقَقُفَؿا َفَؿا اْثـَانِ 

 526 ..................................................................... َرْأَسفُ  اْحؾِِؼل

اَلةُ  ُأقِقَؿِت  إَِذا َّٓ  َصاَلةَ  َفاَل  الصَّ  324 ......................................... اْلَؿْؽُتقَبةَ  إِ

 687 ...................................... بِاْلِخَقارِ  ُفؿمِـْ  َواِحدٍ  َفُؽؾُّ  اْلُؿَتَبايَِعانِ  َتَباَيعَ  إَِذا

َج  إَِذا ةَ  َتَزوَّ ََمِة، َطَؾك اْلُحرَّ ْٕ ََمةِ  َصاَلُق  َفُفقَ  ا ْٕ  333 .......................................ا

ْلَت  إَِذا ََصابِعَ  َفَخؾِّؾِ  َتَقضَّ ْٕ  653 ....................................................... ا

 499 ....................................... اْلُغْسُؾ  َوَجَب  َفَؼدْ  اْلِخَتاَن، اْلِخَتانُ  َجاَوزَ  إَِذا

ًفا ْلفُ َفْؾَقْسلَ  اْلَعالِِؿ، إَِلك َأَحُدُكؿْ  َجَؾَس  إَِذا  353 ....................................... َتَػؼُّ

 173 ................................................... َكُؿَؾ  َفَؼدْ  َأْرَبًعا الطََّعامُ  َجَؿعَ  إَِذا

لْ  اْلَؿْذَي  َرَأْيَت  إَِذا  221 ............................................ َذَكَركَ  َواْغِسْؾ  َفَتَقضَّ

 423 ................................... الؿعروفقن يعرفف ٓ ما الؿعروفقـ طـ روى إذا

ََمةُ  َزَكِت  إَِذا ْٕ  534 ......................................................... َفاْجِؾُدوَها ا

ُجُؾ  َقاَل  إَِذا ـَ  َفاْجؾِْدهُ  ُث،ُمَخـَّ  َيا َلَؽ  الرَّ  273 ..................................... ِطْشِري

 332 .................................................. َبْعَدهُ  كِْسَرى َفاَل  كِْسَرى َهَؾَؽ  إَِذا

 534 ............................................. َلَرَجَحْت  بَِؽَذا ُوِزَكْت  َلقْ  َكؾَِؿاٍت  َأْرَبعُ 

 539 .............................................................. إَِلْقَؽ  َكْػِسل َأْسَؾْؿُت 
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 اليبْٓ٘ فَطؽ األحازٓح
 332 ....................................................................... َهَذا؟ اْبـَُؽ 

ـْ  َققًِّؿا رَ َطَش  اْثـَا ُهؿ َٓ  ُقَرْيشٍ  مِ ـْ  َطَداَوةُ  َتُضرُّ  527 ............................. َطاَداُهؿْ  َم

 671 .......................................................... َجَؿاَطةٌ  َفْقَقُفَؿا َفَؿا اْثـَانِ 

 526 ..................................................................... َرْأَسفُ  اْحؾِِؼل

اَلةُ  ُأقِقَؿِت  إَِذا َّٓ  َصاَلةَ  َفاَل  الصَّ  324 ......................................... اْلَؿْؽُتقَبةَ  إِ

 687 ...................................... بِاْلِخَقارِ  ُفؿمِـْ  َواِحدٍ  َفُؽؾُّ  اْلُؿَتَبايَِعانِ  َتَباَيعَ  إَِذا

َج  إَِذا ةَ  َتَزوَّ ََمِة، َطَؾك اْلُحرَّ ْٕ ََمةِ  َصاَلُق  َفُفقَ  ا ْٕ  333 .......................................ا

ْلَت  إَِذا ََصابِعَ  َفَخؾِّؾِ  َتَقضَّ ْٕ  653 ....................................................... ا

 499 ....................................... اْلُغْسُؾ  َوَجَب  َفَؼدْ  اْلِخَتاَن، اْلِخَتانُ  َجاَوزَ  إَِذا

ًفا ْلفُ َفْؾَقْسلَ  اْلَعالِِؿ، إَِلك َأَحُدُكؿْ  َجَؾَس  إَِذا  353 ....................................... َتَػؼُّ

 173 ................................................... َكُؿَؾ  َفَؼدْ  َأْرَبًعا الطََّعامُ  َجَؿعَ  إَِذا

لْ  اْلَؿْذَي  َرَأْيَت  إَِذا  221 ............................................ َذَكَركَ  َواْغِسْؾ  َفَتَقضَّ

 423 ................................... الؿعروفقن يعرفف ٓ ما الؿعروفقـ طـ روى إذا

ََمةُ  َزَكِت  إَِذا ْٕ  534 ......................................................... َفاْجِؾُدوَها ا

ُجُؾ  َقاَل  إَِذا ـَ  َفاْجؾِْدهُ  ُث،ُمَخـَّ  َيا َلَؽ  الرَّ  273 ..................................... ِطْشِري

 332 .................................................. َبْعَدهُ  كِْسَرى َفاَل  كِْسَرى َهَؾَؽ  إَِذا

 534 ............................................. َلَرَجَحْت  بَِؽَذا ُوِزَكْت  َلقْ  َكؾَِؿاٍت  َأْرَبعُ 

 539 .............................................................. إَِلْقَؽ  َكْػِسل َأْسَؾْؿُت 
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ُجُؾ  َأَكَؾ  َما َأْصَقُب  ـْ  الرَّ  317 .................................................... َكْسبِفِ  مِ

ـْ  الـَّاسِ  َأْطَجزُ  طَ  فِل َطَجزَ  َم  328 ...................................................اءِ الدُّ

 476 ....................................................... َكِؿَرتِل َوُخذْ  َكِؿَرَتَؽ  َأْططِـِل

ـَ  بَِؽ  َأُطقذُ   253 ............................................................... الَػْؼرِ  مِ

 533، 494 ................................................. َواْلَؿْحُجقمُ  اْلَحاِجؿُ  َأْفَطرَ 

وا ْقرَ  َأقِرُّ  247 .......................................................... َمؽِـَاتَِفا َطَؾك الطَّ

ّـِل َيْخُرُج  َما بَِقِدِه، َكْػِسل َفَقالَِّذي اْكُتْب  َّٓ  مِ  364 ................................... َحؼٌّ  إِ

َ  اْكُتُبقا  359 .................................................................. َشاهٍ  بِلِٕ

 239 ................................................... َيِدكِ  فِل َلْقَسْت  َحْقَضَتِؽ  إِنَّ  َأَما

َمامُ  ـٌ  اإْلِ  278 .................................................................... َضامِ

 489 ............................................................ الـَّاَس  ُأَقاتَِؾ  َأنْ  ُأمِْرُت 

 533 ..................................................................... َطَؾْقَؽ  اْمؾِْؽ 

 579 ....................................................... َأْكَزْلَت  الَِّذي بِؽَِتابَِؽ  آَمـُْت 

 248 ........................................................... َأمِْقُر اْلَؼقِم َأْقَطُػُفؿ َدابَّةً 

تِل َطَؾك َأَخاُف  َما َأْخَقَف  إِنَّ   425 ............................................ اْلَعَصبِقَّةُ  ُأمَّ

ـْ  َحَبَس  َتَعاَلك الؾَّفَ  إِنَّ  ةَ  َط  359 ................................................ اْلِػقَؾ  َمؽَّ

 535 ........................................................ َثاَلَثةً  َيْبَغُض  َتَعاَلك الؾَّفَ  إِنَّ 

 493 ............................................................ُيْؿِفُؾ  َوَجؾَّ  َطزَّ  الؾَّفَ  إِنَّ 

 282 ................................................................ كَِتاًبا َكَتَب  الؾَّفَ  إِنَّ 

ـَ  َيْسَتِحل َٓ  الؾَّفَ  إِنَّ   536 ....................................................... اْلَحؼِّ  مِ

 719 فٗطؽ األسازٜح ايٓب١ٜٛ
 

 

 

 

ْستِـَْشاَق  اْلَؿْضَؿَضةَ  إِنَّ  ِٓ ـَ  َوا  538 ........................................... اْلقُضقءِ  مِ

 492 ..................................... َفَصؾَّك َأْضحك، َأوْ  فِْطرٍ  َيْقمَ  َخَرَج  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

ةَ  َدَخَؾ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   443 .............................. اْلِؿْغَػرُ  َرْأِسفِ  َوَطَؾك اْلَػْتِح  َيْقمَ  َمؽَّ

 543 ....................................... بؼرةً  كسائف مـ اطتؿر طؿـ ذبح ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن

َـّبِلَّ  َأنَّ   253 ............................................... َتْخُرُج  ُمْخَتِؾَػةً  فَِئةً  َذَكرَ  ملسو هيلع هللا ىلص ال

 322 ............................................... اْلَبْقِت  َجْقِف  فِل َصؾَّك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

ك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   199 ................................................. َفِحقؾٍ  بَِؽْبشٍ  َضحَّ

 542 ....................................... دراهؿ ثالثة ثؿـف مجـ يف قطع ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن

ٍـّ  فِل َقَطعَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   328 ....................................................... مَِج

 395 ..................................... والعشاء الؿغرب بقـ ؿعيج كان ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن

 473 ......................................... َأْرَبًعا اْلُجُؿَعةِ  َبْعدَ  ُيَصؾِّل َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

ـِ  اْلُجُؿَعةِ  َبْعدَ  ُيَصؾِّل َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   473 ...................................... َرْكَعَتْق

 482 .............................................. وققصر كسرى إىل كتب ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إن

 336 ..................................... الطائػ أهؾ طىل الؿـجـقؼ كصب ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن

ُجُؾ  َيَتَزْطَػرَ  َأنْ  َكَفك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   397 ............................................... الرَّ

 534 ......................................... الؿغقبات طىل يدخؾ أن هنك ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن

ـِ  َكَفك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   398 ..................................................... التََّزْطُػرِ  َط

 311 ......................................... وغسؾفؿ أحد قتىل طىل صىل ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن

 316 ........................................................... بِاْلَحْقضِ  َلْقَس  َذلِِؽ  إِنَّ 

 333 .............................................. اْلؽِاَلِب  بَِؼْتؾِ  َأَمرَ  ملسو هيلع هللا ىلص الؾَّفِ  َرُسقَل  َأنَّ 
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ْستِـَْشاَق  اْلَؿْضَؿَضةَ  إِنَّ  ِٓ ـَ  َوا  538 ........................................... اْلقُضقءِ  مِ

 492 ..................................... َفَصؾَّك َأْضحك، َأوْ  فِْطرٍ  َيْقمَ  َخَرَج  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

ةَ  َدَخَؾ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   443 .............................. اْلِؿْغَػرُ  َرْأِسفِ  َوَطَؾك اْلَػْتِح  َيْقمَ  َمؽَّ

 543 ....................................... بؼرةً  كسائف مـ اطتؿر طؿـ ذبح ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن

َـّبِلَّ  َأنَّ   253 ............................................... َتْخُرُج  ُمْخَتِؾَػةً  فَِئةً  َذَكرَ  ملسو هيلع هللا ىلص ال

 322 ............................................... اْلَبْقِت  َجْقِف  فِل َصؾَّك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

ك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   199 ................................................. َفِحقؾٍ  بَِؽْبشٍ  َضحَّ

 542 ....................................... دراهؿ ثالثة ثؿـف مجـ يف قطع ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن

ٍـّ  فِل َقَطعَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   328 ....................................................... مَِج

 395 ..................................... والعشاء الؿغرب بقـ ؿعيج كان ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن

 473 ......................................... َأْرَبًعا اْلُجُؿَعةِ  َبْعدَ  ُيَصؾِّل َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

ـِ  اْلُجُؿَعةِ  َبْعدَ  ُيَصؾِّل َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   473 ...................................... َرْكَعَتْق

 482 .............................................. وققصر كسرى إىل كتب ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إن

 336 ..................................... الطائػ أهؾ طىل الؿـجـقؼ كصب ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن

ُجُؾ  َيَتَزْطَػرَ  َأنْ  َكَفك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   397 ............................................... الرَّ

 534 ......................................... الؿغقبات طىل يدخؾ أن هنك ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن

ـِ  َكَفك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   398 ..................................................... التََّزْطُػرِ  َط

 311 ......................................... وغسؾفؿ أحد قتىل طىل صىل ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن

 316 ........................................................... بِاْلَحْقضِ  َلْقَس  َذلِِؽ  إِنَّ 

 333 .............................................. اْلؽِاَلِب  بَِؼْتؾِ  َأَمرَ  ملسو هيلع هللا ىلص الؾَّفِ  َرُسقَل  َأنَّ 
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ْبِح  فِل َيْؼَرأُ  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص الؾَّفِ  َرُسقَل  َأنَّ   471 ................ ﴾ٻ *ٱ﴿. اْلُجُؿَعةِ  َيْقمَ  الصُّ

 559 .............................. وطؿرهتؿ لحجفؿ صافقا وأصحابف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن

ـَ اْلَعالَ  َربِّ  لِؾَّفِ  بِاْلَحْؿدِ  َيْسَتْػتُِحقنَ  َكاُكقا َوُطثَْؿانَ  َوُطَؿَر، َبْؽٍر، َوَأَبا ،ملسو هيلع هللا ىلص الؾَّفِ  َرُسقَل  َأنَّ  ِؿق

 ................................................................................. 338 

 248 ......................................................... َشْقَطاًكا ُهْدَبةٍ  ُكؾِّ  َطَؾك إِنَّ 

اكُِب  َيِسقرُ  َشَجَرةً  اْلَجـَّةِ  فَِل  إِنَّ  َفا فِل الرَّ ـَ  ضِؾِّ  283 ............................ َطاًما َسْبِعق

 532 ................................................. َكَػَحاٌت  َدْهِرُكؿ َبِؼقَّةِ  فِل لَِربُِّؽؿْ  إِنَّ 

 497 ....................................................... ُطَراةً  ُحَػاةً  الؾَّف ُماَلُققا إِكَُّؽؿْ 

 337 ..................................... الصالة يف لحقتف يؿس ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل رأى أكف

 148 ................................................اْلِعْؾؿِ  َصَؾِب  فِل إَِلْقُؽؿ َسُقْضَرُب  إِكَّفُ 

ـِ  َقَضك َأكَّفُ  اِهدِ  َمعَ  بِاْلَقِؿق  563 ...................................................... الشَّ

فُ  َوَيْجَعَؾ  اْلَخاَتؿَ  َيْؾَبَس  َأنْ  َكِرهَ  َأكَّفُ  ـْ  َفصَّ  559 .................................... َغْقِرهِ  مِ

ـِ  َكَفك َأكَّفُ   556 ....................................................... َواْلَقْشرِ  اْلَقْشؿِ  َط

ُثُؽؿْ  إِكِّل ِث  بِاْلَحِديِث، ُأَحدِّ  143 ...........................اْلَغائَِب  مِـُْؽؿُ  اْلَحاِضرُ  َفْؾُقَحدِّ

ُل   498 .................. ِجْسَؿَؽ  أِصحَّ  َلُف: َأَلؿْ  َفُقَؼاُل  اْلِؼَقاَمِة، َيْقمَ  اْلَعْبدُ  بِفِ  ُيَحاَسُب  َما َأوَّ

ْرهُ  َلفُ  اْئَذنْ  َـّةِ  َوَبشِّ  488 .............................................................بِاْلَج

ـَ   35 ........................................................................... اهلُل؟ َأْي

ـَ   481 ....................................................................... َربُِّؽ؟ َأْي

 616 ................................................. ملسو هيلع هللا ىلص الؾَّفِ  َرُسقلِ  ِطـْدَ  َثْقبِل َبَسْطُت 

 261 ................................................................ مِـْفُ  ُفِرغَ  َقدْ  َأْمرٌ  َبْؾ 
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 361 .................................................................... َفاْكُتُبقَها َبَؾك،

اَلِت  َبْقعُ   495 ............................................................ ِخاَلَبةٌ  اْلُؿَحػَّ

 546 ................................................... اتبَ قِّ الطَّ  قاُت ؾَ الصَّ  هللِ  اُت قَّ حِ التَّ 

ُروا: ُحقرِ  فِل َفنِنَّ  َتَسحَّ  272 ................................................... َبَرَكةٌ  السَّ

 188 .......................................................... مِـُْؽؿ َوُيْسَؿعُ  َتْسَؿُعقَن،

ُؿقا ْهَراَوانِ  َتَعؾَّ  576 ................................................................ الزَّ

ُؿقا  576 .................................................................... اْلُؼْرآنَ  َتَعؾَّ

 353 .................................................... اْلَعْؼؾِ  كِْصُػ  الـَّاسِ  إَِلك التََّقدُّدُ 

ف َتَققَّف  249 ....................................................................... َوَتَبؼَّ

 625 ............................................. الؿـاكب إىل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل مع تقؿؿـا

 331 .......................................................... َجاِرهِ  بَِسَؼِب  َأَحؼُّ  اْلَجارُ 

 325 .......................................................... اْلَؿْعُروِف  َأْهُؾ  الؾَّفِ  ُجـْدُ 

اِحرِ  َحدُّ  ْقِػ  َضْرَبةٌ  السَّ  513 ....................................................... بِالسَّ

ُثقا ّـِل َحدِّ  143 ...................................................... مِـِّل َتْسَؿُعقنَ  َما َط

َمِت  ـٍ  َطَؾك الـَّارُ  ُحرِّ ـْ  َبَؽْت  َطْق  532 ........................................ الؾَّفِ  َخْشَقةِ  مِ

 518 ....................................................... َطْبَدهُ  َكَصرَ  الَِّذي لِؾَّفِ  اْلَحْؿدُ 

ـْ  َخَرْجُت  ـْ  أَْخُرْج  َوَلؿْ  كَِؽاٍح  مِ  495 ............................................ ِسَػاٍح  مِ

ـَ  اْلَخِضَرةُ   541 ............................................................... اْلَجـَّةِ  مِ

ـْ  َخْؿٌس  َـّ  َم َقفُ  َقاَلُف  491 ............................................. َوَجؾَّ  َطزَّ  َربُّفُ  َصدَّ

 327 .................................................. اْلَخْقُر  َكَقاِصقَفا فِل َمْعُؼقدٌ  اْلَخْقُؾ 
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 361 .................................................................... َفاْكُتُبقَها َبَؾك،

اَلِت  َبْقعُ   495 ............................................................ ِخاَلَبةٌ  اْلُؿَحػَّ

 546 ................................................... اتبَ قِّ الطَّ  قاُت ؾَ الصَّ  هللِ  اُت قَّ حِ التَّ 

ُروا: ُحقرِ  فِل َفنِنَّ  َتَسحَّ  272 ................................................... َبَرَكةٌ  السَّ

 188 .......................................................... مِـُْؽؿ َوُيْسَؿعُ  َتْسَؿُعقَن،

ُؿقا ْهَراَوانِ  َتَعؾَّ  576 ................................................................ الزَّ

ُؿقا  576 .................................................................... اْلُؼْرآنَ  َتَعؾَّ

 353 .................................................... اْلَعْؼؾِ  كِْصُػ  الـَّاسِ  إَِلك التََّقدُّدُ 

ف َتَققَّف  249 ....................................................................... َوَتَبؼَّ

 625 ............................................. الؿـاكب إىل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل مع تقؿؿـا

 331 .......................................................... َجاِرهِ  بَِسَؼِب  َأَحؼُّ  اْلَجارُ 

 325 .......................................................... اْلَؿْعُروِف  َأْهُؾ  الؾَّفِ  ُجـْدُ 

اِحرِ  َحدُّ  ْقِػ  َضْرَبةٌ  السَّ  513 ....................................................... بِالسَّ

ُثقا ّـِل َحدِّ  143 ...................................................... مِـِّل َتْسَؿُعقنَ  َما َط

َمِت  ـٍ  َطَؾك الـَّارُ  ُحرِّ ـْ  َبَؽْت  َطْق  532 ........................................ الؾَّفِ  َخْشَقةِ  مِ

 518 ....................................................... َطْبَدهُ  َكَصرَ  الَِّذي لِؾَّفِ  اْلَحْؿدُ 

ـْ  َخَرْجُت  ـْ  أَْخُرْج  َوَلؿْ  كَِؽاٍح  مِ  495 ............................................ ِسَػاٍح  مِ

ـَ  اْلَخِضَرةُ   541 ............................................................... اْلَجـَّةِ  مِ

ـْ  َخْؿٌس  َـّ  َم َقفُ  َقاَلُف  491 ............................................. َوَجؾَّ  َطزَّ  َربُّفُ  َصدَّ

 327 .................................................. اْلَخْقُر  َكَقاِصقَفا فِل َمْعُؼقدٌ  اْلَخْقُؾ 
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 499 ........................................... اْلِؼَقاَمةِ  َيْقمِ  إَِلك اْلَحجِّ  فِل اْلُعْؿَرةُ  َدَخَؾِت 

 686 ......................................................... بَِلِديؿٍ  ملسو هيلع هللا ىلص الؾَّفِ  َرُسقُل  اَدطَ 

اِحُؿقنَ   629 .......................................................... الؾَّفُ  َيْرَحُؿُفؿُ  الرَّ

لِ  بِالـَِّؽاِح  َزْيـََب  اْلَعاصِ  َأبِل َطَؾك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُسقُل  َردَّ  َوَّ ْٕ  326 ........................... ا

ـِ  َيـَْفك ملسو هيلع هللا ىلص الؾَّفِ  َرُسقَل  َسِؿْعُت   333 ......................................... اْلِقَصالِ  َط

َماُل   353 .............................................................. اْلِعْؾؿِ  كِْصُػ  السُّ

ـْ  َسَقْلتِل  146 ..................................... َطـِّل اْلَحِديَث  َيْسَلُلقَكُؽؿُ  َقْقمٌ  ْعِديبَ  مِ

ـِ  َشَغُؾقَكا اَلةِ  َط  222 ...................................................... اْلُقْسَطك الصَّ

َماُل  اْلِعلِّ  ِشَػاءُ   352 ............................................................... السُّ

َؽ  َطَؾك ُشُفقُدكَ  َّٓ  َحؼِّ  469 ............................................... َلَؽ  َحَؾَػ  َوإِ

 513 ............................................................ َمْثـَك َمْثـَك الؾَّْقؾِ  َصاَلةُ 

 692 ..................................................... ملسو هيلع هللا ىلص الؾَّفِ  َرُسقلِ  َخْؾَػ  َصؾَّْقُت 

َْطَؿارُ  َمَعَفا َتْؼُصرُ  َأْبَؽارٌ  َباُتفُ َضرَ  ْٕ  248 .................................................ا

بِقُب   333 ...................................................................... الؾَّفُ  الطَّ

ْؼَفا  231 ........................................................................... َصؾِّ

 175 .................................................................... ُجَبارٌ  اْلَعْجَؿاءُ 

 249 ........................................................ جديًدا والبس محقًدا، طش

 141 ................................................................... بِاْلُؼْرآنِ  َطَؾْقُؽؿْ 

 261 ............................................................ اْلَؿْؼِدسِ  بَِبْقِت  َطَؾْقُؽؿ

ةً  َتْعِدُل  َرَمَضانَ  فِل ُطْؿَرةٌ   522 ..................................................... َحجَّ

 723 فٗطؽ األسازٜح ايٓب١ٜٛ
 

 

 

 

 543 ......................................... ُمْحَتؾِؿٍ  ُكؾِّ  َطَؾك َواِجٌب  اْلُجُؿَعةِ  َيْقمِ  ُغْسُؾ 

اكُِب  َيِسقرُ  َشَجَرةٌ  اْلَجـَّةِ  فِل َفا فِل الرَّ ـَةٍ  مِاَئةَ  ضِؾِّ  343 ................................... َس

َضا َحالِ  فِل ْخطِ  الرِّ  363 ......................................................... َوالسُّ

ءُ  فِقُؽؿْ  لِل َكانَ  َقدْ   536 ................................................. َوَأْصِدَقاءُ  َأِخالَّ

 528 ...................................................... فِ لِؾَّ  َواْلَحْؿدُ  الؾَِّف، ُسْبَحانَ  ُقْؾ 

 367، 362 ...................................................... بِاْلؽَِتاِب  اْلِعْؾؿَ  َققُِّدوا

ـًك لقايل مـ لقؾة كؾ البقت يزور ملسو هيلع هللا ىلص الـبل كان  535 ................................... م

 433 .................................... ورمضان شعبان يؼرن ربؿا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان

 342 ................................... بِاْلَؿاءِ  َفـَْلتِقفِ  َحاَجَتُف، َيْؼِضل ملسو هيلع هللا ىلص الؾَّفِ  َرُسقُل  َكانَ 

 146 ................................................... بؽؿ يقصقـا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان

َّٓ  اْلِعْؾؿَ  واَتْلُخذُ  َٓ   424 ......................................... َشَفاَدَتفُ  ُتِجقُزونَ  ـْ َطؿَّ  إِ

 498 ................................................ َصاَلُحَفا َيْبُدو َحتَّك الثََّؿرَ  َتبِقُعقا َٓ 

مُ  َٓ   467 ...................................................... َواْلَخْطَػَتانِ  اْلَخْطَػةُ  ُتَحرِّ

اًرا َبْعِدي َتْرِجُعقا َٓ   515 ........................................................... ُكػَّ

ـْ  َصائَِػةٌ  َتَزاُل  َٓ  تِل مِ ـَ  ُأمَّ  149 ........................................ اْلَحؼِّ  َطَؾك َضاِهِري

ةُ  َهِذهِ  َتَزاُل  َٓ  ُمَّ ْٕ  521 ....................................... َصَدَقْت  َقاَلْت  إَِذا َما بَِخْقرٍ  ا

 468 ......................................................................... ُتَصؾِّل َٓ 

رَّ  َتْطَرُحقا َٓ   642 ................................................. اْلؽِاَلِب  َأْفَقاهِ  فِل الدُّ

ْقرَ  َتْطُرُققا َٓ   247 ...................................................... َأْوَكاِرَها فِل الطَّ

اِرِق  َيدُ  ُتْؼَطعُ  َٓ  َّٓ  السَّ ـِ  فِل إِ ّـِ  َثَؿ  329 ..............................................اْلِؿَج
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 543 ......................................... ُمْحَتؾِؿٍ  ُكؾِّ  َطَؾك َواِجٌب  اْلُجُؿَعةِ  َيْقمِ  ُغْسُؾ 

اكُِب  َيِسقرُ  َشَجَرةٌ  اْلَجـَّةِ  فِل َفا فِل الرَّ ـَةٍ  مِاَئةَ  ضِؾِّ  343 ................................... َس

َضا َحالِ  فِل ْخطِ  الرِّ  363 ......................................................... َوالسُّ

ءُ  فِقُؽؿْ  لِل َكانَ  َقدْ   536 ................................................. َوَأْصِدَقاءُ  َأِخالَّ

 528 ...................................................... فِ لِؾَّ  َواْلَحْؿدُ  الؾَِّف، ُسْبَحانَ  ُقْؾ 

 367، 362 ...................................................... بِاْلؽَِتاِب  اْلِعْؾؿَ  َققُِّدوا

ـًك لقايل مـ لقؾة كؾ البقت يزور ملسو هيلع هللا ىلص الـبل كان  535 ................................... م

 433 .................................... ورمضان شعبان يؼرن ربؿا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان

 342 ................................... بِاْلَؿاءِ  َفـَْلتِقفِ  َحاَجَتُف، َيْؼِضل ملسو هيلع هللا ىلص الؾَّفِ  َرُسقُل  َكانَ 

 146 ................................................... بؽؿ يقصقـا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان

َّٓ  اْلِعْؾؿَ  واَتْلُخذُ  َٓ   424 ......................................... َشَفاَدَتفُ  ُتِجقُزونَ  ـْ َطؿَّ  إِ

 498 ................................................ َصاَلُحَفا َيْبُدو َحتَّك الثََّؿرَ  َتبِقُعقا َٓ 

مُ  َٓ   467 ...................................................... َواْلَخْطَػَتانِ  اْلَخْطَػةُ  ُتَحرِّ

اًرا َبْعِدي َتْرِجُعقا َٓ   515 ........................................................... ُكػَّ

ـْ  َصائَِػةٌ  َتَزاُل  َٓ  تِل مِ ـَ  ُأمَّ  149 ........................................ اْلَحؼِّ  َطَؾك َضاِهِري

ةُ  َهِذهِ  َتَزاُل  َٓ  ُمَّ ْٕ  521 ....................................... َصَدَقْت  َقاَلْت  إَِذا َما بَِخْقرٍ  ا

 468 ......................................................................... ُتَصؾِّل َٓ 

رَّ  َتْطَرُحقا َٓ   642 ................................................. اْلؽِاَلِب  َأْفَقاهِ  فِل الدُّ

ْقرَ  َتْطُرُققا َٓ   247 ...................................................... َأْوَكاِرَها فِل الطَّ

اِرِق  َيدُ  ُتْؼَطعُ  َٓ  َّٓ  السَّ ـِ  فِل إِ ّـِ  َثَؿ  329 ..............................................اْلِؿَج
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 286 ............................................................... َتُؼقمُ  َكَؿا ُؼقُمقاتَ  َٓ 

َـّ  َٓ  ُجَؾ  ُتِؼقَؿ  467 ............................................... َمْؼَعِدهِ  فِل َتْؼُعدُ  ُثؿَّ  الرَّ

 477 ................................................................. اْلَحِريرَ  َتْؾَبُسقا َٓ 

 323 .................................................... َكَذا َتُؼقَل  َحتَّك َجَفـَّؿُ  َتْؿَتؾُِئ  َٓ 

ـَ  َتـَْتِػُعقا َٓ  َٓ  بِنَِهاٍب  اْلَؿْقَتةِ  مِ  482 ............................................ َطَصٍب  َو

ْحَؿةُ  ُتـَْزعُ  َٓ  َّٓ  الرَّ ـْ  إِ  465 ...................................................... َشِؼلٍّ  مِ

ْكَقا َتـَْؼِضل َٓ  ـْ  َرُجٌؾ  اْلَعَرَب  َيْؿؾُِؽ  َحتَّك الدُّ  319 ............................ َبْقتِل َأْهؾِ  مِ

َّٓ  الـََّقاِصل ُتقَضعُ  َٓ   524 ............................................... َوَجؾَّ  َطزَّ  لِؾَّفِ  إِ

َٓ  َحْقَل  َٓ  ةَ  َو َّٓ  ُققَّ ِف: إِ ـْ  َفنِكََّفا بِالؾَّ ـُقزِ  مِ  553 .................................... اْلَجـَّةِ  ُك

َّٓ  اْلَعقْشِ  فِل َخقْرَ  َٓ  ـِ  إِ  143 ...................................................... لَِرُجَؾقْ

 276 .......................................................حافر أو خػ يف إٓ سبؼ ٓ

ْؿُس  َتْغُرَب  َحتَّك اْلَعْصرِ  َبْعدَ  َصاَلةَ  َٓ   493 .......................................... الشَّ

ْساَلمِ  فِل َطْؼرَ  َٓ   242 ............................................................... اإْلِ

ـِ  َأْهُؾ  َيَتَقاَرُث  َٓ  َتْق  555 ....................................................... َشتَّك مِؾَّ

ـْ  اهللَ  َيْشُؽرُ  َٓ   7 ...................................................... الـَّاَس  َيْشُؽرُ  َٓ  َم

ََحدٍ  ُؾُح َيْص  َٓ   537 ......................................... َغْقِري اْلَؿْسِجدِ  فِل ُيْجـُِب  ِٕ

ـَ  اْلَبِعقرُ  ُيَؼادُ  َٓ  ـِ  َبْق  246 ........................................................... اْثـَْق

ا َلبَّْقَؽ  ا َحجا  711 .................................................................. َحؼا

 539 .............................................. ومقكؾف الربا آكؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل لعـ

ةٍ  لُِؽؾِّ  ـٌ  ُأمَّ  543 .................................................................... َأمِق
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ا ـَ  الـَِّساءُ  َتِجُدهُ  َما َبْعَض  َساَرةُ  َوَجَدْت  َوَتَرْطَرعَ  إِْسَؿاِطقُؾ  ُولِدَ  َلؿَّ  436 ........... اْلَغْقَرةِ  مِ

ْكَقا فِل آتِـَا الؾَُّفؿَّ   399 ......................................................... َحَسـَةً  الدُّ

 131 .............................................................. ُخَؾَػائِل اْرَحؿْ  الؾَُّفؿَّ 

َْحَقائِـَا، اْغِػرْ  الؾَُّفؿَّ   554 ...................................................... َوَمْقَتاَكا َٕ

ـْ  بَِؽ  َأُطقذُ  إِكِّل الؾَُّفؿَّ   523 .............................................. َجَفـَّؿَ  َطَذاِب  مِ

ُمَّ  َباِركْ  الؾَُّفؿَّ   335، 333 .............................................. ُبُؽقِرَها فِل تِلِٕ

ْؾتـا فقؿا لـا بارك الؾفؿ  663 ......................................................... َكؼَّ

َؿَقاِت  َربَّ  الؾَُّفؿَّ  ْبعِ  السَّ ـَ  َوَما السَّ  553 ............................................ َأْضَؾْؾ

اَلةِ  فِل َحَدَث  َلقْ  َْكَبْلُتُؽُؿقهُ  َشْلءٌ  الصَّ َٕ ............................................ 464 

ـِ  َغْقرِ  َطَؾك َلَؿاَت  َهَذا َماَت  َلقْ  دٍ  ِدي  176 ........................................... ُمَحؿَّ

ـَ  فِل َما لـَّاُس ا َيْعَؾؿُ  َلقْ  ِذي ـْ  َكَػُروا الَّ ُؾقا اْلؽَِتاِب  َأْهؾِ  مِ َْهَؾ  َلَعطَّ ْٕ  334 .................. ا

ـْ  مِـَّا َلْقَس  لَ  َم  336 .................................................... اْلُغْسؾِ  َبْعدَ  َتَقضَّ

 339 ...................................................... ِخَقانٍ  َطَؾك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َأَكَؾ  َما

ْكَقا َما ِخَرةِ  فِل الدُّ ْٔ َّٓ  ا  251 ......................... َقؿِّ الْ  فِل ُأْصُبَعفُ  َأَحُدُكؿ َيْضِرُب  َكَؿا إِ

ـَ  َما ـْ  َرْوَضةٌ  َومِـَْبِري َقْبِري َبْق  288 ...................................... اْلَجـَّةِ  ِرَياضِ  مِ

ُثقَن؟ َما  369 ..................................................................... َتَحدَّ

َؾ  َما ـِ  َتَقكَّ  222 .................................................... اْسَتْرَقك َأوِ  اْكَتَقى َم

َّٓ  َوَجؾَّ  َطزَّ  الؾَّفَ  َيْذُكُرونَ  َقْقمٌ  َجَؾَس  َما ْت  إِ  491 ........................اْلَؿاَلئَِؽةُ  بِِفؿُ  َحػَّ

 336 ......................................................... اْلُعْشرُ  َفِػقفِ  ًحاَسقْ  ُسِؼَل  َما

 347 ................................................ َٓ  َفَؼاَل  َقطُّ  َشْقًئا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  ُسئَِؾ  َما
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ا ـَ  الـَِّساءُ  َتِجُدهُ  َما َبْعَض  َساَرةُ  َوَجَدْت  َوَتَرْطَرعَ  إِْسَؿاِطقُؾ  ُولِدَ  َلؿَّ  436 ........... اْلَغْقَرةِ  مِ

ْكَقا فِل آتِـَا الؾَُّفؿَّ   399 ......................................................... َحَسـَةً  الدُّ

 131 .............................................................. ُخَؾَػائِل اْرَحؿْ  الؾَُّفؿَّ 

َْحَقائِـَا، اْغِػرْ  الؾَُّفؿَّ   554 ...................................................... َوَمْقَتاَكا َٕ

ـْ  بَِؽ  َأُطقذُ  إِكِّل الؾَُّفؿَّ   523 .............................................. َجَفـَّؿَ  َطَذاِب  مِ

ُمَّ  َباِركْ  الؾَُّفؿَّ   335، 333 .............................................. ُبُؽقِرَها فِل تِلِٕ

ْؾتـا فقؿا لـا بارك الؾفؿ  663 ......................................................... َكؼَّ

َؿَقاِت  َربَّ  الؾَُّفؿَّ  ْبعِ  السَّ ـَ  َوَما السَّ  553 ............................................ َأْضَؾْؾ

اَلةِ  فِل َحَدَث  َلقْ  َْكَبْلُتُؽُؿقهُ  َشْلءٌ  الصَّ َٕ ............................................ 464 

ـِ  َغْقرِ  َطَؾك َلَؿاَت  َهَذا َماَت  َلقْ  دٍ  ِدي  176 ........................................... ُمَحؿَّ

ـَ  فِل َما لـَّاُس ا َيْعَؾؿُ  َلقْ  ِذي ـْ  َكَػُروا الَّ ُؾقا اْلؽَِتاِب  َأْهؾِ  مِ َْهَؾ  َلَعطَّ ْٕ  334 .................. ا

ـْ  مِـَّا َلْقَس  لَ  َم  336 .................................................... اْلُغْسؾِ  َبْعدَ  َتَقضَّ

 339 ...................................................... ِخَقانٍ  َطَؾك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َأَكَؾ  َما

ْكَقا َما ِخَرةِ  فِل الدُّ ْٔ َّٓ  ا  251 ......................... َقؿِّ الْ  فِل ُأْصُبَعفُ  َأَحُدُكؿ َيْضِرُب  َكَؿا إِ

ـَ  َما ـْ  َرْوَضةٌ  َومِـَْبِري َقْبِري َبْق  288 ...................................... اْلَجـَّةِ  ِرَياضِ  مِ

ُثقَن؟ َما  369 ..................................................................... َتَحدَّ

َؾ  َما ـِ  َتَقكَّ  222 .................................................... اْسَتْرَقك َأوِ  اْكَتَقى َم

َّٓ  َوَجؾَّ  َطزَّ  الؾَّفَ  َيْذُكُرونَ  َقْقمٌ  َجَؾَس  َما ْت  إِ  491 ........................اْلَؿاَلئَِؽةُ  بِِفؿُ  َحػَّ

 336 ......................................................... اْلُعْشرُ  َفِػقفِ  ًحاَسقْ  ُسِؼَل  َما

 347 ................................................ َٓ  َفَؼاَل  َقطُّ  َشْقًئا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  ُسئَِؾ  َما
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 526 ................................................... َأَبًدا َرِطقَّتِفِ  فِل َتَجرَ  َوالٍ  َطَدَل  َما

 549 ....................................................... َذاكَ  َتْػَعُؾقا َٓ  َأنْ  َطَؾْقُؽؿْ  َما

ـْ  َما ـْ  َوَجؾَّ  َطزَّ  الؾَّفِ  ِطـْدَ  َمـِْزَلةً  َأْفَضَؾ  َأَحدٍ  مِ  337 ................................. إَِمامٍ  مِ

ـْ  َما َّٓ  َبَؾدٍ  مِ اُل  َسَقْدُخُؾفُ  إِ جَّ  732 .................................................... الدَّ

ـْ  َما َّٓ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َطَؾك َيْلتِل َكانَ  َيْقمٍ  مِ ـِ  اْلَعْصرِ  َبْعدَ  َصؾَّك إِ  496 ....................َرْكَعَتْق

تِل َمَثُؾ   338 .............................................................. اْلَؼْطرِ  َمَثُؾ  ُأمَّ

ـْ  َمع اْلَؿْرءُ   338 ............................................................... َأَحبَّ  َم

َدُكؿ ُمُروا َٓ اَلةِ  َأْو  161 ...................................................... ْبعٍ لَِس  بِالصَّ

 277 ............................................................... ِجْبِريُؾ  َأَحِدُكَؿا َمعَ 

ـْ  تِل- َأَتك َم َق  َأنْ  ُيِريدُ  -َجِؿقعٌ  َوُأمَّ  516 .................... ُطـَُؼفُ  َفاْضِرُبقا َجَؿاَطَتُفؿْ  ُيَػرِّ

ـْ  ـْ  َأْدَركَ  َم ْؿسِ  َتِغقَب  َأنْ  َقْبَؾ  َرْكَعةً  اْلَعْصرِ  َصاَلةِ  مِ اَلةَ  َأْدَركَ  َفَؼدْ  الشَّ  455 ........... الصَّ

ـِ   334 ............................................ َيْؼبَِضفُ  َحتَّك َيبِْعفُ  َفاَل  َصَعاًما اْشَتَرى َم

ـْ   529 .................................... ِديـَفُ  َخَرَق  َفَؼدْ  َجْقًبا، َفَخَرَق  ُمِصقَبٌة، َأَصاَبْتفُ  َم

ـْ  لَ  َم ـَ  َتَقضَّ  332 ..................................... اْلَؿْسِجدَ  َدَخَؾ  ُثؿَّ  اْلقُضقَء، َفَلْحَس

ـْ  ـِ  مِ  187 ............................................ َيْعـِقفِ  َٓ  َما َتْرُكفُ  اْلَؿْرءِ  إِْساَلمِ  ُحْس

ـْ  تِل َطَؾك ظَ َحػِ  َم ـَ  ُأمَّ ـْ  َحِديًثا َأْرَبِعق  143 ... َطالًِؿا َفِؼقًفا اْلِؼَقاَمةِ  َيْقمَ  الؾَّفُ  َبَعَثفُ  ِديـَِفا، َأْمرِ  مِ

ـْ  ، َطَؾك َحَؾَػ  َم ـٍ  534 ................................. ُثـَْقاهُ  َفَؾفُ . الؾَّفُ  َشاءَ  َفَؼاَل: إِنْ  َيِؿق

ـْ  تِل َطَؾك َخَرَج  َم َها َيْضِرُب  ُأمَّ  226 ........................................ َوَفاِجَرَها َبرَّ

ـْ   557 .......................................................... َخَصْقـَاهُ  َطْبَدهُ  َخَصك َم

ـْ  َّٓ  إَِلفَ  َٓ : َفَؼاَل  ُسقًقا َدَخَؾ  َم  322 ............................. َلفُ  َشِريَؽ  َٓ  َوْحَدهُ  الؾَّفُ  إِ
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ـْ   321 ............................................................. َباَلءٌ  بِفِ  َأَحًدا َرَأى َم

ـْ   341 ................................... اْلَجـَّةِ  فِل َكْخَؾةٌ  َلفُ  ُغِرَسْت  َتْسبِقَحةً  الؾَّفَ  َسبََّح  َم

ـْ  َّٓ  َلفَ إِ  َٓ  َأنْ  َشِفدَ  َم ـَ  َأْبَقاٍب  َثَؿاكَِقةُ  َلفُ  ُفتَِحْت  الؾَّفِ  َرُسقُل  َوَأكِّل الؾَّفُ  إِ  332 ........ اْلَجـَّةِ  مِ

ـْ  اَلةِ  فِل َضِحَؽ  َم اَلةَ  اْلقُضقءَ  َفْؾُقِعدِ  الصَّ  331 .................................... َوالصَّ

ـْ  ـِ  َطاَل  َم  153 ............................................................ َثاَلًثا َأوْ  اْبـَتْق

ـْ  َّٓ  إَِلفَ  َٓ  َقاَل  َم  189 ..................... اْلَحْؿدُ  َوَلفُ  اْلُؿْؾُؽ  َلفُ  َلُف، َشِريَؽ  َٓ  َوْحَدهُ  الؾَّفُ  إِ

ـْ  ًدا َطَؾلَّ  َكَذَب  َم أْ  ُمَتَعؿِّ ـَ  َمْؼَعَدهُ  َفْؾَقَتَبقَّ  539، 381 ...............................الـَّارِ  مِ

ـْ   279 ............................................ َطَؾْقفِ  َيْغَضْب  َوَجؾَّ  َطزَّ  الؾَّفَ  َيْسَللِ  َٓ  َم

ـْ  ـَ  بَِحْرٍب  َفْؾُقْمَذنْ  اْلُؿَخاَبَرَة، َيَذرِ  َلؿْ  َم  516 .............................. َوَرُسقلِفِ  الؾَّفِ  مِ

ـْ   275 ....................... آمِـًا اْلِؼَقاَمةِ  َيْقمَ  َتَعاَلك الؾَّفُ  َبَعَثفُ  الؾَّفِ  َسبِقؾِ  فِل ُمَرابًِطا َماَت  َم

ـْ   548 ............................ َلفُ  َمْغِػَرُتفُ  َحؾَّْت  َفَؼدْ  َشْقًئا، بِالؾَّفِ  ُيْشِركُ  َٓ  َوُهقَ  َماَت  َم

ـْ  لْ  َفْرَجفُ  َمسَّ  َم  473 ........................................................... َفْؾَقَتَقضَّ

ـْ  ْفَؼ  ْحَرمُ يُ  َم  513 ...................................................... اْلَخْقرَ  ُيْحَرمُ  الرِّ

ـَّةِ  اْلُؿقبَِؼاُت َتْركُ   671 ............................................................. السُّ

 331 ................................................................... ُأَمـَاءُ  اْلُؿَمذُِّكقنَ 

ـُ  ـِ  اْلُؿْممِ  249 ......................................................... َكاْلُبـَْقانِ  لِْؾُؿْممِ

 251 ..................................................................... بِاْلَؿاءِ  َكَضَخفُ 

رَ  َغَفا َمَؼاَلتِل َسِؿعَ  اْمَرأً  الؾَّفُ  َكضَّ  135 ................................................. َفَبؾَّ

رَ   136 ............................................... َفَقَطاَها َمَؼاَلتِل، َسِؿعَ  َرأً امْ  الؾَّفُ  َكضَّ

رَ   132 .......................................... َغْقَرهُ  َفَبؾََّغفُ  َحِديًثا مِـَّا َسِؿعَ  اْمَرأً  الؾَّفُ  َكضَّ
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ـُ  ـِ  اْلُؿْممِ  249 ......................................................... َكاْلُبـَْقانِ  لِْؾُؿْممِ

 251 ..................................................................... بِاْلَؿاءِ  َكَضَخفُ 

رَ  َغَفا َمَؼاَلتِل َسِؿعَ  اْمَرأً  الؾَّفُ  َكضَّ  135 ................................................. َفَبؾَّ

رَ   136 ............................................... َفَقَطاَها َمَؼاَلتِل، َسِؿعَ  َرأً امْ  الؾَّفُ  َكضَّ
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رَ   133 ............................................... َفَبؾََّغفُ  َحِديًثا مِـَّا َسِؿعَ  اْمَرأً  الؾَّفُ  َكضَّ

رَ  َغَفا َكؾَِؿةٍ  مِـَّا َسِؿعَ  َرُجاًل  اهللُ  َكضَّ  135 ..................................... َسِؿعَ  َكَؿا َفَبؾَّ

رَ  َغَفا َمَؼاَلتِل َسِؿعَ  َطْبًدا الؾَّفُ  َكضَّ  578 ..................................... َسِؿَعَفا َكَؿا َفَبؾَّ

رَ   134 .................................... َسِؿَعفُ  َكَؿا َفَبؾََّغفُ  َحِديًثا مِـَّا َسِؿعَ  َطْبًدا الؾَّفُ  َكضَّ

 138 .......................................... َفَحَؿَؾَفا َمَؼاَلتِل َسِؿعَ  َطْبدٍ  َوْجفَ  الؾَّفُ  َكَضرَ 

 523 ........................................................... اْلِؿْغَزُل  اْلَؿْرَأةِ  َلُفقُ  كِْعؿَ 

 362 ...................................................................... َفاْكُتُبفُ  ْؿ،َكعَ 

 488 ..................................................... فقف يـتبذ أن الجر طـ ملسو هيلع هللا ىلصهنك 

 493 ......................................................... الحرير لبس طـ ملسو هيلع هللا ىلصهنك 

ُجُؾ  ُيَزْطِػرَ  َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص الؾَّفِ  َرُسقُل  َكَفك  398 ........................................ ِجْؾَدهُ  الرَّ

ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص الؾَّفِ  َرُسقُل  َكَفك ْبَرةِ  َط ـَ  الصُّ َعامِ  مِ ْبَرةِ  الطَّ  198 ................................ بِالصُّ

ارِ  لِْبَسةُ  َهِذهِ   535 ................................................................. اْلُؽػَّ

ـْ  َربََّؽ  َت َسَللْ  َهْؾ   517 ....................................................... َشْلٍء؟ مِ

 481 .............................................................. بِِجْؾِدَها اْكَتَػْعُتؿ َهالَّ 

تِل َهاَلكُ   426 ............................................................. َثاَلٍث  فِل ُأمَّ

 531 .................................................... الَحَجُر  َولِْؾَعاِهرِ  لِْؾِػَراشِ  اْلَقَلدُ 

 249 ............................................................. َوَتَبؼَّ  َتَققَّ  َبْؽٍر، َأَبا َيا

َفا َيا  469 ............................................. اْلَحْقضِ  َطَؾك َلُؽؿْ  إِكِّل الـَّاُس، َأيُّ

َٓ  ،ُبَرْيَدةُ  َيا ُؿَؽ  َأ  335 ...................................................... َكؾَِؿاٍت  ُأَطؾِّ

 329 ............................................................................ ُبـَلَّ  َيا
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 263 ............................................ اإلبؾ؟ لحقم مـ ، أكتقضليا رسقل اهلل

، َيا  551 .............................................................. َشِحْبَت  َلَؼدْ  َطؾِلُّ

ـَ  َيْخُرُج  ـْ  الـَّارِ  مِ َٓ  َم َّٓ  إَِلفَ  َقاَل:   324 ............................................. الؾَّفُ  إِ

 547 ............................................قةدَ مك مـف َص اَل طىل كؾ ُس  ابـ آدم ُح بِ ْص يُ 

ـِ  ُيْعَػك ـَ  َط قِّق ُمِّ ْٕ ِـ  ُيْعَػك َأنْ  َقْبَؾ  ا  525 ........................................ اْلُعَؾَؿاءِ  َط

لُ  مِـْفُ  اْلَؿْرَأةَ  َأَصاَب  َما َيْغِسُؾ   315 ............................................... َوَيَتَقضَّ

ْؾ  َواْرَق  اْلُؼْرآِن: اْقَرأْ  لَِصاِحِب  ُيَؼاُل   323 ............................................ َوَرتِّ

بِلِّ  َبْقلِ  َطَؾك ُيـَْضُح   251 ........................................................... الصَّ
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 486 ................................................. حقاا كان إن أيقب إىل كتبل ادفعقا
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 731 فٗطؽ اآلثاض
 

 

 

 

 433 .......................................................... صؾحة كافع مؽان اجعؾ

 432 ............................................................... طثؿان طـ اجعؾقه

 476 .................................................. فالن إيل يؼقل: كتب أن إيل أحبف

ا الحسـ أحسـ  578 .............................................................. جدا

 617 ................................................ مسعقد بـ اهلل طبد حديث أحصقـا

 631 .............................................................. الؿذاكرة العؾؿ إحقاء

 435 ........................................................... صاحبـا إطقر أخبركا

 472 .................................................. روايتف يف يل أذن فقؿا أبل أخبرين

 472 ................................................................ مـاولة أبل أخبرين

 235 .................................................. الؿصر هذا أهؾ سقد طـ أخبرين

 637 ............................................... سـةً  مسعقد بـ اهلل طبد إىل اختؾػت

 665 ................................................................. كتبؽ إلقـا أخرج

 626 .......................................................... إشعث كتاب يل أخرج

 232 .................................................................. اهلل أدب إدب

 229 ................................................. وتركتفؿ محؿد، أصحاب أدركت

 419 ............................................................. مائةً  بالؿديـة أدركت

 415 .............................................. فضؾ لفؿ مشقخةً  هذا ببؾدكا أدركت

 584 .............................................. الحروف يف يرخصقن ثةً ثال أدركت

 167 ....................................... ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل حقاة مـ سـقـ ثؿاين أدركت

 486 ................................................. حقاا كان إن أيقب إىل كتبل ادفعقا
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 732 فٗطؽ اآلثاض
 

 

 

 

 615 ........................................................................ مـل أدكقه

 168 .................................................... الرمحـ وطبد وكقع اختؾػ إذا

 582 ................................................. أجزأك الحديث معـك أصبت إذا

 586 ....................................................... فحسبؽؿ الؿعـك أصبتؿ إذا

ِت  إذا  731 .......................................................... َوِرَثت الَؿرأةُ  اطَتدَّ

 658 ....................................... فازدهر حديًثا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سقلر طـ حدثت إذا

 669 .............................................. صقتؽ مـ فاخػض لقاًل  حدثت إذا

 581 ........................................ فحسبؽؿ الؿعـك طىل بالحديث حدثتؿ إذا

 433 ......................................... ببزاق يؿسحف فال جسده أحدكؿ حؽ إذا

 296 ........................................................... الَبفلَّ  الرجؾ رأيت إذا

 296 ...................................... فاصػعف الحديث يؽتب ومل الشقخ، رأيت إذا

 336 ........................................... الؼرطة تلكؾقا : ٓملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ روى إذا

 571 ..................بالصقاب إٓ تحدث فال والخطل، الؾحـ فقف الحديث سؿعت إذا

 378 .......................................... الحائط طىل ولق فاكتبف شقًئا، سؿعت إذا

 681 ................................ طـف ترو فال وجفف تر ومل الؿحدث، مـ سؿعت إذا

 633 ............................................ بقـؽؿ فتذاكروه حديًثا، مـل سؿعتؿ إذا

 161 ..................................................... سؿاطف جاز اإلمالء ضبط إذا

ثـا فؼؾ العامل طؾقؽ قرأ إذا  444 .................................................... َحدَّ

 457 ..................................... كذيبة ففل فؼؾت: حدثـل العامل طىل قرأت إذا

 439 ....................................................فعرفتف الؿحدث طىل قرأت إذا

 733 فٗطؽ اآلثاض
 

 

 

 

 439 ....................................................... أققل؟ ماذا طؾقؽ قرأت إذا

 444 ............................................................ حدثـل فؼؾ قرأت إذا

 464 ....................................................... حدثتؽ فؼد إلقؽ كتبت إذا

 622 ............................................... السػقـة غرقت الؿالحقن كثرت إذا

 615 ........................................... ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل مـ سؿعتف شقًئا أذكرتـل

 334 ........................................................ الخشاب الفقثؿ إىل اذهب

 684 ....................................................... فضؾ لف رجؾ إىل بـا ذهبا

 184 ............................................................. الؼرآن فاحػظ اذهب

 183 ............................................................. العؾؿ؟ فلكتب أذهب

 466 ..................................................... طـل واروه هذا فاكسخ اذهب

 434 ........................................................ مسعر الؿقزان إىل بـا اذهبا

 623 ............................................................الشلن ذا تحبان أراكؿا

 435 ...................................................... مجقًعا الؼقلقـ يؼقل كان أراه

 582 ..................................... حرام؟ مـ حالل أكف تعؾؿ سؿعت إذا أرأيتؽ

 463 ................................................................ الطـػسة هذه ارفع

 244 .................................................. اهلل طبقد أبل طىل شريؽ تلذناس

 473 ............................................ سعد بـ بحقر أحاديث شعبة استفداين

 683 ................................. السقاد أراضل مـ أرًضا صؾحة بـ مقسك اشترى

 459 .............................................................شفاب ابـ طىل أشفد

 439 ..................................................................... العرض أطد
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 733 فٗطؽ اآلثاض
 

 

 

 

 439 ....................................................... أققل؟ ماذا طؾقؽ قرأت إذا

 444 ............................................................ حدثـل فؼؾ قرأت إذا

 464 ....................................................... حدثتؽ فؼد إلقؽ كتبت إذا

 622 ............................................... السػقـة غرقت الؿالحقن كثرت إذا

 615 ........................................... ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل مـ سؿعتف شقًئا أذكرتـل

 334 ........................................................ الخشاب الفقثؿ إىل اذهب

 684 ....................................................... فضؾ لف رجؾ إىل بـا ذهبا

 184 ............................................................. الؼرآن فاحػظ اذهب

 183 ............................................................. العؾؿ؟ فلكتب أذهب

 466 ..................................................... طـل واروه هذا فاكسخ اذهب

 434 ........................................................ مسعر الؿقزان إىل بـا اذهبا

 623 ............................................................الشلن ذا تحبان أراكؿا

 435 ...................................................... مجقًعا الؼقلقـ يؼقل كان أراه

 582 ..................................... حرام؟ مـ حالل أكف تعؾؿ سؿعت إذا أرأيتؽ

 463 ................................................................ الطـػسة هذه ارفع

 244 .................................................. اهلل طبقد أبل طىل شريؽ تلذناس

 473 ............................................ سعد بـ بحقر أحاديث شعبة استفداين

 683 ................................. السقاد أراضل مـ أرًضا صؾحة بـ مقسك اشترى

 459 .............................................................شفاب ابـ طىل أشفد

 439 ..................................................................... العرض أطد
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 734 فٗطؽ اآلثاض
 

 

 

 

 438 ................................................................ أطراقل؟ أطراقل،

 568 .................................................................. الحديث أطربقا

 442 ...................................................... حاجة لؽ كاكت إن اطرضفا

 227 ................................................................... شقخ إطؿش

 197 ............................................... حديث؟ال هذا مثؾ الؽقفة أهؾ أطـد

 638 .............................................................. الـسقان الحديث آفة

 447 .............................................................. الحديث طؾقؽ أقرأ

 462 ....................................................... حدثـل؟ وأققل طؾقؽ أقرأ

 443 ........................................................ أققل؟ فؽقػ طؾقؽ، أقرأ

 184 ................................................................... الؼرآن؟ أقرأت

 618 .................................................................. تػؼف الرواية أقؾ

 612 .................................... شريؽؽؿ وأكا ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ الرواية أقؾقا

 239 .................................................... حاجة هبا يل ما بالؿديـة أقؿت

 678 ................................................ ثؼة؟ طـدك مقؿقن بـ مفدي أكان

 463 ..................................................... الزهري حديث غرر يل اكتب

 378 ............................................................. مـل سؿعتؿ ما اكتبقا

 642 ..................................................................... العؾؿ أكثروا

 644 .......................................................طـدهؿ العؾؿ يؽقن أن أكره

 233 ............................................................ وادخؾ الستر، اكشػ

 553 ............................................................ جعػر ُبـَلِّ  يا أدلؽ أٓ

 735 فٗطؽ اآلثاض
 

 

 

 

 419 .............................................................. الحديث الصدق آلة

 589 ....................................................... مـؽ؟ سؿعتف ما هذا ألقس

 619 ......................................................... كثقًرا حديًثا طـدي إن أما

 583 .................................... لفؿ خقًرا كان عقهسؿ كؿا بف جاءوا لق إهنؿ أما

ا  689 ........................................... العؾؿ يـشروا أن العؾؿ أهؾ َفآُمر بعد أمَّ

 149 ..........................................تغقروا؟ كقػ الحديث أصحاب ترى أما

 636 ..................................... أوثرهؿ؟ أن أحب خصائص فقؽؿ يل ترى أما

ا  174 .......................................................ُأحصل ٓ فؿا الـاس مع أمَّ

 241 .......................................................... الرمحـ طبد إىل بـا اْمضِ 

 473 ......................................... سػقان؟ أبل بـ طـبسة مـ سؿع أمؽحقل

 413 ....................................... حديث ألػ وأربعقـ اثـقـ فانبلصب أمؾقت

 372 ........................................ العؾؿ يؽتبان كاكا الؿؾقح، وأبا قالبة، أبا أن

 376 .................................................. العؾؿ واكتب الصحػ، اشتر أنِ 

 437 ......................................................... ضاع قد الؽتاب ذلؽ إن

 376 .............................................................. يؽتب كان سالًؿا إن

 674 ................................................. الحديث يف يغؾط كثقر بـ طباد إن

 233 ............................................... وأكثر كؾ بقـ يػرق يؽـ مل ققًسا إن

 314 .......................................................... فؾقحدث صادًقا كان إن

 419 ............................................................. طـف فخذ مؾقاا كان إن

 262 ............................................... السقباين مـ الشقباين تعرف كـت إن
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 735 فٗطؽ اآلثاض
 

 

 

 

 419 .............................................................. الحديث الصدق آلة

 589 ....................................................... مـؽ؟ سؿعتف ما هذا ألقس

 619 ......................................................... كثقًرا حديًثا طـدي إن أما

 583 .................................... لفؿ خقًرا كان عقهسؿ كؿا بف جاءوا لق إهنؿ أما

ا  689 ........................................... العؾؿ يـشروا أن العؾؿ أهؾ َفآُمر بعد أمَّ

 149 ..........................................تغقروا؟ كقػ الحديث أصحاب ترى أما

 636 ..................................... أوثرهؿ؟ أن أحب خصائص فقؽؿ يل ترى أما

ا  174 .......................................................ُأحصل ٓ فؿا الـاس مع أمَّ

 241 .......................................................... الرمحـ طبد إىل بـا اْمضِ 

 473 ......................................... سػقان؟ أبل بـ طـبسة مـ سؿع أمؽحقل

 413 ....................................... حديث ألػ وأربعقـ اثـقـ فانبلصب أمؾقت

 372 ........................................ العؾؿ يؽتبان كاكا الؿؾقح، وأبا قالبة، أبا أن

 376 .................................................. العؾؿ واكتب الصحػ، اشتر أنِ 

 437 ......................................................... ضاع قد الؽتاب ذلؽ إن

 376 .............................................................. يؽتب كان سالًؿا إن

 674 ................................................. الحديث يف يغؾط كثقر بـ طباد إن

 233 ............................................... وأكثر كؾ بقـ يػرق يؽـ مل ققًسا إن

 314 .......................................................... فؾقحدث صادًقا كان إن

 419 ............................................................. طـف فخذ مؾقاا كان إن

 262 ............................................... السقباين مـ الشقباين تعرف كـت إن
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 736 فٗطؽ اآلثاض
 

 

 

 

 463 ............................................................. فؼؾ حدثتؽ كـت إن

 638 .................................................................. آفةً  لؾحديث إن

 355 ................................................................... أقػؾةً  لؾعؾؿ إن

 371 .............................................................. كتعاهدها كتًبا لـا إن

 519 ............................................................. صغقاًكا العؾؿ لفذا إن

 233 ........................................ يقرث ٓ العؾؿ هذا أن كػسل يطقِّب مؿا إن

 335 .................................................... ضقء لف حديًثا الحديث مـ إن

 165 ............................................... والؽبقر الصغقر بقـ ما الحد ذاه إن

 433 ............................................................. ديـ الحديث هذا إن

 558 ..................................... قبؾؽؿ كان مـ أهؾؽا والدرهؿ الديـار هذا إن

 428 ................................................................ ديـ العؾؿ هذا إن

 427 .................................................................... ديـؽؿ هذا إن

 151 ...................................................... لقسؿعقا جاءوا قد همٓء إن

 156 ................................................... كقة لفؿ ولقس يؽتبقن همٓء إن

 636 ................................................................ فحدثـل غريب أكا

 638 ................................................................... وكسقـا كبركا إكا

 343 ................................................................... ذلؽ كبؾغ مل إكا

ا بِؾِ  َهِذهِ  ُلُحقمَ  َكْلُكُؾ  إِكَّ  245 ......................................................... اإْلِ

 454 ................................................................ بف  حدثتؿقين أكتؿ

 643 ........................................................... الدكاكقر هذه إىل اكظروا

 737 فٗطؽ اآلثاض
 

 

 

 

 296 ..................................... حديث آٓف أربعة حػظ تحتؿؾ لحقةً  اكظروا

 375 ................................... فاكتبقه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل حديث مـ كان ما اكظروا

 585 ............................................................ بالؿعاين كحدثؽؿ إكؿا

ّـُ  أقرحفا قد أجقافـا ٕن الحديث: كحػظ إكؿا  183 ................................. الُب

 683 ........................................................... الشفادة بؿـزلة هق إكؿا

 446 ................................. الؿحدث طىل الؽتب تؼرأ أن بلًسا يرى ٓ كان أكف

 615 ......................................................... جرابقـ مـفا أخرجت إين

 653 ............................................................ مـؽ بالرمحـ أطقذ إين

ُؾف إين  173 .........................................................................أؤمِّ

 445 ............................................................... الدار كائل رجؾ إين

 596 ............................................ كؾؿةً  مـف أترك ما الحديث ٕحدث إين

 591 ......................................................... لحـًا الحديث ٕسؿع إين

 593 ..................................................... آتؽ مل أكذب أن دتأر لق إين

 631 ........................................................... َأحُؾب ساطة كؾ ما إين

 575 ................................................................ طؿران؟ أبا أهاهـا

 162 .................................................. سـقـ لعشر يؽتبقن البصرة أهؾ

 444 ................................................. الؼراءة يف يرخصقن الحجاز أهؾ

 245 ........................................................   صقاكة أشد الحديث أهؾ

 636 ..................................................... طظ أوجب حؼفؿ بؾدي أهؾ

 613 ............................................................. خالًصا بالحج أهؾؾـا
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 737 فٗطؽ اآلثاض
 

 

 

 

 296 ..................................... حديث آٓف أربعة حػظ تحتؿؾ لحقةً  اكظروا

 375 ................................... فاكتبقه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل حديث مـ كان ما اكظروا

 585 ............................................................ بالؿعاين كحدثؽؿ إكؿا

ّـُ  أقرحفا قد أجقافـا ٕن الحديث: كحػظ إكؿا  183 ................................. الُب

 683 ........................................................... الشفادة بؿـزلة هق إكؿا

 446 ................................. الؿحدث طىل الؽتب تؼرأ أن بلًسا يرى ٓ كان أكف

 615 ......................................................... جرابقـ مـفا أخرجت إين

 653 ............................................................ مـؽ بالرمحـ أطقذ إين

ُؾف إين  173 .........................................................................أؤمِّ

 445 ............................................................... الدار كائل رجؾ إين

 596 ............................................ كؾؿةً  مـف أترك ما الحديث ٕحدث إين

 591 ......................................................... لحـًا الحديث ٕسؿع إين

 593 ..................................................... آتؽ مل أكذب أن دتأر لق إين

 631 ........................................................... َأحُؾب ساطة كؾ ما إين

 575 ................................................................ طؿران؟ أبا أهاهـا

 162 .................................................. سـقـ لعشر يؽتبقن البصرة أهؾ

 444 ................................................. الؼراءة يف يرخصقن الحجاز أهؾ

 245 ........................................................   صقاكة أشد الحديث أهؾ

 636 ..................................................... طظ أوجب حؼفؿ بؾدي أهؾ

 613 ............................................................. خالًصا بالحج أهؾؾـا

755



 738 فٗطؽ اآلثاض
 

 

 

 

 659 ....................................................... ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل حديث أوقِّرُ 

 172 ............................................................ ققمٍ  صغار كـا ُبـلَّ  أي

 151 .............................................................. الحديث؟ أيعجبؽ

 436 ....................................................الحديث؟ أصحاب يا أكتؿ أيـ

 731 ........................................................... جسقؿ الطالق مـ باب

 731 ............................................................. جسقؿ الػؼف مـ باب

ا بعت  281 .............................................................. الؿقسؿ إىل َبزا

 317 ..................................................................... صـع ما بئس

 435 .............................................................. الزبقر أبل طـ تلخذ

 599 ................................................... الحديث هذا وتذاكروا تداوروا

 675 ................................................................... أقلء أو تدطـل

 633 .................................................. مـؽؿ يتػؾت ٓ الحديث تذاكروا

 634 .................................... الحديث يفقج الحديث فنن الحديث: ذاكروات

 632 ............................................. مذاكرتف حقاتف فنن الحديث: تذاكروا

 643 ................................................ الحديث؟ أصحاب مـ أحًدا ترى

 621 ...................................................... الـاس مـ الضرب هذا ترى

 656 ..................................................... كقة فقف تحضرين فال تسللقين،

 733 .............................................................. كقره الؽتاب تعجقؿ

 283 ........................................................ يسللقكؽ الـاس فنن تعؾؿ

 436 ............................................................... بف يمخذ ٓ ما تعؾؿ

 739 فٗطؽ اآلثاض
 

 

 

 

 186 ..................................................................... العؾؿ تعؾؿقا

 313 ............................................. العؾؿ كصػ الحديث معاين يف التػؼف

 631 ...................................................... بـقره يذهب الحديث تؽرير

 633 ...................................................... الحجر كؼؾ مـ أشد تؽريره

 611 ........................................................... القؼقـ طىل محاماة تؾؽ

 233 ........................................................... هذا بعد طؾقف تؾقمقكـل

 346 .................................................. إربعقـ ابـ طىل اهلل حجة تؿت

 585 .................................................................. مثؾفؿ أرَ  مل ثالثة

 154 ............................................................... سؿاك إىل ققم جاء

 463 ................................................. إكصاري سعقد بـ يحقك جاءين

 639 ............................................................ سـةً  طؿر ابـ جالست

 191 ......................................................... معاوية بـ إياس جالست

 382 .............................................. الؽتاب يف لـا يلذن أن ملسو هيلع هللا ىلص بالـبل جفدكا

 656 ................................................................. الـقة تحضر حتك

 654 ............................................................... ؟تؾزمـل متك حتك

 373 .................................................. العزيز طبد بـ طؿر مع َحَجْجُت 

 668 ................................................ بلبصارهؿ حدققك ما الؼقم حدث

 395 ....................................... بؿؽة سـةً  طشرة ست الحديث هبذا حدثت

 559 ........................................................... حصقـ يا أكت حدثتـل

 639 .................................................. الحؿار بحديث الشعبل حدثـل
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 739 فٗطؽ اآلثاض
 

 

 

 

 186 ..................................................................... العؾؿ تعؾؿقا

 313 ............................................. العؾؿ كصػ الحديث معاين يف التػؼف

 631 ...................................................... بـقره يذهب الحديث تؽرير

 633 ...................................................... الحجر كؼؾ مـ أشد تؽريره

 611 ........................................................... القؼقـ طىل محاماة تؾؽ

 233 ........................................................... هذا بعد طؾقف تؾقمقكـل

 346 .................................................. إربعقـ ابـ طىل اهلل حجة تؿت

 585 .................................................................. مثؾفؿ أرَ  مل ثالثة

 154 ............................................................... سؿاك إىل ققم جاء

 463 ................................................. إكصاري سعقد بـ يحقك جاءين

 639 ............................................................ سـةً  طؿر ابـ جالست

 191 ......................................................... معاوية بـ إياس جالست

 382 .............................................. الؽتاب يف لـا يلذن أن ملسو هيلع هللا ىلص بالـبل جفدكا

 656 ................................................................. الـقة تحضر حتك

 654 ............................................................... ؟تؾزمـل متك حتك

 373 .................................................. العزيز طبد بـ طؿر مع َحَجْجُت 

 668 ................................................ بلبصارهؿ حدققك ما الؼقم حدث

 395 ....................................... بؿؽة سـةً  طشرة ست الحديث هبذا حدثت

 559 ........................................................... حصقـ يا أكت حدثتـل

 639 .................................................. الحؿار بحديث الشعبل حدثـل
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 743 فٗطؽ اآلثاض
 

 

 

 

 639 ...................................... واحذر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل مـ سؿعت ما حدثـل

 333 .............................................................. طـدكؿ مـ الحديث

 677 ...................................................... حرام حديثف طثؿان بـ حرام

 166 ......................................................... مخرمة بـ الؿسقر حػظ

 166 .......................................................... سؾؿة أبل بـ طؿر حػظ

 177 .....................................................ُلَبابة أبل بـ طبدة طـ حػظت

 436 ......................................................... سؿعتف مؿـ الحؽؿة خذ

 418 ..................................... العؾؿ يف الؿشفقريـ مـ والحرام الحالل خذ

 552 ........................................... ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ أخذتف فنين طـل: خذ

 474 ..................................................... فاكسخفا الزطػراين كتب خذ

 213 .................................................... أحاديث ثالثة يف مؽة إىل خرج

 213 ..................................................... حديث يف مصر إىل إلقف خرج

 321 ................................................................ رهط طشرة خرج

 454 ................................................... حديث طـ الؿبارك ابـ سللت

ـُ  َوُهقَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  ُقبَِض  ـَ  َثاَلٍث  اْب  339 ............................................ َوِستِّق

ـُ  َوَأَكا ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  ُقبَِض  ـَ  َطشرِ  اْب  166 ............................................ ِسـِق

 168 ........................................ سـقـ أربع ابـ وأكا الؿديـة، ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قدم

 444 .............................. سقاء طؾقؽ الؿحدث وقراءة الؿحدث، طىل قراءتؽ

 654 .............................. أسقد غالًما رءوسـا طىل يؼقؿ ةاأرص بـ الحجاج كان

ثـا إذا الشافعل كان ثـا مالؽ، طـ َحدَّ  562 ................................... يؼقل: َحدَّ

 741 فٗطؽ اآلثاض
 

 

 

 

 434 .......................................... اختؾػقا إذا وشعبة هالل وأبق سعقد كان

 446 .................................... السؿاع بؿـزلة العؾؿ يف جائزةً  الؼراءة يرى كان

 623 ......................... حديثف أحسـ الرجؾ يخرج أن اجتؿعقا إذا يؽرهقن كاكقا

ثـا فقف لقس حديث كؾ  561 ............................... وبؼؾ خؾ ففق أخبركا، أو َحدَّ

ـَ  ُكـُْت   165 .............................. ملسو هيلع هللا ىلص الؾَّفِ  َرُسقُل  ُتُقفَِّل  َيْقمَ  َسـَةً  َطْشَرةَ  َخْؿَس  اْب

 339 ............................ قتادة حديث طـ إطؿش سللـل الؽقفة أتقت إذا كـت

 393 ............................ فؽتبتف قؿت الحديث، مقسك أبل مـ سؿعت إذا كـت

 563 ........................ مـف شاء بؿا اهلل كػعـل حديًثا ملسو هيلع هللا ىلص الـبل مـ سؿعت إذا كـت

 371 .................................... اهلل طبد بـ جابر إىل جعػر وأبق أكا أذهب كـت

 368 .................................................................. بَِؼْؾبِل َأِطل ُكـُْت 

 588 ......................................... مـف ؿعتس ما هريرة أبل طـد أكتب كـت

 566 .................................................. حدث إذا قتادة فؿ إىل أكظر كـت

 438 .....................................................كتاًبا طؾقؽ قرأ إذا يؼقل كقػ

 396 .........................................................   تؽتبقه حتك أحدثؽؿ ٓ

 648 .................................... إحاديث هذه أفدتف إٓ بالؽقفة حائًؽا تدع ٓ

 633 ..........................................................   مرتقـ الحديث يعاد ٓ

 344 .............................................................. حقائل َيِؼؾُّ  ٓ الؾفؿ

 613 ............... أبًدا بشلء حدثت ما وجؾ طز اهلل كتاب مـ -آية قال أو- آيتان لقٓ

ـْ  َأَحدٌ  َما دٍ  َأْصَحاِب  مِ  368 ................................... مِـِّل َحِديًثا َأْكَثرُ  ملسو هيلع هللا ىلص ُمَحؿَّ

ؽَّ  ُأَشبِّفُ  ما  243 ............................................................   بالؾُّؽِّ  السُّ
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 434 .......................................... اختؾػقا إذا وشعبة هالل وأبق سعقد كان

 446 .................................... السؿاع بؿـزلة العؾؿ يف جائزةً  الؼراءة يرى كان

 623 ......................... حديثف أحسـ الرجؾ يخرج أن اجتؿعقا إذا يؽرهقن كاكقا

ثـا فقف لقس حديث كؾ  561 ............................... وبؼؾ خؾ ففق أخبركا، أو َحدَّ

ـَ  ُكـُْت   165 .............................. ملسو هيلع هللا ىلص الؾَّفِ  َرُسقُل  ُتُقفَِّل  َيْقمَ  َسـَةً  َطْشَرةَ  َخْؿَس  اْب

 339 ............................ قتادة حديث طـ إطؿش سللـل الؽقفة أتقت إذا كـت

 393 ............................ فؽتبتف قؿت الحديث، مقسك أبل مـ سؿعت إذا كـت

 563 ........................ مـف شاء بؿا اهلل كػعـل حديًثا ملسو هيلع هللا ىلص الـبل مـ سؿعت إذا كـت

 371 .................................... اهلل طبد بـ جابر إىل جعػر وأبق أكا أذهب كـت

 368 .................................................................. بَِؼْؾبِل َأِطل ُكـُْت 

 588 ......................................... مـف ؿعتس ما هريرة أبل طـد أكتب كـت

 566 .................................................. حدث إذا قتادة فؿ إىل أكظر كـت

 438 .....................................................كتاًبا طؾقؽ قرأ إذا يؼقل كقػ

 396 .........................................................   تؽتبقه حتك أحدثؽؿ ٓ

 648 .................................... إحاديث هذه أفدتف إٓ بالؽقفة حائًؽا تدع ٓ

 633 ..........................................................   مرتقـ الحديث يعاد ٓ

 344 .............................................................. حقائل َيِؼؾُّ  ٓ الؾفؿ

 613 ............... أبًدا بشلء حدثت ما وجؾ طز اهلل كتاب مـ -آية قال أو- آيتان لقٓ

ـْ  َأَحدٌ  َما دٍ  َأْصَحاِب  مِ  368 ................................... مِـِّل َحِديًثا َأْكَثرُ  ملسو هيلع هللا ىلص ُمَحؿَّ
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 273 .....................................................   ِخَقانٍ  َطَؾك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َأَكَؾ  َما

 529 .....................................................................  بؼاضٍ  أكا ما

 313 ........................................................... الزكا؟ أوٓد يف تؼقل ما

 161 .........................................   طققـة ابـ مـ أصغر لؾعؾؿ صالًبا رأيت ما

 159 .................................................   مـؽ أصغر لؾعؾؿ صالًبا رأيت ما

 159 ..................................................   مـف أصغر لؾعؾؿ صالًبا رأيت ما

 234 ..................................................   الػرس مـ الحل كفذا رأيت ما

 148 ..............................................   الحديث مـ طـدي أخقف شلء ما

اوية كدع كـا ما عر َراِوَيةَ  إٓ الرَّ  152 ...............................................   الشِّ

 224 .....................................................   الزهري؟ إىل ترحؾ مل لؽ ما

 338 ...................................................   الحديث يف يؽذب أحد َهؿَّ  ما

 163 ...........................................   ومائة وطشريـ أربع سـة الزهري مات

ـٌ  َوَأَكا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َماَت   166 ........................................................   َختِق

 177 ...................................   ومائة وطشريـ مخس سـة ديـار بـ طؿرو مات

 423 ........................................................ الرجؾ؟ حديث يترك متك

 297 ..................................................................   َبْغؾٍ  مثؾ مثؾؽ

 145 ...................................................... ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل بقصقة مرحًبا

 344 ........................................................   الثقري سػقان مع مررت

 336 .................................................   يؽذب؟ الشقخ أن تعؾؿ أيـ مـ

ـْ   234 .........................................................   فؾسطقـ؟ أهؾ سقِّدُ  َم

 743 فٗطؽ اآلثاض
 

 

 

 

 623 ..................................................   أحقج إدب مـ قؾقؾ إىل كحـ

 574 ..............................................................   الـفار صالب كحـ

 646 ..................................................................   كالطبقب كحـ

ا رجؾ كػخ  653 ...................................................................   ِزقا

 372 ............................................................   مـؽ كسؿع ما كؽتب

 243 ............................................................. طـدك ما طظُّ  يا هاِت 

 232 ....................................................   شريح مـ أطؾؿ هق مـ هاهـا

 335 ..........................................................   كالجقهر الحديث هذا

 533 .......................................................... اينُّ وَ رُ ْس الديباج الخُ  هذا

 438 ..............................................................   يػؾح ٓ الشقخ هذا

 335 ..............................................................   ممكتف كػاكا قد هذا

ـٌْذر هذا  413 ..............................................................   بؽ صـع ُم

 236 ..............................................................   الشرف وأبِْقِؽ  هذا

 454 ..............................................................   قراءة معؿر طـ هق

 171 .......................................................   مـؽؿ طـدي أرجك همٓء

 173 ..............................................   ديـؽ طؾقؽ يحػظقن الذيـ همٓء

 423 .................................................................   أين لقددت واهلل

 334 .....................................................   ذلؽ مثؾ شلء كؾ أرى وأكا

 594 ................................... عقد، الرجؾ يحدث بالحديث ٓ يللق فقفيا أبا س

ف  193 .................................................. هارون بـ اهلل طبد الؿلمقن َوجَّ
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 623 ..................................................   أحقج إدب مـ قؾقؾ إىل كحـ

 574 ..............................................................   الـفار صالب كحـ

 646 ..................................................................   كالطبقب كحـ

ا رجؾ كػخ  653 ...................................................................   ِزقا

 372 ............................................................   مـؽ كسؿع ما كؽتب

 243 ............................................................. طـدك ما طظُّ  يا هاِت 

 232 ....................................................   شريح مـ أطؾؿ هق مـ هاهـا

 335 ..........................................................   كالجقهر الحديث هذا

 533 .......................................................... اينُّ وَ رُ ْس الديباج الخُ  هذا

 438 ..............................................................   يػؾح ٓ الشقخ هذا

 335 ..............................................................   ممكتف كػاكا قد هذا

ـٌْذر هذا  413 ..............................................................   بؽ صـع ُم

 236 ..............................................................   الشرف وأبِْقِؽ  هذا

 454 ..............................................................   قراءة معؿر طـ هق

 171 .......................................................   مـؽؿ طـدي أرجك همٓء

 173 ..............................................   ديـؽ طؾقؽ يحػظقن الذيـ همٓء

 423 .................................................................   أين لقددت واهلل

 334 .....................................................   ذلؽ مثؾ شلء كؾ أرى وأكا

 594 ................................... عقد، الرجؾ يحدث بالحديث ٓ يللق فقفيا أبا س

ف  193 .................................................. هارون بـ اهلل طبد الؿلمقن َوجَّ
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 744 فٗطؽ اآلثاض
 

 

 

 

 158 ..........................................................   ماءٌ  الحديث أن وددت

 449 .......................................................... طـدي ما مجقع أن وددت

 385 ............................................................ أكتب كـت أين وددت

 646 ................................................  أهاًل  العؾؿ لفذا وجدت أين وددت

 443 ............................................... ـلثَ ٓ أدطفا أو تحدِّ  الؼبر هذا ورب

 239 ...............................................   يحقك فقف مجؾس طىل امرأة وقػت

 311 ............................................................ طـف سؽت ٓ واهلل وٓ

 519 ...................................................................... غالمٌ  يل ولد

 167 .............................................................. ملسو هيلع هللا ىلص الـبل مؼدم ولِدَ 

 631 .....................................................   َطظَّ  أطد قطُّ  ٕحد قؾت وما

 416 ...........................................   يخالػ العؾؿ أهؾ مـ أحًدا لؼقت وما

 511 ..........................................................   اهلل قتؾ طثؿان وأكا معف

 372 ............................................................. تؽتب أن يؿـعؽ وما

 413 ................................................................. وضاح يا ويحؽ

 415 ...................................................   بالسـة طالًؿا الؿحدث ويؽقن

 153 ..................................................................... فرج يا ويؾؽ

 433 ...............................................   محقد طـ شقًئا تحػظ الػضؾ، أبا يا

 451 ....................................................   أحاديثؽ؟ هذه الؿـذر، أبا يا

 432 .......................................................   الؿشقخة هذه خالد، أبا يا

 358 ..................................................   الؼدر؟ يف تؼقل ما سعقد، أبا يا

 745 فٗطؽ اآلثاض
 

 

 

 

 626 ...............................................   هجر مجقس حديث اهلل طبد أبا يا

 562 .....................................................  الرزاق طبد إن اهلل، طبد أبا يا

 243 .......................................................   كتبؽ يف تؼقل طبقد، أبا يا

 395 .........................................................   معؾؿـا أكت محؿد أبا يا

 374 .......................................   الحديث؟ كتابة تؽرهقن ألستؿ كصر، أبا يا

 648 .........................................................   أن اذهب إسؿاطقؾ يا

 652 ................................................   ومثؾؽ؟ مثظ ما أتدري بؾخل، يا

 386 ........................................................   حػظت كؿا احػظ بـل يا

 429 ...........................................  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طىل والؼقل إياكؿ َبـِلَّ  يا

 153 ............................................. الؼبائؾ خقار فقف هؿ ما طىل هؿ بـل يا

 139 ............................................................َكاصٍِؼ  َطالِؿٍ  ُكؾُّ  َذاَحبَّ  َيا

 672 ..................................   الحجازيقـ؟ طـ بف تحدث شلء أي سػقان، يا

 175 ..................................................   الحؿار هذا طظ أمسؽ غالم يا

 374 ................................................................   تعاَلقا غؾؿان، يا

 164 ................................................................   لسبع الغالم يثغر

 653 ..........................................................   َكَػخ وفقك أوكت يدك

 253 ............................................   أغؿار الحديث أصحاب أن يزطؿقن

 163 ..........................................................  الحديث َكْتُب  يستحب

 311 ........................................................  يغسؾقن ٓو طؾقفؿ يصىل

 461 ..........................................................   بف يحدث وٓ بف يعؿؾ
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 626 ...............................................   هجر مجقس حديث اهلل طبد أبا يا

 562 .....................................................  الرزاق طبد إن اهلل، طبد أبا يا

 243 .......................................................   كتبؽ يف تؼقل طبقد، أبا يا

 395 .........................................................   معؾؿـا أكت محؿد أبا يا

 374 .......................................   الحديث؟ كتابة تؽرهقن ألستؿ كصر، أبا يا

 648 .........................................................   أن اذهب إسؿاطقؾ يا

 652 ................................................   ومثؾؽ؟ مثظ ما أتدري بؾخل، يا

 386 ........................................................   حػظت كؿا احػظ بـل يا

 429 ...........................................  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طىل والؼقل إياكؿ َبـِلَّ  يا

 153 ............................................. الؼبائؾ خقار فقف هؿ ما طىل هؿ بـل يا

 139 ............................................................َكاصٍِؼ  َطالِؿٍ  ُكؾُّ  َذاَحبَّ  َيا

 672 ..................................   الحجازيقـ؟ طـ بف تحدث شلء أي سػقان، يا

 175 ..................................................   الحؿار هذا طظ أمسؽ غالم يا

 374 ................................................................   تعاَلقا غؾؿان، يا

 164 ................................................................   لسبع الغالم يثغر

 653 ..........................................................   َكَػخ وفقك أوكت يدك

 253 ............................................   أغؿار الحديث أصحاب أن يزطؿقن

 163 ..........................................................  الحديث َكْتُب  يستحب

 311 ........................................................  يغسؾقن ٓو طؾقفؿ يصىل

 461 ..........................................................   بف يحدث وٓ بف يعؿؾ
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 746 فٗطؽ اآلثاض
 

 

 

 

 441 ...................................................   سقاء والعرض الحديث يؼال

 384 ...........................................................   ذلؽ أكره وأكا يؽتبقن

 624 ..........................................................   يتققَّك أن لؾرجؾ يـبغل

 

 747 فٗطؽ األؾعاض
 

 

 

 

 ضاؾعاألفَطؽ 

ايؿعطصسض 
(1)

 ضقِ ايصفش١      ايؿاعط    

 394 إزدي بشقر ابـ  َمْجؾِسٍ  فِل بِاْلَجْفؾِ  َأَأْشَفدُ 

ـَ  َأُخـق ي ُمـْجَتِؿعٌ  َخْؿِسق  345 وثقؾ بـ سحقؿ  َأُشـدِّ

َبةُ  َغَدْت  َما إَِذا  394 محقد بـ إبراهقؿ  َلَفا َما اْلِعْؾؿِ  َصالَّ

 213 بسقر با أهؾ مـ شقخ  َصاِوَيةٍ  َحْقُزومِ  َطَؾك َأْهِقي َأْقَبْؾُت 

ر َٓ  اْلَحَداَثةَ  إِنَّ   173 بغداد أهؾ مـ الؿصـػ أصحاب  ُتَؼصِّ

ـْ  َلؿْ  باَِلِدي إِنَّ   537 طاصؿ بـ زهقر  َأْمــاَلَسـا َتُؽ

ـْ  َتَعؾَّْقَت  إِنْ   357 الؿبارك بـ اهلل طبد  اهللِ  َطْبدَ  ُسَمالَِؽ  َط

 246 إدريس بـ اهلل طبد  َحتَّك َقاُبقَس  َأَبا بَِفا َأُؤمُّ 

َفا قَف  َلبَِس  الَِّذي اْلَؼاِرُئ  َأيُّ  185 الؿبارك ابـ  الصُّ

 235 ربقعة أبل بـ طؿر  َأْبَصْرَكـِل َيــْذُكْرَكـِل َبْقـَؿـَا

َّٓ  َيْبـُرزُ  َمـا َتاهلل  357 الؿتػؼفة بعض  َسـابًِؼا إِ

 394 إطؿش  ُتَضقُِّعفُ  قِْرَصاًسا اْلِعْؾؿَ  َتْسَتقِدعُ 

ُؽقِت  ُصقُل  اْلَعَؿك َتَؿامُ  َؿا السُّ  357 إطرابل ابـ  َوإِكَّ

                                                        
 .خقًرا اهلل فجزاه طجاج محؿد الدكتقر طؿؾ مـ ترتقبف استػدت وإماكـ وإمثال الشعر لػفرس بالـسبة (1)
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 ضاؾعاألفَطؽ 

ايؿعطصسض 
(1)

 ضقِ ايصفش١      ايؿاعط    

 394 إزدي بشقر ابـ  َمْجؾِسٍ  فِل بِاْلَجْفؾِ  َأَأْشَفدُ 

ـَ  َأُخـق ي ُمـْجَتِؿعٌ  َخْؿِسق  345 وثقؾ بـ سحقؿ  َأُشـدِّ

َبةُ  َغَدْت  َما إَِذا  394 محقد بـ إبراهقؿ  َلَفا َما اْلِعْؾؿِ  َصالَّ

 213 بسقر با أهؾ مـ شقخ  َصاِوَيةٍ  َحْقُزومِ  َطَؾك َأْهِقي َأْقَبْؾُت 

ر َٓ  اْلَحَداَثةَ  إِنَّ   173 بغداد أهؾ مـ الؿصـػ أصحاب  ُتَؼصِّ

ـْ  َلؿْ  باَِلِدي إِنَّ   537 طاصؿ بـ زهقر  َأْمــاَلَسـا َتُؽ

ـْ  َتَعؾَّْقَت  إِنْ   357 الؿبارك بـ اهلل طبد  اهللِ  َطْبدَ  ُسَمالَِؽ  َط

 246 إدريس بـ اهلل طبد  َحتَّك َقاُبقَس  َأَبا بَِفا َأُؤمُّ 

َفا قَف  َلبَِس  الَِّذي اْلَؼاِرُئ  َأيُّ  185 الؿبارك ابـ  الصُّ

 235 ربقعة أبل بـ طؿر  َأْبَصْرَكـِل َيــْذُكْرَكـِل َبْقـَؿـَا

َّٓ  َيْبـُرزُ  َمـا َتاهلل  357 الؿتػؼفة بعض  َسـابًِؼا إِ

 394 إطؿش  ُتَضقُِّعفُ  قِْرَصاًسا اْلِعْؾؿَ  َتْسَتقِدعُ 

ُؽقِت  ُصقُل  اْلَعَؿك َتَؿامُ  َؿا السُّ  357 إطرابل ابـ  َوإِكَّ

                                                        
 .خقًرا اهلل فجزاه طجاج محؿد الدكتقر طؿؾ مـ ترتقبف استػدت وإماكـ وإمثال الشعر لػفرس بالـسبة (1)

فهرس الشعـر
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َٓ  َتَققَّْػ   195 الؿصـػ أصحاب بعض  َحاِدًسا اْلِعْؾؿِ  َطَؾك ُتْؼِدمْ  َو

ْثَت  ـْ  َوَلؿْ  بِاْلَقَفاءِ  َكْػَسَؽ  َحدَّ  133 اسؿف يذكر مل  َتُؽ

ـْ  الؾَّفُ  َوَقاكِ  َكَجاءً  ِسقِري  211 الحطقؿ  َطَطب مِ

ََراكِ  بِِذي اْلَحَؿامُ  َصِرَب  ْٕ  137 جرير  َفَشاَقـِل ا

ـْ  َطِجقَبةً  َطِجْبُت   651   صقريفُّ  َسْقءٍ  َكؾِب  مِ

ـَ  بِْضًعا َلفُ  طَدْدَكا ةً  َوِطْشِري  164 صالح بـ هشام  ِحجَّ

ـْ  ُغاَلمٌ   164 اسؿف يذكر مل  ُلَميٍّ  َبـِل َسَراةِ  مِ

 538 اسؿف يذكر مل  َثْغُرَها َوَثْغُركِ  َطْقـَاَها َفَعْقـَاكِ 

ـَ  فِل َْرَبِعق ْٕ  346 وثقؾ بـ سحقؿ  َرُجٌؾ  َطاَشَفا َما إَِذا ا

ةً  َطْشَرةَ  لَِخْؿَس  اْلُؿُؾقكَ  َقادَ   164 الؽؿقت  ِحجَّ

ـــفُ  َفاْفَفُؿقهُ  َهـَذا كَِتابَِل   484 الؿؼدام بـ أمحد  َفـنِكَّ

 195 البصرة أهؾ مـ  بِاْلَخاءِ  اْلِؼَراَءةِ  فِل اْلَحاءَ  َتِصؾِ  َٓ 

 394 اسؿف ُيذكر مل  اْلِؼَؿْطرُ  َوَطك ِطْؾؿٍ  فِل َخْقرَ  َٓ 

 212 إصؿعل  ُدِرَسْت  ُسـَّةً  َباِغل ُسْػَقانَ  لبَّْقَؽ 

تِل َمــا َّٓ  َلــذَّ  634 الؿبارك بـ اهلل طبد  ُمْسـَدٍ  ِرَواَيـــةُ  إِ

ـَ  َكْفُؾ  َهْؾ   345 اسؿف يذكر مل  َكائَِبةٌ  َكاَبْتفُ  إِنْ  َخْؿِسق

 565 كثقر  َكــْعٌب  َخبََّرَكـــاهُ  اْلَؿْفِديُّ  ُهقَ 

 243 العالء بـ هالل  بِفِ  َفاْطِؼرْ  بَِؼْبِرهِ  َمَرْرَت  َوإَِذا

 591 الزيات الؿؾؽ طبد بـ محؿد  َتَدعْ  َلؿْ  كَِتابَِؽ  فِل ُوُشقًما َوَأَرى

 749 فٗطؽ األؾعاض
 

 

 

 

َؿا َوَخبَّْرُتَؿاكِل  563 اسؿف يذكر مل  بِاْلُؼَرى اْلَؿْقُت  َأكَّ

 247 الؼقس امرؤ  ُوُكـَاتَِفا يف والطَّقرُ  اْغَتِدي َوَقدْ 

ِث  َطَؾك َغَدْوُت  َوَلَؼدْ   237 اسؿف يذكر مل  آكًِػا اْلُؿَحدِّ

ـْ   195 اسؿف يذكر مل  ِرَواَيُتُفؿْ  َكَراِريسٍ  ُبُطقنِ  َومِ

ةٍ   236 أفرم بـ قائد  َقَضاُؤَها اْلُؼَضاةَ  َأْطَقك َوُمِفؿَّ

 484 الُؿصـِّػ  اْلُؿَحقَّا اْلَؽِريؿِ  اْلَؼاِسؿِ  َأَبا َيا

 253 اسؿف يذكر مل  أبًدا طش اهلل أمقـ يا

انَ  الـَّاسِ  َسقِّدَ  يا  294 مازن بـل أطشك  الَعَرْب  َوَديَّ

 237 وهب بـ سعقد  َهْقَبـةً  ُيَراَجــعُ  َفَؿا اْلَجَقاَب  َيْلَبك

ـَْؽ  إَِللَّ  َيَتــَلدَّى  477 اسؿف يذكر مل  َمؾِقـــــٌح  َط
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َؿا َوَخبَّْرُتَؿاكِل  563 اسؿف يذكر مل  بِاْلُؼَرى اْلَؿْقُت  َأكَّ

 247 الؼقس امرؤ  ُوُكـَاتَِفا يف والطَّقرُ  اْغَتِدي َوَقدْ 

ِث  َطَؾك َغَدْوُت  َوَلَؼدْ   237 اسؿف يذكر مل  آكًِػا اْلُؿَحدِّ

ـْ   195 اسؿف يذكر مل  ِرَواَيُتُفؿْ  َكَراِريسٍ  ُبُطقنِ  َومِ

ةٍ   236 أفرم بـ قائد  َقَضاُؤَها اْلُؼَضاةَ  َأْطَقك َوُمِفؿَّ

 484 الُؿصـِّػ  اْلُؿَحقَّا اْلَؽِريؿِ  اْلَؼاِسؿِ  َأَبا َيا

 253 اسؿف يذكر مل  أبًدا طش اهلل أمقـ يا

انَ  الـَّاسِ  َسقِّدَ  يا  294 مازن بـل أطشك  الَعَرْب  َوَديَّ

 237 وهب بـ سعقد  َهْقَبـةً  ُيَراَجــعُ  َفَؿا اْلَجَقاَب  َيْلَبك

ـَْؽ  إَِللَّ  َيَتــَلدَّى  477 اسؿف يذكر مل  َمؾِقـــــٌح  َط
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 213 باَبِسْقر

 252، 229 بدر

، 218، 239، 199، 198، 195، 193، 162، 151 البصرة

219 ،235 ،243 ،244 ،251 ،264 ،266 ،267 ،

283 ،333 ،337 ،312 ،322 ،444 ،494 ،585 ،

671 ،733 ،734 ،735 ،738 

 484، 421، 88 بغداد

 652 بؾخ

768



 751 فٗطؽ األَانٔ
 

 

 

 

 األماكًفَطؽ 

 ضقِ ايصفش١         املهإاغِ 
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 244 ...................................................طبد العزيز بـ أبل شقبة بـ أمحد

 429 .......................................................... طبد اهلل بـ أمحد بـ أمحد

 235 ............................................... بـ طبد اهلل بـ محاد الخراساين أمحد

772



 755 فٗطؽ ؾٝٛر املصٓف
 

 

 

 

 فَطؽ ؾْٔر املصيف
 237 ......................................................... محقد الـحقي بـ إبراهقؿ

 636 ........................................................ التُّْسَتريُّ  سعقد بـ إبراهقؿ

 585 ................................................................... الغزال اهقؿإبر

 149 .......................................................... ققس الصػار بـ إبراهقؿ

 733 ........................................................ ـلُّ طَ الشَّ  محؿد بـ إبراهقؿ

 442 ....................................................... شطـ بـ محؿد بـ إبراهقؿ

 569 .................................................. محؿد بـ طبد إطىل بـ إبراهقؿ
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 211 .................................................... خلالبؾ الحسـ بـ أبل شجاع

 671 ................................................................ الحسـ بـ طاصؿ

 323 ......................................................... الحسـ بـ طظ بـ حرب

 154 .......................................................... اجرَّ ظ السَّ ـبـ ط الحسـ

 169 ........................................................... الؼطان طظ بـ الحسـ

 282 ................................................................ الؿثـك بـ الحسـ

 191 .......................................................بـ مفران بـ القلقد الحسـ

 316 ...............................................................إدريس بـ الحسقـ

 176 ........................................................ أمحد الُجَشؿل بـ الحسقـ

 152 ....................................................... العسؽري بَِفان بـ الحسقـ

 139 ....................................................... ُطَػْقر بـ محؿد بـ الحسقـ

 543 ....................................................... الؿصري محؿد بـ حسقـ

 669 ............................................................... الخطاب بـ يحقك
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 757 ٓففٗطؽ ؾٝٛر املص
 

 

 

 

 512 ................................................. القاسطل سـان بـ أمحد بـ جعػر

 143 ......................................................... الػريابل محؿد بـ جعػر

 663 .................................................. الؼقسل بؽار بـ أمحد بـ الحسـ

 543 .............................................................. محزة بـ داود الثؼػل

 222 ......................................................... سفؾ العدوي بـ الحسـ

 149 .................................................... ريُّ تَ ْس بـ طثؿان التُّ  بـ الحسـ

 169 ........................................................ بـ طظ الؼطان بـ الحسـ

 211 .................................................... خلالبؾ الحسـ بـ أبل شجاع

 671 ................................................................ الحسـ بـ طاصؿ

 323 ......................................................... الحسـ بـ طظ بـ حرب

 154 .......................................................... اجرَّ ظ السَّ ـبـ ط الحسـ

 169 ........................................................... الؼطان طظ بـ الحسـ

 282 ................................................................ الؿثـك بـ الحسـ

 191 .......................................................بـ مفران بـ القلقد الحسـ

 316 ...............................................................إدريس بـ الحسقـ

 176 ........................................................ أمحد الُجَشؿل بـ الحسقـ

 152 ....................................................... العسؽري بَِفان بـ الحسقـ

 139 ....................................................... ُطَػْقر بـ محؿد بـ الحسقـ

 543 ....................................................... الؿصري محؿد بـ حسقـ

 669 ............................................................... الخطاب بـ يحقك

775



 758 فٗطؽ ؾٝٛر املصٓف
 

 

 

 

 162 .......................................................... الساجل يحقك بـ زكريا

 313 .................................................... الـقسابقري محؿد بـ َزْكُجْقَيف

 335 ................................................................ إسرائقؾ بـ سعقد

 296 ............................................................... إسؿاطقؾ بـ سفؾ

 323 ............................................................. سفؾ بـ طظ بـ زياد

 153 .................................................................. مقسك بـ سفؾ

 684 .................................................................... كقح بـ سفؾ

 534 ........................................................ حسان بـ أمحد بـ العباس

 435 ..................................................... الحسـ البغدادي بـ العباس

 439 ........................................................ظُّ ؽْ الشِّ يقسػ  بـ عباسال

 148 ..................................................... طبدان بـ أمحد بـ أبل صالح

 638 .................................................... إسحاق الؿؽل بـ الرمحـ طبد

 156 .....................................................محؿد الؿازين بـ الرمحـ طبد

 372 .......................................................... أمحد الثغري بـ  اهلل طبد

 664 ........................................... ذاينؿَ بـ أمحد بـ أبل صالح الفَ  طبد اهلل

 133 .................................................. الغزاء أمحد بـ معدان بـ اهلل طبد

 328 .......................................................... مقسك بـ أمحد بـ اهلل طبد

 193 ........................................................ محؿد بـ أمحد بـ اهلل طبد

 545 .................................................. سؾقؿان بـ إشعث بـ اهلل طبد

 231 ....................................................... البخاري صالح بـ اهلل طبد

 759 فٗطؽ ؾٝٛر املصٓف
 

 

 

 

 414 ....................................................... طبد اهلل بـ الصؼر السؽري

 338 ......................................................... طظ بـ مفدي بـ اهلل طبد

 364 .................................................................. غـام بـ اهلل طبد

 193 ................................................. بـ محؿد بـ أبان الخقاط اهلل طبد

 132 ................................................ الشقباينمحؿد بـ زياد  بـ اهلل طبد

 172 ........................................................ البغقي محؿد ـب اهلل طبد

 397 ................................................................... غالب بـ طؿر

 373 ...................................................ريُّ تَ ْس بـ محدان التُّ  القهاب طبد

 252 ..................................................... هارون بـ طقسك بـ اهلل طبقد

 651 ................................................................... روحان بـ طظ

 593 ........................................................... الؿصري سراج بـ طظ

 431 .............................................. بـ إبراهقؿ الدستقائل محؿد بـ طظ

 141 ........................................................ محؿد بـ الحسقـ بـ طظ

 421 ........................................................ محؿد بـ الؿسقر بـ طظ

 198 ........................................................ الشقرازي إسحاق بـ طؿر

 135 .................................................................... أيقب بـ طؿر

 152 ......................................................... الحسـ بـ جبقر بـ طؿر

 298 ..................................................... بـ الحسـ القاسطل بـ طؿر

 488 ...................................................... طبد الرمحـ السؾؿل بـ طؿر

 643 ......................................................... الصحاف محؿد بـ طؿر
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 759 فٗطؽ ؾٝٛر املصٓف
 

 

 

 

 414 ....................................................... طبد اهلل بـ الصؼر السؽري

 338 ......................................................... طظ بـ مفدي بـ اهلل طبد

 364 .................................................................. غـام بـ اهلل طبد

 193 ................................................. بـ محؿد بـ أبان الخقاط اهلل طبد

 132 ................................................ الشقباينمحؿد بـ زياد  بـ اهلل طبد

 172 ........................................................ البغقي محؿد ـب اهلل طبد

 397 ................................................................... غالب بـ طؿر

 373 ...................................................ريُّ تَ ْس بـ محدان التُّ  القهاب طبد

 252 ..................................................... هارون بـ طقسك بـ اهلل طبقد

 651 ................................................................... روحان بـ طظ

 593 ........................................................... الؿصري سراج بـ طظ

 431 .............................................. بـ إبراهقؿ الدستقائل محؿد بـ طظ

 141 ........................................................ محؿد بـ الحسقـ بـ طظ

 421 ........................................................ محؿد بـ الؿسقر بـ طظ

 198 ........................................................ الشقرازي إسحاق بـ طؿر

 135 .................................................................... أيقب بـ طؿر

 152 ......................................................... الحسـ بـ جبقر بـ طؿر

 298 ..................................................... بـ الحسـ القاسطل بـ طؿر

 488 ...................................................... طبد الرمحـ السؾؿل بـ طؿر

 643 ......................................................... الصحاف محؿد بـ طؿر
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 763 فٗطؽ ؾٝٛر املصٓف
 

 

 

 

 638 ................................................. محؿد بـ كصر الؽاغدي بـ طؿر

 337 ............................................................... الحباب بـ الػضؾ

 343 ..............................................ل بـ خالد الرازيؿِّ بـ ُح  بـ الػضؾ

 374 ...................................................... يدِ ـَ بـ محؿد الجَ الؿػضؾ 

 249 .........................................................محاد بـ محؿد بـ الؼاسؿ

 439 ......................................................... العؼقظ إبراهقؿ بـ محؿد

 151 ................................................... الرازيسفؾ  بـ أمحد بـ محؿد

 443 ........................................................ فيَ وْ رُ زْ أمحد بـ طَ  بـ محؿد

 385 .......................................................... ُكَساء بـ أمحد بـ محؿد

 434 ....................................................... َمْحُؿْقَيفْ  بـ أمحد بـ محؿد

 168 .............................................. أُمظ إسحاق بـ إبراهقؿ بـ محؿد

 583 .............................................. بـ إسؿاطقؾ بـ سؾؿة العطار محؿد

 181 ............................................... الؿؼرئ إهقازي جعػر بـ محؿد

عقري جعػر بـ محؿد  295 ........................................................ الشَّ

 195 ................................................................. الجـقد بـ محؿد

 448 ....................................................... الحسـ الصقريف بـ محؿد

 434 ................................................. الحسـ بـ طظ بـ بحر بـ محؿد

 134 ...................................................... الخثعؿل الحسقـ بـ محؿد

 336 ..................................................... الحسقـ بـ شاهان بـ محؿد

 179 ................................................... مرَ ؽْ بـ الحسقـ بـ مُ  بـ محؿد

 761 فٗطؽ ؾٝٛر املصٓف
 

 

 

 

 131 ...................................................... الحسقـ القادطل بـ محؿد

 428 ......................................................... محقد الجرجاين بـ محؿد

 627 .......................................................... حقان الؿازين بـ محؿد

 238 .......................................................... الراسبل خالد بـ محؿد

 322 .......................................................... ؼليْ رَ خالد الزُّ  بـ محؿد

 246 ..................................................... انبَ زُ رْ خؾػ بـ الؿَ  بـ محؿد

 686 ....................................................... الزبقري سؾقؿان بـ محؿد

 597 ................................................. محؿد بـ طبد اهلل بـ بؽر السراج

 133 ..................................................... طبد اهلل الحضرمل بـ محؿد

 591 ..................................................... الزيات الؿؾؽ طبد بـ محؿد

 278 ...................................................... كامؾ بـ طبدوس بـ محؿد

 587 .................................................... سقيد أبل بـ طثؿان بـ محؿد

 336 ..................................................... شقبة أبل بـ طثؿان بـ محؿد

 377 .......................................................... املسبـ ططقة ال محؿد

 441 ........................................ لحِ ؿَ بـ الؼاسؿ بـ طبد الرزاق الجُ  محؿد

 262 ................................................ ابرَّ الؼَّ محؿد بـ محؿد بـ يحقك 

 197 ................................................ لِس رْ بـ القلقد بـ صالح الـَّ  محؿد

 322 ........................................................ الؿروزي يحقك بـ محؿد

 142 ...................................................... إهقازي يعؼقب بـ محؿد

 666 ...................................................... يقسػ العسؽري بـ حؿدم
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 761 فٗطؽ ؾٝٛر املصٓف
 

 

 

 

 131 ...................................................... الحسقـ القادطل بـ محؿد

 428 ......................................................... محقد الجرجاين بـ محؿد

 627 .......................................................... حقان الؿازين بـ محؿد

 238 .......................................................... الراسبل خالد بـ محؿد

 322 .......................................................... ؼليْ رَ خالد الزُّ  بـ محؿد

 246 ..................................................... انبَ زُ رْ خؾػ بـ الؿَ  بـ محؿد

 686 ....................................................... الزبقري سؾقؿان بـ محؿد

 597 ................................................. محؿد بـ طبد اهلل بـ بؽر السراج

 133 ..................................................... طبد اهلل الحضرمل بـ محؿد

 591 ..................................................... الزيات الؿؾؽ طبد بـ محؿد

 278 ...................................................... كامؾ بـ طبدوس بـ محؿد

 587 .................................................... سقيد أبل بـ طثؿان بـ محؿد

 336 ..................................................... شقبة أبل بـ طثؿان بـ محؿد

 377 .......................................................... املسبـ ططقة ال محؿد

 441 ........................................ لحِ ؿَ بـ الؼاسؿ بـ طبد الرزاق الجُ  محؿد

 262 ................................................ ابرَّ الؼَّ محؿد بـ محؿد بـ يحقك 

 197 ................................................ لِس رْ بـ القلقد بـ صالح الـَّ  محؿد

 322 ........................................................ الؿروزي يحقك بـ محؿد

 142 ...................................................... إهقازي يعؼقب بـ محؿد

 666 ...................................................... يقسػ العسؽري بـ حؿدم
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 762 فٗطؽ ؾٝٛر املصٓف
 

 

 

 

 513 ...................................................... محؿد القاسطل بـ محؿقد

 336 ........................................................... الُعْؽظ حاتؿ بـ ُمَسبِّح

ـَِدي محؿد بـ الؿػضؾ  374 ...................................................... الَج

 234 ........................................................... الزكجاين بـدار بـ مؽل

 189 ........................................................ محؿد بـ يسار بـ مفذب

ـُ  ُمقَسك ا ْب  163 ......................................................... التُّْسَتِريُّ  َزَكِريَّ

 247 .......................................................... الجقين سفؾ بـ مقسك

 325 ................................................................ هارون بـ مقسك

 171 .......................................................... كعقؿ بـ دأمح بـ الـعؿان

 332 ........................................................... محؿد العبدي بـ مهام

 224 ..................................................... ؾخَّ ـَ بـ محؿد بـ الؿُ  هارون

 178 ........................................................... التُّْسَتريُّ  معاذ بـ يحقك

 246 ........................................... يعؼقب بـ إبراهقؿ بـ حسان إكؿاصل

 633 ............................................................... مجاهد بـ يعؼقب

 221 ....................................................... الؼاضل يعؼقب بـ يقسػ

 أبْ
 563 ................................................................ أمحد بـ فضالة أبق

 473 ................................................................. الشعراين بؽر أبق

 462 .............................................................. بـ ُبفؾقل جعػر أبق

 763 فٗطؽ ؾٝٛر املصٓف
 

 

 

 

 171 ............................................................. الحضرمل جعػر قأب

 336 ...............................................................الخثعؿل جعػر أبق

 513 ................................................................. العبدي حاتؿ أبق

 356 ............................................................... الحسـ الؿازين أبق

 131 .......................................................................ـ قْ ِص أبق َح 

 323 ............................................................... أبق حػص السؾؿل

 434 ............................................................... أبق حػص الصقريف

 643 ............................................................. يدِ اغَ أبق حػص الؽَ 

 391 .............................................................. القاسطلأبق حػص 

 434 ............................................................... أبق حػص الصقريف

 333 ........................................................................ خؾقػةأبق 

 633 ............................................................... سعقد السقسلأبق 

 326 ............................................................... شعقب الحراينأبق 

 339 ............................................................. يرِّ بق طبد اهلل بـ البَ أ

 194 .............................................................. القزيديأبق طبد اهلل 

 349 .................................................................طؿر بـ خالدأبق 

 232 ................................................................ طؿر بـ سفقؾأبق 

 488 ............................................................... الؼاسؿ بـ بحرأبق 

 244 ................................................................ يعىل الؿقصظأبق 
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 763 فٗطؽ ؾٝٛر املصٓف
 

 

 

 

 171 ............................................................. الحضرمل جعػر قأب

 336 ...............................................................الخثعؿل جعػر أبق

 513 ................................................................. العبدي حاتؿ أبق

 356 ............................................................... الحسـ الؿازين أبق

 131 .......................................................................ـ قْ ِص أبق َح 
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 434 ............................................................... أبق حػص الصقريف
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 326 ............................................................... شعقب الحراينأبق 

 339 ............................................................. يرِّ بق طبد اهلل بـ البَ أ

 194 .............................................................. القزيديأبق طبد اهلل 
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 764 فٗطؽ ؾٝٛر املصٓف
 

 

 

 

 ابً
 177 ......................................................................... بَِفان ابـ

 411 ....................................................................... ابـ الجـقد

 433 ................................................................... خقثؿة أبل ابـ

 178 ....................................................................... صاطد ابـ

 451 ......................................................... لحِ ؿَ ابـ طبد الرزاق الجُ 

 338 .............................................................. ابـ قضاء الجقهري

 441 ................................................................ معدان الثغريابـ 

 661 ......................................................................... ابـ مـقع

 األلكاب ّاألىػاب
 376 ............................................................................ البِْريت

 143 ....................................................................... الحضرمل

 332 ......................................................................... الحؾقاين

 239 ......................................................................... الراسبل

 183 ......................................................................... اجلالسَّ 

 153 ........................................................................... انرَ قْ ِش 

 457 ......................................................................... الػريابل

 

 

 765 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 املرتده هله فَطؽ األعالو
 355 .................................................................... حاتؿ بـ أبان

 132 ................................................................... طثؿان بـ أبان

 236 ................................................................. الحزامل إبراهقؿ

 528 ............................................................... السؽسؽل إبراهقؿ

 585 ................................................................... الغزال إبراهقؿ

 344 ........................................................... العـبس أبل بـ إبراهقؿ

 343 ........................................................ الضبل إسحاق بـ إبراهقؿ

 358 ....................................................... العالف الحسـ بـ إبراهقؿ

 217 ..................................................... الفؿذاين الحسقـ بـ إبراهقؿ

 328 .............................................................. الحسقـ بـ إبراهقؿ

 417 ....................................................... الحزامل الؿـذر بـ إبراهقؿ

 498 ................................................................ بسطام بـ إبراهقؿ

 323 .................................................................. بشار بـ إبراهقؿ

 666 ................................................................ حرب بـ إبراهقؿ

 237 ......................................................... محقد الـحقي بـ إبراهقؿ

 636 ........................................................ التُّْسَتريُّ  عقدس بـ إبراهقؿ

 623 ...................................................... الجقهري سعقد بـ إبراهقؿ

 523 ............................................ الؿؼدسل خالد بـ اهلل طبد بـ إبراهقؿ

782



 765 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 املرتده هله فَطؽ األعالو
 355 .................................................................... حاتؿ بـ أبان

 132 ................................................................... طثؿان بـ أبان

 236 ................................................................. الحزامل إبراهقؿ

 528 ............................................................... السؽسؽل إبراهقؿ

 585 ................................................................... الغزال إبراهقؿ

 344 ........................................................... العـبس أبل بـ إبراهقؿ

 343 ........................................................ الضبل إسحاق بـ إبراهقؿ

 358 ....................................................... العالف الحسـ بـ إبراهقؿ

 217 ..................................................... الفؿذاين الحسقـ بـ إبراهقؿ

 328 .............................................................. الحسقـ بـ إبراهقؿ

 417 ....................................................... الحزامل الؿـذر بـ إبراهقؿ

 498 ................................................................ بسطام بـ إبراهقؿ

 323 .................................................................. بشار بـ إبراهقؿ

 666 ................................................................ حرب بـ إبراهقؿ

 237 ......................................................... محقد الـحقي بـ إبراهقؿ

 636 ........................................................ التُّْسَتريُّ  عقدس بـ إبراهقؿ

 623 ...................................................... الجقهري سعقد بـ إبراهقؿ

 523 ............................................ الؿؼدسل خالد بـ اهلل طبد بـ إبراهقؿ
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 766 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 512 ............................................................... اهلل طبد بـ إبراهقؿ

 181 ........................................................... الرحقؿ طبد بـ إبراهقؿ

 535 ...................................................... الَبِرْكد بـ طرطرة بـ إبراهقؿ

 348 ......................................................... القكقعل طؿر بـ إبراهقؿ

 511 ........................................................ الحؾبل محؿد بـ إبراهقؿ

 442 ....................................................... شطـ بـ محؿد بـ إبراهقؿ

 464 ................................................................. هاكئ بـ براهقؿإ

 223 .................................................... إسحاق بـ يقسػ بـ إبراهقؿ

 551 ........................................................... شريؽ بـ يزيد إبراهقؿ

 462 ........................................................... ُبْفؾقل بـ إسحاق أمحد

 686 ............................................................. الؼرشل أبان بـ أمحد

 594 .......................................................... طـبر بـ إبراهقؿ بـ أمحد

 231 .......................................................... كثقر بـ إبراهقؿ بـ أمحد

 372 ..................................................................... أسد بـ أمحد

 145 ...................................................... الحضرمل إِْشَؽاٍب  بـ أمحد

 652 .......................................................... الصقيف الحسـ بـ أمحد

 713 ...................................................... إسحاق بـ الحسقـ ـب أمحد

 149 .......................................................... الـفشظ الصباح بـ أمحد

 439 .................................................................. الػرات بـ أمحد

 272 ............................................................ البؾخل جرير بـ أمحد

 767 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

اس بـ أمحد  233 .................................................................. َجقَّ

 154 ........................................................... الغػاري حازم بـ أمحد

 295 .......................................................... الؿقصظ حرب بـ أمحد

 372 ........................................................... حرب بـ زهقر بـ أمحد

 182 ......................................................... اهلل طبد بـ سعقد بـ أمحد

 494 ........................................................... إُْشـَاين سفؾ بـ أمحد

 253 .......................................................... لؿصريا صالح بـ أمحد

 636 ..................................................... الحارثل الحؿقد طبد بـ أمحد

 343 ...................................................... الؼرشل الرمحـ طبد بـ أمحد

 183 ..................................................... الؿصري الرمحـ طبد بـ أمحد

 438 .......................................................القهبل الرمحـ طبد بـ أمحد

 173 .................................................... كجدة بـ القهاب طبد بـ أمحد

 536 ............................................................. الضبل طبدة بـ أمحد

 671 ..........................................................الُغَداين اهلل طبقد بـ أمحد

 172 ......................................................... إخـسل طؿران بـ أمحد

 679 ......................................................... محؿد بـ طؿرو بـ أمحد

 131 ................................................................... طقسك بـ أمحد

 155 ................................................................... غقاث بـ أمحد

 348 ............................................................الَبَراثل محؿد بـ أمحد

مل محؿد بـ أمحد  179 .......................................................... الُؿَؼدَّ

784



 767 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
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 154 ........................................................... الغػاري حازم بـ أمحد

 295 .......................................................... الؿقصظ حرب بـ أمحد

 372 ........................................................... حرب بـ زهقر بـ أمحد

 182 ......................................................... اهلل طبد بـ سعقد بـ أمحد

 494 ........................................................... إُْشـَاين سفؾ بـ أمحد

 253 .......................................................... لؿصريا صالح بـ أمحد

 636 ..................................................... الحارثل الحؿقد طبد بـ أمحد

 343 ...................................................... الؼرشل الرمحـ طبد بـ أمحد

 183 ..................................................... الؿصري الرمحـ طبد بـ أمحد

 438 .......................................................القهبل الرمحـ طبد بـ أمحد

 173 .................................................... كجدة بـ القهاب طبد بـ أمحد

 536 ............................................................. الضبل طبدة بـ أمحد

 671 ..........................................................الُغَداين اهلل طبقد بـ أمحد

 172 ......................................................... إخـسل طؿران بـ أمحد

 679 ......................................................... محؿد بـ طؿرو بـ أمحد

 131 ................................................................... طقسك بـ أمحد

 155 ................................................................... غقاث بـ أمحد

 348 ............................................................الَبَراثل محؿد بـ أمحد
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 768 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 462 ........................................................بؽر أبل بـ محؿد بـ أمحد

 172 ........................................................ إسحاق بـ محؿد بـ أمحد

 525 ....................................................... الحجاج بـ محؿد بـ أمحد

 674 ................................................. الخزاطل ثابت بـ محؿد بـ أمحد

 232 ......................................................... سفقؾ بـ محؿد بـ أمحد

 376 ......................................................... طقسك بـ محؿد بـ أمحد

َزاذَ  بـ محؿقد بـ أمحد  152 ........................................................ ُخرَّ

 183 ................................................................... ُمْدِرك بـ أمحد

 677 .................................................................... َمْرَدك بـ أمحد

 595 .................................................................. مالطب بـ أمحد

 476 ......................................................... الرمادي مـصقر بـ أمحد

 616 ..................................................................... مـقع بـ أمحد

 162 ........................................................... صالب بـ َكْصر بـ أمحد

 618 .......................................................... روح بـ هارون بـ أمحد

 559 .......................................................... هاشؿ بـ وهب بـ أمحد

 521 ...........................................................الحؾقاين يحقك بـ أمحد

 332 ........................................................ إسحاق بـ يحقك بـ أمحد

 432 ........................................................... زهقر بـ يحقك بـ أمحد

 493 ................................................................... يقكس بـ أمحد

 493 ...................................................................مروان بـ أزهر

 769 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 657 .................................................................... زيد بـ أسامة

 134 ....................................................... البغقي إبراهقؿ بـ إسحاق

 327 ..................................................... الدمشؼل إبراهقؿ بـ إسحاق

  318 ............................................................ حسان أبل بـ إسحاق

 663 ...................................................... العصػري الربقع بـ إسحاق

 483 ............................................................. الشفقدي بـ إسحاق

 679 ............................................................... الصباح بـ إسحاق

 142 .............................................................. الضقػ بـ إسحاق

 437 .........................................................الـصقبل سقار بـ إسحاق

 187 ......................................................... الطباع طقسك بـ إسحاق

 179 ........................................................ الػروي محؿد بـ إسحاق

 223 ............................................................... مـصقر بـ إسحاق

 529 ..................................................... إكصاري مقسك بـ إسحاق

 337 ....................................................... صؾحة بـ يحقك بـ إسحاق

 489 ................................................................ يقكس بـ إسرائقؾ

 354 .................................................... الترمجاين إبراهقؿ بـ إسؿاطقؾ

 181 .................................................... معؿر بـ إبراهقؿ بـ إسؿاطقؾ

 462 ............................................................. إسحاق بـ إسؿاطقؾ

 325 ................................................................. أمقة بـ إسؿاطقؾ

 535 ................................................. سؾقؿان أبل بـ محاد بـ إسؿاطقؾ
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 657 .................................................................... زيد بـ أسامة

 134 ....................................................... البغقي إبراهقؿ بـ إسحاق

 327 ..................................................... الدمشؼل إبراهقؿ بـ إسحاق

  318 ............................................................ حسان أبل بـ إسحاق

 663 ...................................................... العصػري الربقع بـ إسحاق

 483 ............................................................. الشفقدي بـ إسحاق

 679 ............................................................... الصباح بـ إسحاق

 142 .............................................................. الضقػ بـ إسحاق

 437 .........................................................الـصقبل سقار بـ إسحاق

 187 ......................................................... الطباع طقسك بـ إسحاق

 179 ........................................................ الػروي محؿد بـ إسحاق

 223 ............................................................... مـصقر بـ إسحاق

 529 ..................................................... إكصاري مقسك بـ إسحاق

 337 ....................................................... صؾحة بـ يحقك بـ إسحاق

 489 ................................................................ يقكس بـ إسرائقؾ

 354 .................................................... الترمجاين إبراهقؿ بـ إسؿاطقؾ

 181 .................................................... معؿر بـ إبراهقؿ بـ إسؿاطقؾ

 462 ............................................................. إسحاق بـ إسؿاطقؾ

 325 ................................................................. أمقة بـ إسؿاطقؾ

 535 ................................................. سؾقؿان أبل بـ محاد بـ إسؿاطقؾ
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 773 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 143 ................................................................ زياد بـ إسؿاطقؾ

 536 ........................................................ الحراين طبقد بـ إسؿاطقؾ

 173 .............................................................. طقاش بـ إسؿاطقؾ

 639 ..................................................... الطؾحل محؿد بـ إسؿاطقؾ

 362 ........................................................ الؿؽل مسؾؿ بـ إسؿاطقؾ

 156 ..................................................... الػزاري مقسك بـ إسؿاطقؾ

 137 ................................................................ يعىل بـ إسؿاطقؾ

 232 .................................................................. سقار بـ أشعث

 491 ................................................................. تؿقؿ بـ إغؾب

 182 ............................................................ الؾقثل طقاض بـ أكس

 186 ................................................................ الؿتقكؾ بـ أيقب

 142 .................................................................... طظ بـ أيقب

 417 ..................................................................واصؾ بـ أيقب

 266 .......................................................... الحؿصل سعد بـ َبِحْقر

 512 ...................................................................الُؿَحبَّر بـ َبَدل

 264 .................................................................مريؿ أبل بـ بريد

 151 .......................................................................آدم بـ بِْشر

 139 .................................................................. الحسقـ بـ بشر

 558 .................................................................... القلقد بـ بشر

 145 ............................................................. العؼدي معاذ بـ بشر

 771 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 366 .................................................................... القلقد بـ بؼقة

 173 ............................................................ الَػَرج بـ أمحد بـ بؽر

م بـ بؽر  151 ..................................................................... سالَّ

 533 .............................................................. البصري أسد بـ هبز

 136 ............................................................... صػقة أبل بـ ثابت

 548 ........................................................... العـسل ثقبان بـ ثابت

 366 ................................................................. اهلل طبد بـ ثؿامة

 264 .................................................................. كؾقب بـ ُجَريُّ 

 435 ................................................................... حازم بـ جرير

 353 ..................................................... الضبل الحؿقد طبد بـ جرير

 264 .................................................................... بؽقر بـ ُجَزيُّ 

 633 ................................................... الخزاطل الؿغقرة أبل بـ جعػر

 512 ................................................. القاسطل سـان ـب أمحد بـ جعػر

 153 .................................................................. أصبغ بـ جعػر

 545 ................................................................... ربقعة بـ جعػر

َبعل سؾقؿان بـ جعػر  239 ........................................................ الضُّ

 648 ........................................................... إََذينُّ  محؿد بـ جعػر

 639 ......................................................... الزيادي محؿد بـ جعػر

 154 .......................................................... الصائغ محؿد بـ جعػر

 143 ......................................................... الػريابل محؿد بـ جعػر

788



 771 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 366 .................................................................... القلقد بـ بؼقة

 173 ............................................................ الَػَرج بـ أمحد بـ بؽر

م بـ بؽر  151 ..................................................................... سالَّ

 533 .............................................................. البصري أسد بـ هبز

 136 ............................................................... صػقة أبل بـ ثابت

 548 ........................................................... العـسل ثقبان بـ ثابت

 366 ................................................................. اهلل طبد بـ ثؿامة

 264 .................................................................. كؾقب بـ ُجَريُّ 

 435 ................................................................... حازم بـ جرير

 353 ..................................................... الضبل الحؿقد طبد بـ جرير

 264 .................................................................... بؽقر بـ ُجَزيُّ 

 633 ................................................... الخزاطل الؿغقرة أبل بـ جعػر

 512 ................................................. القاسطل سـان ـب أمحد بـ جعػر

 153 .................................................................. أصبغ بـ جعػر

 545 ................................................................... ربقعة بـ جعػر

َبعل سؾقؿان بـ جعػر  239 ........................................................ الضُّ

 648 ........................................................... إََذينُّ  محؿد بـ جعػر

 639 ......................................................... الزيادي محؿد بـ جعػر

 154 .......................................................... الصائغ محؿد بـ جعػر

 143 ......................................................... الػريابل محؿد بـ جعػر
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 772 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 141 ....................................................... فضقؾ بـ محؿد بـ جعػـر

 298 ................................................................... حؽقؿ بـ جـقد

اب  551 .................................................................... التقؿل َجقَّ

 143 ............................................................... إسؿاطقؾ بـ حاتؿ

 435 .................................................................. وردان بـ حاتؿ

 363 ................................................................محؿد بـ الحباب

 266 ............................................................. الُعَرين جقيـ بـ َحبَّة

 483 .............................................................. ثابت أبل بـ حبقب

 645 ................................................... الصقاف طثؿان أبل بـ حجاج

 133 ..................................................... الؿصقصل محؿد بـ حجاج

 467 ................................................................. مـفال بـ حجاج

 139 ....................................................... قتقبة بـ يقسػ بـ الحجاج

 677 .................................................................. طثؿان بـ حرام

 183 ......................................................... التجقبل يحقك بـ حرمؾة

 677 ..................................................................يحقك بـ حرمؾة

 578 ................................................................. البصري الحسـ

 361 ..................................................... إكطاكل أمقة أبل بـ الحسـ

 663 .................................................. الؼقسل بؽار بـ أمحد بـ الحسـ

 282 ................................................................ الؿثـك بـ الحسـ

 457 ................................................................. ثقاب بـ الحسـ

 773 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 658 ................................................................ حبقب بـ الحسـ

 615 ............................................................ القراق محاد بـ حسـ

 245 ........................................................ الحسـ بـ زيد بـ الحسـ

 456 ......................................................... الحـاط سفؾ بـ الحسـ

 433 ............................................. العسؽري سعقد بـ سفؾ بـ الحسـ

 149 ....................................................... التُّْسَتريُّ  طثؿان بـ الحسـ

 326 ......................................................... الحؾقاين طظ بـ الحسـ

 431 ............................................................ الخالل طظ بـ حسـ

اج طظ بـ الحسـ رَّ  154 ........................................................... السَّ

 169 ........................................................... الؼطان طظ بـ الحسـ

 421 ........................................................... بحر بـ طظ بـ الحسـ

 425 ................................................................... قتقبة بـ حسـ

 433 ................................................................. َقَزَطة بـ الحسـ

 474 ...................................................... الزطػراين محؿد بـ الحسـ

 624 ................................................................. مؽرم بـ الحسـ

 191 .......................................................القلقد بـ مفران بـ الحسـ

 253 ........................................................ الؿصري أمحد بـ ُحْسـقن

 663 .................................................................. الجعػل حسقـ

 316 ...............................................................إدريس بـ الحسقـ

 382 .................................................... الؿروزي الحسـ بـ الحسقـ
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 658 ................................................................ حبقب بـ الحسـ

 615 ............................................................ القراق محاد بـ حسـ

 245 ........................................................ الحسـ بـ زيد بـ الحسـ

 456 ......................................................... الحـاط سفؾ بـ الحسـ

 433 ............................................. العسؽري سعقد بـ سفؾ بـ الحسـ

 149 ....................................................... التُّْسَتريُّ  طثؿان بـ الحسـ

 326 ......................................................... الحؾقاين طظ بـ الحسـ

 431 ............................................................ الخالل طظ بـ حسـ

اج طظ بـ الحسـ رَّ  154 ........................................................... السَّ

 169 ........................................................... الؼطان طظ بـ الحسـ

 421 ........................................................... بحر بـ طظ بـ الحسـ

 425 ................................................................... قتقبة بـ حسـ

 433 ................................................................. َقَزَطة بـ الحسـ

 474 ...................................................... الزطػراين محؿد بـ الحسـ

 624 ................................................................. مؽرم بـ الحسـ

 191 .......................................................القلقد بـ مفران بـ الحسـ

 253 ........................................................ الؿصري أمحد بـ ُحْسـقن

 663 .................................................................. الجعػل حسقـ

 316 ...............................................................إدريس بـ الحسقـ

 382 .................................................... الؿروزي الحسـ بـ الحسقـ
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 774 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 152 ....................................................... العسؽري بَِفان بـ الحسقـ

 431 ................................................................... طظ بـ حسقـ

 543 ....................................................... الؿصري محؿد بـ حسقـ

 139 ....................................................... ُطَػْقر بـ محؿد بـ الحسقـ

 181 ....................................................... حرب بـ معاذ بـ الحسقـ

 228 .................................................... الحارث بـ جـدب بـ حصقـ

 265 ........................................................... الرمحـ طبد ـب ُحَصقـ

 535 ............................................................... محصـ بـ حصقـ

 493 ......................................................... الؾقثل اهلل طبد بـ حػص

 374 ........................................................... الضرير طؿر بـ حػص

 232 ................................................................. غقاث بـ حػص

 165 ................................................................... كافع بـ الحؽؿ

 336 .................................................................... الؿالؽل محاد

 178 .............................................................. سؾقؿان أبل بـ محاد

 543 .............................................................. الثؼػل داود بـ محزة

 643 .............................................................. الرمحـ طبد بـ محقد

 516 .................................................................. مسعدة بـ محقد

 266 ........................................................... التؿقؿل حابس بـ َحقَّة

 278 .................................................................. شريح بـ حققة

 535 .................................................................. معدان بـ خالد

 775 املرتدِ هلِ فٗطؽ األعالّ
 

 

 

 

 393 .................................................................... كافع بـ خالد

 536 .................................................. الحراين سؿاك بـ يزيد بـ خالد

 144 ..................................................الجزري الرمحـ طبد بـ ُخَصْقٌػ 

 392 ................................................................... تؿقؿ بـ َخَؾػ

 437 .................................................................... سامل بـ خؾػ

 139 ................................................................... َدْطَؾج بـ ُخَؾْقد

 135 .................................................................. خقاط بـ خؾقػة

 615 ..................................................................... كقح بـ داهر

 326 ......................................................... الؿدين الحصقـ بـ داود

 362 ................................................................... شابقر بـ داود

 134 ............................................................. الحؿقد بدط بـ داود

 474 ........................................................... إصبفاين بـ طظ داود

 483 .......................................................... إصػفاين طظ بـ داود

 498 ..................................................................... يزيد بـ داود

 265 ......................................................... الَحْجري طامر بـ دخقـ

 518 ............................................................. الؼرشل زيد بـ رباح

 671 ............................................................ العرجل بدر بـ الربقع

 642 .................................................................. ثغؾب بـ الربقع

 531 ........................................................ الجؿحل مسؾؿ بـ الربقع

 623 .................................................................... كافع بـ الربقع
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 775 املرتدِ هلِ فٗطؽ األعالّ
 

 

 

 

 393 .................................................................... كافع بـ خالد

 536 .................................................. الحراين سؿاك بـ يزيد بـ خالد

 144 ..................................................الجزري الرمحـ طبد بـ ُخَصْقٌػ 

 392 ................................................................... تؿقؿ بـ َخَؾػ

 437 .................................................................... سامل بـ خؾػ

 139 ................................................................... َدْطَؾج بـ ُخَؾْقد

 135 .................................................................. خقاط بـ خؾقػة

 615 ..................................................................... كقح بـ داهر

 326 ......................................................... الؿدين الحصقـ بـ داود

 362 ................................................................... شابقر بـ داود

 134 ............................................................. الحؿقد بدط بـ داود

 474 ........................................................... إصبفاين بـ طظ داود

 483 .......................................................... إصػفاين طظ بـ داود

 498 ..................................................................... يزيد بـ داود

 265 ......................................................... الَحْجري طامر بـ دخقـ

 518 ............................................................. الؼرشل زيد بـ رباح

 671 ............................................................ العرجل بدر بـ الربقع

 642 .................................................................. ثغؾب بـ الربقع

 531 ........................................................ الجؿحل مسؾؿ بـ الربقع

 623 .................................................................... كافع بـ الربقع

793



 776 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 551 ............................................................ الضبل سعقد بـ ِرَزام

 538 .................................................................. جراحال بـ رواد

 139 .......................................................... الحراين اهلل طبد بـ روح

 527 ..................................................... مقؿقكة أبل بـ ططاء بـ روح

 163 ........................................................ سؾقؿان بـ أمحد بـ الزبقر

 182 .................................................................... بؽار بـ الزبقر

 572 .....................................................................حبقش بـ زر

 162 .......................................................... الساجل يحقك بـ زكريا

 313 .................................................... الـقسابقري محؿد بـ َزْكُجْقَيف

 275 .................................................................... معبد بـ ُزْهرة

 142 ..................................................................... سقار بـ زياد

 175 .................................................................. اهلل طبقد بـ زياد

 435 ........................................................... الحساين يحقك بـ زياد

 443 ............................................................... الزرقاء أبل بـ زيد

 492 ..................................................................... أخزم بـ زيد

 239 ........................................................... الُعْؽظ الحباب بـ زيد

 531 .................................................................. الحباب بـ زيد

 527 ................................................................. الَحِرْيش بـ زيد

 565 ........................................................... القاسطل سعقد بـ زيد

 517 ..................................................................... كقح بـ سامل

 777 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 167 .................................................................. يزيد بـ السائب

 632 ........................................................... ُجـَادة بـ َسْؾؿَ  السائب

 345 .................................................................. ُوَثْقؾ بـ سحقؿ

ريُّ   431 ......................................................... التؿقؿل يحقك بـ السَّ

 263 ....................................................................إياس بـ سعد

 517 .............................................................. طروبة أبل بـ سعقد

 535 ............................................................... هالل أبل بـ سعقد

 638 ...................................................... الؿروزي إسرائقؾ بـ سعقد

 335 ................................................................ إسرائقؾ بـ سعقد

 429 ................................................................. الحؽؿ بـ سعقد

َكْقـ بـ سعقد  339 ......................................................... الُؽَؾْقبِل الرُّ

 554 ............................................................... الَؿْرُزبان بـ سعقدُ 

 171 ......................................................... إصبحل رمحة بـ سعقد

 145 ....................................................... القاسطل سؾقؿان بـ سعقد

 389 ........................................................... ضبعلال طامر بـ سعقد

 194 ..................................................... التـقخل العزيز طبد بـ سعقد

 547 ....................................................... الحضرمل طؿرو بـ سعقد

 237 .................................................................. وهب بـ سعقد

 383 .................................................................... يزيد بـ سعقد

 528 ................................................................... الثقري سػقان
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 777 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 167 .................................................................. يزيد بـ السائب

 632 ........................................................... ُجـَادة بـ َسْؾؿَ  السائب

 345 .................................................................. ُوَثْقؾ بـ سحقؿ

ريُّ   431 ......................................................... التؿقؿل يحقك بـ السَّ

 263 ....................................................................إياس بـ سعد

 517 .............................................................. طروبة أبل بـ سعقد

 535 ............................................................... هالل أبل بـ سعقد

 638 ...................................................... الؿروزي إسرائقؾ بـ سعقد

 335 ................................................................ إسرائقؾ بـ سعقد

 429 ................................................................. الحؽؿ بـ سعقد

َكْقـ بـ سعقد  339 ......................................................... الُؽَؾْقبِل الرُّ

 554 ............................................................... الَؿْرُزبان بـ سعقدُ 

 171 ......................................................... إصبحل رمحة بـ سعقد

 145 ....................................................... القاسطل سؾقؿان بـ سعقد

 389 ........................................................... ضبعلال طامر بـ سعقد

 194 ..................................................... التـقخل العزيز طبد بـ سعقد

 547 ....................................................... الحضرمل طؿرو بـ سعقد

 237 .................................................................. وهب بـ سعقد

 383 .................................................................... يزيد بـ سعقد

 528 ................................................................... الثقري سػقان
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 778 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 273 ........................................................ البصري حبقب بـ سػقان

 273 .......................................................... الؼاضل طامر بـ سػقان

قائل طؼبة بـ سػقان  273 .......................................................... السُّ

اس بـ سؼقر  319 .................................................................. َطدَّ

م  289 ............................................................ الصفباء أبل بـ سالَّ

 644 ................................................................. ُشَؿْقر بـ سؾؿان

 182 .................................................................. شبقب بـ سؾؿة

 193 ......................................................... الِؿـَْؼِري داود بـ سؾقؿان

 534 ....................................................... الخبائري سؾؿة بـ سؾقؿان

 293 ................................................................ ماهان بـ سؾقؿان

 167 ............................................................... حثؿة أبل بـ سفؾ

 152 .................................................................. طثؿان بـ سفؾ

 192 ........................................................ طثؿان بـ محؿد بـ سفؾ

 153 .................................................................. مقسك بـ سفؾ

 529 ..................................................... الجارودي إبراهقؿ بـ سفقؾ

 373 .................................................................. حقان بـ سقادة

 337 ...................................................................سعقد بـ سقيد

 525 ........................................................ الَعـَزي تؿحا أبل بـ سقار

 364 ................................................................... الـخعل شريؽ

 244 ....................................................... الؼاضل اهلل طبد بـ شريؽ

 779 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 165 ...............................................................محزة أبل بـ شعقب

 453 ...................................................... الدمشؼل إسحاق بـ شعقب

 267 ........................................................ الؿدائـل حرب بـ شعقب

 343 .................................................................. ُرزيؼ بـ شعقب

َؾؿل سؾقؿان بـ شعقب  143 ....................................................... السُّ

 362 ..................................................القاسطل الحؿقد طبد بـ شعقب

وخ بـ شقبان  137 .................................................................. َفرُّ

 429 ................................................................. محؿد بـ صاطد

 353 .......................................................... السقسل زياد بـ صالح

 544 ................................................. الؿسقر بـ الرمحـ طبد بـ صالح

 645 ......................................................... الجـدي معاذ بـ صامت

 461 ................................................................ صالح بـ صػقان

 575 ............................................................... مسعقد بـ الصؾت

 498 ............................................... طرزب بـ الرمحـ طبد بـ الضحاك

 163 ............................................................... مخؾد بـ الضحاك

 631 ............................................................ التقؿل ُصَرد بـ ضرار

 169 .................................................... الؿعافري إسؿاطقؾ بـ ضؿام

 192 ....................................................... الػؾسطقـل ربقعة بـ ضؿرة

 695 ...................................................... البجظ الرمحـ طبد بـ صارق

 169 ......................................................... الصقريف طباد بـ صالقت
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 779 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 165 ...............................................................محزة أبل بـ شعقب

 453 ...................................................... الدمشؼل إسحاق بـ شعقب

 267 ........................................................ الؿدائـل حرب بـ شعقب

 343 .................................................................. ُرزيؼ بـ شعقب

َؾؿل سؾقؿان بـ شعقب  143 ....................................................... السُّ

 362 ..................................................القاسطل الحؿقد طبد بـ شعقب

وخ بـ شقبان  137 .................................................................. َفرُّ

 429 ................................................................. محؿد بـ صاطد

 353 .......................................................... السقسل زياد بـ صالح

 544 ................................................. الؿسقر بـ الرمحـ طبد بـ صالح

 645 ......................................................... الجـدي معاذ بـ صامت

 461 ................................................................ صالح بـ صػقان

 575 ............................................................... مسعقد بـ الصؾت

 498 ............................................... طرزب بـ الرمحـ طبد بـ الضحاك

 163 ............................................................... مخؾد بـ الضحاك

 631 ............................................................ التقؿل ُصَرد بـ ضرار

 169 .................................................... الؿعافري إسؿاطقؾ بـ ضؿام

 192 ....................................................... الػؾسطقـل ربقعة بـ ضؿرة

 695 ...................................................... البجظ الرمحـ طبد بـ صارق

 169 ......................................................... الصقريف طباد بـ صالقت
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 783 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 663 .................................................................. غقالن بـ ُصْعَؿة

 593 ............................................................. الؿؾؽ طبد بـ صؾحة

 263 ................................................................... يزيد بـ صؾحة

 329 ................................................................ سؾؿان بـ الطقب

 265 .................................................................. ربقعة بـ طابس

 441 ....................................................... إحقل سؾقؿان بـ طاصؿ

 559 ....................................................................طظ بـ طاصؿ

 576 .......................................................... البارقل هالل بـ طاصؿ

 532 ................................................................... حبقب بـ طائذ

 265 ................................................................... أكس بـ طايش

 146 ................................................................... العقام بـ طباد

 134 .................................................................. يعؼقب بـ طباد

 643 .................................................................. التَّْرُقػل العباس

 162 .................................................................. العـبري العباس

 534 ........................................................ حسان بـ أمحد بـ العباس

 233 ........................................................ ياشلالرِّ  الَػَرج بـ العباس

 453 ........................................................ مزيد بـ القلقد بـ العباس

 475 ................................................................. َذِرْيح بـ العباس

 689 ........................................................... العظقؿ طبد بـ العباس

ْؽظُّ  يقسػ بـ العباس  439 ........................................................الشِّ

 781 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 135 ............................................................... الـَّْرِسل إطىل طبد

 535 ........................................................ إطىل طبد بـ إطىل طبد

 634 ..................................................... الغساين مسفر بـ إطىل طبد

 617 ............................................................ طاصؿ بـ الجبار طبد

 553 ............................................................ جعػر بـ الحؿقد طبد

 132 ............................................................... أبان بـ الرمحـ طبد

 453 .................................................. الدمشؼل إبراهقؿ بـ الرمحـ طبد

 337 ....................................................... الرجال أبل بـ الرمحـ طبد

 333 ........................................................... إسحاق بـ الرمحـ طبد

 422 ........................................................... الؿسقر بـ الرمحـ طبد

 533 ..................................................... الربقع بـ ؽرب بـ الرمحـ طبد

 548 .................................................... ثقبان بـ ثابت بـ الرمحـ طبد

 378 ............................................................ حرمؾة بـ الرمحـ طبد

 594 ................................................. الػؾسطقـل حسان بـ الرمحـ طبد

 382 ...................................................... أسؾؿ بـ زيد بـ الرمحـ طبد

م بـ الرمحـ طبد  438 ............................................................. سالَّ

 387 ................................................... الُجَؿِحل سؾؿة بـ الرمحـ طبد

 147 ................................................ إكصاري سؾقؿان بـ الرمحـ طبد

 531 ................................................ يناإلسؽـدرا شريح بـ الرمحـ طبد

 279 ............................................................ صالح بـ الرمحـ طبد
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 781 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 135 ............................................................... الـَّْرِسل إطىل طبد

 535 ........................................................ إطىل طبد بـ إطىل طبد

 634 ..................................................... الغساين مسفر بـ إطىل طبد

 617 ............................................................ طاصؿ بـ الجبار طبد

 553 ............................................................ جعػر بـ الحؿقد طبد

 132 ............................................................... أبان بـ الرمحـ طبد

 453 .................................................. الدمشؼل إبراهقؿ بـ الرمحـ طبد

 337 ....................................................... الرجال أبل بـ الرمحـ طبد

 333 ........................................................... إسحاق بـ الرمحـ طبد

 422 ........................................................... الؿسقر بـ الرمحـ طبد

 533 ..................................................... الربقع بـ ؽرب بـ الرمحـ طبد

 548 .................................................... ثقبان بـ ثابت بـ الرمحـ طبد

 378 ............................................................ حرمؾة بـ الرمحـ طبد

 594 ................................................. الػؾسطقـل حسان بـ الرمحـ طبد

 382 ...................................................... أسؾؿ بـ زيد بـ الرمحـ طبد

م بـ الرمحـ طبد  438 ............................................................. سالَّ

 387 ................................................... الُجَؿِحل سؾؿة بـ الرمحـ طبد

 147 ................................................ إكصاري سؾقؿان بـ الرمحـ طبد

 531 ................................................ يناإلسؽـدرا شريح بـ الرمحـ طبد

 279 ............................................................ صالح بـ الرمحـ طبد
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 782 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 634 ................................................ الؿسعقدي اهلل طبد بـ الرمحـ طبد

 411 ................................................... طتبة بـ اهلل طبد بـ الرمحـ طبد

 163 ................................................... محؿد بـ طؿرو بـ الرمحـ طبد

 681 ............................................................ غزوان بـ الرمحـ طبد

 193 .....................................................الؿازين محؿد بـ الرمحـ طبد

 238 ............................................................ مفدي بـ الرمحـ طبد

 362 ................................................... الغساين هارون بـ الرحقؿ طبد

 156 ............................................................ سانح بـ الصؿد طبد

 375 ..................................................... الَؼْسَؿظ مسؾؿ بـ العزيز طبد

 538 .............................................................معاوية بـ العزيز طبد

 141 ....................................................... الحراين داود بـ الغػار طبد

 336 ..................................................... بـ أبل الؿخارق الؽريؿ طبد

 433 .................................................... الجزري مالؽ بـ الؽريؿ طبد

 367 ..................................................................طؿر بـ  اهلل طبد

 224 ....................................................... الَجَقالقؼل أمحد بـ اهلل طبد

 434 .......................................................... بشقر بـ أمحد بـ اهلل طبد

 193 ........................................................ محؿد بـ دأمح بـ اهلل طبد

 328 .......................................................... مقسك بـ أمحد بـ اهلل طبد

 391 ....................................................... إودي إدريس بـ اهلل طبد

 156 ............................................................... إجؾح بـ اهلل طبد

 783 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 419 ....................................................... أمحد بـ الحسـ بـ اهلل طبد

 673 ........................................................ معبد بـ الزبقر بـ اهلل طبد

 662 ........................................................ العطار الصباح بـ اهلل طبد

 417 ....................................................... السؽري الصؼر بـ اهلل طبد

 353 ......................................................... الؿدين ُحَؽْقؿ بـ اهلل طبد

 336 ................................................................ ِخَراش ـب اهلل طبد

 349 .................................................................. داود بـ اهلل طبد

 425 ....................................................... الؿخزومل زياد بـ اهلل طبد

 553 .................................................... مريؿ أبل بـ سعقد بـ اهلل طبد

 545 .................................................. إشعث بـ سؾقؿان بـ اهلل طبد

 633 ................................................................. سـان بـ اهلل طبد

 442 ................................................................ شبقب بـ اهلل طبد

 231 ....................................................... البخاري صالح بـ اهلل طبد

 275 ....................................................... الؿصري صالح بـ اهلل طبد

 436 ....................................................... مسؾؿ بـ صالح بـ اهلل طبد

 173 ............................................. حسقـ أبل بـ الرمحـ طبد بـ اهلل طبد

 275 .............................................. الخقارزمل القهاب طبد بـ اهلل طبد

 455 .............................................. الؿروزي َجَبؾةَ  بـ طثؿان بـ اهلل طبد

 535 ....................................................... السائب بـ طظ بـ اهلل طبد

 377 ................................................................... طظ بـ اهلل طبد
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 783 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 419 ....................................................... أمحد بـ الحسـ بـ اهلل طبد

 673 ........................................................ معبد بـ الزبقر بـ اهلل طبد

 662 ........................................................ العطار الصباح بـ اهلل طبد

 417 ....................................................... السؽري الصؼر بـ اهلل طبد

 353 ......................................................... الؿدين ُحَؽْقؿ بـ اهلل طبد

 336 ................................................................ ِخَراش ـب اهلل طبد

 349 .................................................................. داود بـ اهلل طبد

 425 ....................................................... الؿخزومل زياد بـ اهلل طبد

 553 .................................................... مريؿ أبل بـ سعقد بـ اهلل طبد

 545 .................................................. إشعث بـ سؾقؿان بـ اهلل طبد

 633 ................................................................. سـان بـ اهلل طبد

 442 ................................................................ شبقب بـ اهلل طبد

 231 ....................................................... البخاري صالح بـ اهلل طبد

 275 ....................................................... الؿصري صالح بـ اهلل طبد

 436 ....................................................... مسؾؿ بـ صالح بـ اهلل طبد

 173 ............................................. حسقـ أبل بـ الرمحـ طبد بـ اهلل طبد

 275 .............................................. الخقارزمل القهاب طبد بـ اهلل طبد

 455 .............................................. الؿروزي َجَبؾةَ  بـ طثؿان بـ اهلل طبد

 535 ....................................................... السائب بـ طظ بـ اهلل طبد

 377 ................................................................... طظ بـ اهلل طبد
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 784 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 636 .......................................................... أبان بـ طؿر بـ اهلل طبد

 386 ....................................................... أرصبان بـ طقن بـ اهلل طبد

 364 .................................................................. غـام بـ اهلل طبد

 172 ........................................................ البغقي محؿد بـ اهلل طبد

 499 ........................................................ الزهري محؿد بـ اهلل طبد

 353 ........................................................ تؿقؿ بـ محؿد بـ اهلل طبد

 233 ..................................................... اهلل طبد بـ محؿد بـ اهلل طبد

 526 ....................................................... طؼقؾ بـ محؿد بـ اهلل طبد

 453 .............................................. العسؽري يزيد بـ محؿد بـ اهلل طبد

 512 ................................................................... مرة بـ اهلل طبد

 272 ...................................................... الُجَؿِحل معاوية بـ اهلل طبد

 453 .......................................................... الحراين واقد بـ اهلل طبد

 152 .............................................................. محقد بـ الؿؾؽ طبد

 571 .............................................. الؿقؿقين الحؿقد طبد بـ الؿؾؽ طبد

 363 .............................................. جريج بـ العزيز طبد بـ الؿؾؽ طبد

 379 ............................................................اهلل طبد بـ الؿؾؽ طبد

 192 ............................................................. قريب بـ الؿؾؽ طبد

اد مقسرة بـ الؿؾؽ طبد رَّ  499 ...................................................... الزَّ

 366 ............................................................ غقاث بـ القاحد طبد

 354 ............................................................ واصؾ بـ القاحد طبد

 785 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 493 ............................................................ سعقد بـ القارث طبد

 641 ......................................................... الضحاك بـ ابالقه طبد

 623 .................................................. العدوي رواحة بـ القهاب طبد

 173 ................................................... الَحْقصل كجدة بـ القهاب طبد

 325 ............................................................. محؿد بـ العزيز طبد

 151 .......................................................... الَحْبَحابل الؼدوس طبد

 265 .................................................................. الداكاج اهلل طبد

 498 ................................................................ العالء بـ اهلل طبد

 366 ................................................................ الؿثـك بـ اهلل طبد

ؾ بـ اهلل طبد  363 ............................................................... الؿَممَّ

 461 ................................................................ ذكقان بـ اهلل طبد

 249 ........................................................ كدام بـ مسعر بـ اهلل طبد

 144 ....................................................... العزيز طبد بـ الؿجقد طبد

 637 .............................................................. الثؼػل القهاب طبد

 141 ................................................................ لفقعـة بـ اهلل طبد

 148 ..................................................... صالح أبل بـ أمحد بـ طبدان

 693 ..................................................................... الصػار طبدة

 363 ............................................................. إخـس بـ اهلل طبقد

 654 .................................................... إسقد بـ اهلل طبد بـ اهلل طبقد

 529 ....................................................... طتبة بـ اهلل طبد بـ اهلل طبقد
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 785 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 493 ............................................................ سعقد بـ القارث طبد

 641 ......................................................... الضحاك بـ ابالقه طبد

 623 .................................................. العدوي رواحة بـ القهاب طبد

 173 ................................................... الَحْقصل كجدة بـ القهاب طبد

 325 ............................................................. محؿد بـ العزيز طبد

 151 .......................................................... الَحْبَحابل الؼدوس طبد

 265 .................................................................. الداكاج اهلل طبد

 498 ................................................................ العالء بـ اهلل طبد

 366 ................................................................ الؿثـك بـ اهلل طبد

ؾ بـ اهلل طبد  363 ............................................................... الؿَممَّ

 461 ................................................................ ذكقان بـ اهلل طبد

 249 ........................................................ كدام بـ مسعر بـ اهلل طبد

 144 ....................................................... العزيز طبد بـ الؿجقد طبد

 637 .............................................................. الثؼػل القهاب طبد

 141 ................................................................ لفقعـة بـ اهلل طبد

 148 ..................................................... صالح أبل بـ أمحد بـ طبدان

 693 ..................................................................... الصػار طبدة

 363 ............................................................. إخـس بـ اهلل طبقد

 654 .................................................... إسقد بـ اهلل طبد بـ اهلل طبقد

 529 ....................................................... طتبة بـ اهلل طبد بـ اهلل طبقد
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 786 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 662 .................................................. الحـػل الؿجقد طبد بـ اهلل طبقد

 433 ................................................................ طؿرو بـ اهلل طبقد

 491 ..................................................... حػص بـ محؿد بـ اهلل طبقد

 521 .................................................................... َجـَّاد بـ طبقد

 613 ................................................... شريؽ بـ القاحد طبد بـ طبقد
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 739 .................................................................... الجعد بـ طظ

 659 ..................................................... طقسك أبل بـ الحسـ بـ طظ

 674 ......................................................... شؼقؼ بـ الحسـ بـ طظ

 534 ......................................................... الدرمهل الحسقـ بـ طظ

 676 .......................................................... واقد بـ الحسقـ بـ طظ

 335 ...................................................... رإمح زياد بـ جعػر بـ طظ
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 228 ............................................................. ضبقان أبل بـ قابقس

 272 ................................................................. زكريا بـ الؼاسؿ

 593 ..................................................... بؽرٍ  أبل بـ محؿد بـ الؼاسؿ

 653 .................................................... الحارث بـ محؿد بـ الؼاسؿ

 249 .........................................................محاد بـ محؿد بـ الؼاسؿ

مِل كصر بـ الؼاسؿ  193 ........................................................ الُؿَخرِّ

قائل طؼبة بـ قبقصة  164 .......................................................... السُّ

 581 ................................................................... طؼبة بـ قبقصة

 662 ..................................................................... خالد بـ قرة

 293 ................................................................... ُبَفقس بـ قرفة

 386 ................................................................... أكس بـ قريش

 791 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

رَ  بـ قعـب  339 .................................................................. ُمَحرَّ

 537 ................................................................ صابر أبل بـ كثقر

 677 ........................................................... الؿزين اهلل طبد بـ كثقر

 534 ..................................................................... فرقد بـ كثقر

 644 .................................................................... هرمز بـ كثقر

 588 ................................................................... محقد بـ ٓحؼ

 156 ................................................................ ُسؾقؿ أبل بـ لقث

 555 ....................................................................الػرج بـ لقث

 431 .......................................................... الُعْؽظ هارون بـ الؾقث

 141 .................................................................. طتاهقة بـ مالؽ

 316 .......................................................... العـبري معاذ بـ الؿثـك

 469 .................................................................. سعقد بـ مجالد

 178 ................................................................. ِدَثار بـ محارب

 536 ......................................................... طؿران بـ َوَزر بـ محرز

 543 ................................................................. بحر بـ محػقظ

 498 ........................................................ املالشَّ  إبراهقؿ بـ محؿد

 439 ......................................................... العؼقظ إبراهقؿ بـ محؿد

 535 .................................................... الحارث بـ إبراهقؿ بـ محؿد

 428 ....................................................... مسؾؿ بـ إبراهقؿ بـ محؿد

 278 ............................................................. صالح أبل بـ محؿد

808



 791 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

رَ  بـ قعـب  339 .................................................................. ُمَحرَّ

 537 ................................................................ صابر أبل بـ كثقر

 677 ........................................................... الؿزين اهلل طبد بـ كثقر

 534 ..................................................................... فرقد بـ كثقر

 644 .................................................................... هرمز بـ كثقر

 588 ................................................................... محقد بـ ٓحؼ

 156 ................................................................ ُسؾقؿ أبل بـ لقث

 555 ....................................................................الػرج بـ لقث

 431 .......................................................... الُعْؽظ هارون بـ الؾقث

 141 .................................................................. طتاهقة بـ مالؽ

 316 .......................................................... العـبري معاذ بـ الؿثـك

 469 .................................................................. سعقد بـ مجالد

 178 ................................................................. ِدَثار بـ محارب

 536 ......................................................... طؿران بـ َوَزر بـ محرز

 543 ................................................................. بحر بـ محػقظ

 498 ........................................................ املالشَّ  إبراهقؿ بـ محؿد

 439 ......................................................... العؼقظ إبراهقؿ بـ محؿد

 535 .................................................... الحارث بـ إبراهقؿ بـ محؿد

 428 ....................................................... مسؾؿ بـ إبراهقؿ بـ محؿد

 278 ............................................................. صالح أبل بـ محؿد

809



 792 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 641 .......................................................... البراء بـ أمحد بـ محؿد

 385 .......................................................... ُكَساء بـ أمحد بـ محؿد

 434 ....................................................... َمْحُؿْقَيفْ  بـ أمحد بـ محؿد

 339 ................................................... العبدي كافع بـ أمحد بـ محؿد

ائل إسحاق بـ محؿد  198 ........................................................ الَبؽَّ

 624 ........................................................ الطبري إسحاق بـ محؿد

 593 ....................................................... يسار بـ إسحاق بـ محؿد

 663 ..................................................... سؿرة بـ إسؿاطقؾ بـ محؿد

 131 ..................................................... مسؾؿ بـ إسؿاطقؾ بـ محؿد

 469 ................................................... يقسػ بـ إسؿاطقؾ بـ محؿد

 141 .............................................................. الحـارث بـ محؿد

 163 ................................................. بـ بحر طظ بـ الحسـ بـ محؿد

 443 ........................................................ قتقبة بـ الحسـ بـ محؿد

 134 ...................................................... الخثعؿل قـالحس بـ محؿد

 131 ...................................................... القادطل الحسقـ بـ محؿد

 179 ...................................................... ُمْؽَرم بـ الحسقـ بـ محؿد

 325 ............................................................... الخطاب بـ محؿد

 169 ................................................................ الصباح بـ محؿد

 358 ........................................................ البصري الصؾت بـ محؿد

 194 ................................................................ العباس بـ محؿد

 793 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 574 ........................................................ الَفْؿداين العالء بـ محؿد

 271 ...................................................... السدوسل الػضؾ بـ محؿد

 517 ......................................................... العـزي الؿثـك بـ محؿد

 324 ................................................................ الؿـفال بـ محؿد

 574 ........................................................... العبدي بشار بـ محؿد

 627 ...................................................................جابر بـ محؿد

 491 ................................................................ جحادة بـ محؿد

عقري جعػر بـ محؿد  295 ........................................................ الشَّ

 338 ......................................................... القركاين جعػر بـ محؿد

 559 ......................................................... الـََّشائل حرب بـ محؿد

 445 ....................................................... القاسطل حصقـ بـ محؿد

 443 .......................................................... الطِّْفراين محاد بـ محؿد

 233 ........................................................... السؾؿل محقر بـ محؿد

 365 ........................................................ الحؿصل حـان بـ محؿد

 627 .......................................................... ؿازينال حقان بـ محؿد

 317 .......................................................... الضرير خازم بـ محؿد

 238 .......................................................... الراسبل خالد بـ محؿد

 533 ....................................................... خداش بـ خالد بـ محؿد

 512 ....................................................... اهلل طبد بـ خالد بـ محؿد

 395 ........................................................... الباهظ خالد بـ محؿد

810



 793 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 574 ........................................................ الَفْؿداين العالء بـ محؿد

 271 ...................................................... السدوسل الػضؾ بـ محؿد

 517 ......................................................... العـزي الؿثـك بـ محؿد

 324 ................................................................ الؿـفال بـ محؿد

 574 ........................................................... العبدي بشار بـ محؿد

 627 ...................................................................جابر بـ محؿد

 491 ................................................................ جحادة بـ محؿد

عقري جعػر بـ محؿد  295 ........................................................ الشَّ

 338 ......................................................... القركاين جعػر بـ محؿد

 559 ......................................................... الـََّشائل حرب بـ محؿد

 445 ....................................................... القاسطل حصقـ بـ محؿد

 443 .......................................................... الطِّْفراين محاد بـ محؿد

 233 ........................................................... السؾؿل محقر بـ محؿد

 365 ........................................................ الحؿصل حـان بـ محؿد

 627 .......................................................... ؿازينال حقان بـ محؿد

 317 .......................................................... الضرير خازم بـ محؿد

 238 .......................................................... الراسبل خالد بـ محؿد

 533 ....................................................... خداش بـ خالد بـ محؿد

 512 ....................................................... اهلل طبد بـ خالد بـ محؿد

 395 ........................................................... الباهظ خالد بـ محؿد

811



 794 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 246 ..................................................... الَؿْرُزَبان بـ خؾػ بـ محؿد

 581 ................................................................. خؾػ بـ محؿد

 593 ......................................................... الخشـل راشد بـ محؿد

 473 .......................................................... روح بـ زرطة بـ محؿد

 324 ........................................................... الؿؽل ُزْكُبقر بـ محؿد

يادي زياد بـ محؿد  177 ........................................................... الزِّ

 397 ........................................................ غالب بـ سعقد بـ محؿد

 388 .................................................... الزرد أبل بـ سػقان بـ محؿد

 326 .................................................................. سؾؿة بـ محؿد

 367 ...................................................... حبقب بـ سؾقؿان بـ محؿد

َطْقـل ُشؿقر بـ محؿد  532 ..........................................................الرُّ

 156 .......................................................... إشج صالح بـ محؿد
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 572 ....................................................... إخـسل طؿران بـ محؿد

 188 ..................................................... بـ أبل لقىل طؿران بـ محؿد

 244 ......................................................... الضبل طؿران بـ محؿد

 325 ..................................................................طؿرو بـ محؿد

 383 ....................................................... الطباع بـ طقسك بـ محؿد

 133 ........................................................ إكطاكل غالب بـ محؿد

 391 .......................................................... الضبل غالب بـ محؿد

 384 ........................................................ حرب بـ غالب بـ محؿد

 383 ....................................................... غزوان بـ فضقؾ بـ محؿد

 157 ........................................................ الحؿصل قدامة بـ محؿد

 353 ......................................................... أطقـ بـ قدامة بـ محؿد

 338 ....................................................... الجقهري قضاء بـ دمحؿ

 452 ........................................................ كثقر الؿصقصل بـ محؿد

 574 ........................................................ طثؿان بـ مسؾؿ بـ محؿد

 439 ............................................. الؼرقساين صدقة بـ مصعب بـ محؿد

 411 ......................................................... الَبْحراين معؿر بـ محؿد

 619 .......................................................... الغػاري معـ بـ محؿد

از مـصقر بـ محؿد  178 ......................................................... الَجقَّ

 543 ......................................................... الجؿال مفران بـ محؿد

 797 ّ املرتدِ هلِفٗطؽ األعال
 

 

 

 

 178 ......................................................... الخقاط مقؿقن بـ محؿد

 455 ....................................................... وزيالؿر مقؿقن بـ محؿد

 545 ......................................................... الدمشؼل وزير بـ محؿد

 677 ......................................................... الؿصري وزير بـ محؿد

 163 .......................................................... إزدي يحقك بـ محؿد

 322 ........................................................ الؿروزي يحقك بـ محؿد

 585 ......................................................... محؿد بـ يزيد بـ محؿد

 361 .......................................................... الؽالطل يزيد بـ محؿد

 142 ...................................................... إهقازي يعؼقب بـ محؿد

 313 ................................................................ غقالن بـ محؿقد

ل  489 ................................................................ إبراهقؿ بـ ُمَخقَّ

 572 ...................................................... القاسطل سؾقؿان بـ مذكقر

 429 ...................................................... الػفري كافع بـ طؼبة بـ ةمر

 441 ................................................................ معاوية بـ  مروان

 417 ................................................................. محؿد بـ مروان

 675 ............................................................ التقؿل زفر بـ مزاحؿ

 336 ........................................................... الُعْؽظ حاتؿ بـ ُمَسبِّح

 328 .............................................................. الَؿْرُزَبان بـ مسروق

 181 ................................................................... كدام بـ مسعر

 213 ...................................................... إكصاري ُمَخؾَّد بـ مسؾؿة
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 797 ّ املرتدِ هلِفٗطؽ األعال
 

 

 

 

 178 ......................................................... الخقاط مقؿقن بـ محؿد

 455 ....................................................... وزيالؿر مقؿقن بـ محؿد

 545 ......................................................... الدمشؼل وزير بـ محؿد

 677 ......................................................... الؿصري وزير بـ محؿد

 163 .......................................................... إزدي يحقك بـ محؿد

 322 ........................................................ الؿروزي يحقك بـ محؿد

 585 ......................................................... محؿد بـ يزيد بـ محؿد

 361 .......................................................... الؽالطل يزيد بـ محؿد

 142 ...................................................... إهقازي يعؼقب بـ محؿد

 313 ................................................................ غقالن بـ محؿقد

ل  489 ................................................................ إبراهقؿ بـ ُمَخقَّ

 572 ...................................................... القاسطل سؾقؿان بـ مذكقر

 429 ...................................................... الػفري كافع بـ طؼبة بـ ةمر

 441 ................................................................ معاوية بـ  مروان

 417 ................................................................. محؿد بـ مروان

 675 ............................................................ التقؿل زفر بـ مزاحؿ

 336 ........................................................... الُعْؽظ حاتؿ بـ ُمَسبِّح

 328 .............................................................. الَؿْرُزَبان بـ مسروق

 181 ................................................................... كدام بـ مسعر

 213 ...................................................... إكصاري ُمَخؾَّد بـ مسؾؿة
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 798 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 192 ........................................................... القراق صفؿان بـ مطر

 183 ................................................................ اهلل طبد بـ مطرف

 535 .................................................................... هشام بـ معاذ

 644 ..................................................... الُؿَفؾَّب بـ طؿرو بـ معاوية

 423 ....................................................... الربقع بـ إبراهقؿ بـ معؿر

 236 ................................................................... طقسك بـ َمْعـ

ـَِدي محؿد بـ الؿػضؾ  374 ...................................................... الَج

 234 ........................................................... الزكجاين بـدار بـ مؽل

ل  373 ..................................................................... طظ بـ َمـْدَّ

 337 ................................................................... زياد بـ الؿـذر

 244 ............................................................ مزاحؿ أبل بـ مـصقر

 136 ................................................................ َوْرَدان بـ مـصقر

 423 .................................................................. بحر بـ الؿـفال

 354 ................................................................. مخؾد بـ مفاجر

 317 ................................................................إسحاق بـ مقسك

 272 ..................................................... الؿـؼري إسؿاطقؾ بـ مقسك

ـُ  ُمقَسك ا ْب  163 ......................................................... التُّْسَتِريُّ  َزَكِريَّ

 247 .......................................................... الجقين سفؾ بـ مقسك

 542 .......................................................... القؿاين صارق بـ مقسك

 471 ...................................................................طؼبة بـ مقسك

 799 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

ـُ  مقسك  167 ................................................................... ُطَؾّل  ب

 434 ...................................................... طقسك أبق مقسك بـ مقسك

 325 ................................................................ هارون بـ مقسك

 552 .......................................................... الجشؿل أبان بـ مقؿقن

 278 ..................................................................... ديزي بـ كافع

 532 .................................................................... كجقح بـ كائؾ

ال زَّ  499 .......................................................... الفاليل سبرة بـ الـَـّ

 431 ............................................................ صقق بـ داود بـ كصر

 263 .......................................................... الضبعل طؿران بـ َكْصر

 645 .................................................................... ُقَدْيد بـ كصر

 689 ........................................................ الُجرشل محؿد بـ الـضر

 171 .......................................................... كعقؿ بـ أمحد بـ الـعؿان

 333 ................................................................. سعد بـ الـعؿان

 231 ..................................................................... محاد بـ كعقؿ

 162 .................................................................. يعؼقب بـ كعقؿ

 447 ................................................................. مريؿ أبل بـ كقح

 233 ............................................................ الضبل مطفر بـ كقفؾ

 233 ................................................................... الػروي هارون

 157 ...................................................... الفؿداين إسحاق بـ هارون

 296 .................................................................. حاتؿ بـ هارون
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 799 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

ـُ  مقسك  167 ................................................................... ُطَؾّل  ب

 434 ...................................................... طقسك أبق مقسك بـ مقسك

 325 ................................................................ هارون بـ مقسك

 552 .......................................................... الجشؿل أبان بـ مقؿقن

 278 ..................................................................... ديزي بـ كافع

 532 .................................................................... كجقح بـ كائؾ

ال زَّ  499 .......................................................... الفاليل سبرة بـ الـَـّ

 431 ............................................................ صقق بـ داود بـ كصر

 263 .......................................................... الضبعل طؿران بـ َكْصر

 645 .................................................................... ُقَدْيد بـ كصر

 689 ........................................................ الُجرشل محؿد بـ الـضر

 171 .......................................................... كعقؿ بـ أمحد بـ الـعؿان

 333 ................................................................. سعد بـ الـعؿان

 231 ..................................................................... محاد بـ كعقؿ

 162 .................................................................. يعؼقب بـ كعقؿ

 447 ................................................................. مريؿ أبل بـ كقح

 233 ............................................................ الضبل مطفر بـ كقفؾ

 233 ................................................................... الػروي هارون

 157 ...................................................... الفؿداين إسحاق بـ هارون

 296 .................................................................. حاتؿ بـ هارون
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ِفٗطؽ األعالّ املرتدِ هل  833 
 

 

 

 

 231 ................................................................. رئاب بـ هارون

 168 ...................................................... الؿصري سؾقؿان بـ هارون

 278 ............................................................... معروف بـ هارون

 366 ............................................................. الرمحـ طبد بـ ُهَبْقَرة

 588 ............................................................ القهاب طبد بـ هدية

 535 ............................................................. اهلل طبد أبل بـ هشام

 131 ........................................................... الؿديـل سعد بـ هشام

 355 ....................................................... القزين الؿؾؽ طبد بـ هشام

 387 ................................................................... طؿار بـ هشام

 656 ..................................................... الؽقيف ساسان أبل بـ هشقؿ

 575 ................................................................... بشقر بـ هشقؿ

 237 ...................................................................مسؾؿ بـ هالل

 497 ........................................................... العبدي محؿد بـ مهام

 353 ................................................................سؾقؿان بـ واصؾ

 547 ............................................................. طققـة أبل مقىل واصؾ

 141 .................................................................. الغافؼل وداطـة

 167 ................................................................. الجراح بـ وكقع

 432 ......................................................... الؽرابقسل أبان بـ القلقد

 537 .................................................................... محاد بـ القلقد

 176 ........................................................ القلقد بـ شجاع بـ دالقلق

 831 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 143 .......................................................... الدمشؼل طتبة بـ القلقد

 568 ....................................................................طتبة بـ القلقد

 343 .................................................................. مسؾؿ بـ القلقد

 435 .......................................................... حازم بـ جرير بـ وهب

اين يحقك  369 ................................................................... الِحؿَّ

 363 ............................................................... ُأَكْقَسة أبل بـ يحقك

 398 ................................................................ بؽقر أبل بـ يحقك

 171 .............................................................. صالب أبل بـ يحقك

 535 ................................................................ كثقر أبل بـ يحقك

 631 ..................................................................... آدم بـ يحقك

مالُؿؼَ  حؽقؿ بـ يحقك  494 ........................................................... قِّ

 453 ...................................................... زائدة أبل بـ زكريا بـ يحقك

 353 ........................................................... العطار سعقد بـ يحقك

 363 ................................................................... ُسَؾْقؿ بـ يحقك

 419 ......................................................... الحراين اهلل طبد بـ يحقك

 467 .................................................... الضحاك بـ اهلل طبد بـ يحقك

 152 ............................................................. الؿؾؽ طبد بـ يحقك

اين طبدالحؿقد بـ يحقك  147 .................................................... الِحؿَّ

 471 ........................................................ صالح بـ طثؿان بـ يحقك

 464 ........................................................ بـ سعقد طثؿان بـ يحقك
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 831 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 143 .......................................................... الدمشؼل طتبة بـ القلقد

 568 ....................................................................طتبة بـ القلقد

 343 .................................................................. مسؾؿ بـ القلقد

 435 .......................................................... حازم بـ جرير بـ وهب

اين يحقك  369 ................................................................... الِحؿَّ

 363 ............................................................... ُأَكْقَسة أبل بـ يحقك

 398 ................................................................ بؽقر أبل بـ يحقك

 171 .............................................................. صالب أبل بـ يحقك

 535 ................................................................ كثقر أبل بـ يحقك

 631 ..................................................................... آدم بـ يحقك

مالُؿؼَ  حؽقؿ بـ يحقك  494 ........................................................... قِّ

 453 ...................................................... زائدة أبل بـ زكريا بـ يحقك

 353 ........................................................... العطار سعقد بـ يحقك

 363 ................................................................... ُسَؾْقؿ بـ يحقك

 419 ......................................................... الحراين اهلل طبد بـ يحقك

 467 .................................................... الضحاك بـ اهلل طبد بـ يحقك

 152 ............................................................. الؿؾؽ طبد بـ يحقك

اين طبدالحؿقد بـ يحقك  147 .................................................... الِحؿَّ

 471 ........................................................ صالح بـ طثؿان بـ يحقك

 464 ........................................................ بـ سعقد طثؿان بـ يحقك
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 832 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 642 ..................................................... الَعْقزار أبل بـ طؼبة بـ يحقك

 439 ............................................................ العـبري كثقر بـ يحقك

 178 ........................................................ صاطد بـ محؿد بـ يحقك

 178 ........................................................... التُّْسَتريُّ  معاذ بـ يحقك

 141 ................................................................. مقؿقن بـ يحقك

 186 ................................................................... يؿان بـ يحقك

مل يقسػ بـ يحقك  384 ........................................................... الزِّ

 533 ............................................................... حبقب أبل بـ يزيد

 264 ................................................................ مريؿ أبل بـ يزيد

 493 ............................................................ الضبعل محقد بـ يزيد

 324 .................................................................... زريع بـ يزيد

 168 ....................................................... اإلسؽـدراين سعقد بـ يديز

 639 ........................................................ مقهب بـ اهلل طبد بـ يزيد

 173 ................................................................... مِْفَران بـ يزيد

 192 ............................................................ الرمظ مقهب بـ يزيد

ؾؿل هارون بـ يزيد  213 .......................................................... السُّ

 545 ........................................................ إشج اهلل طبد بـ يعؼقب

ل اهلل طبد بـ يعؼقب  633 ........................................................ الؼؿِّ

 555 ................................................................. ططاء بـ يعؼقب

 223 ...................................................... السبقعل إسحاق بـ يقسػ

 833 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 524 ..................................................... الؿـؽدري محؿد بـ يقسػ

 139 ................................................................. ُمَسؾَّؿ بـ يقسػ

 467 ................................................................ مقسك بـ يقسػ

 495 ........................................................ زياد بـ هارون بـ يقسػ

 221 ....................................................... الؼاضل يعؼقب بـ يقسػ

 169 .................................................... الؿاجشقن يعؼقب بـ يقسػ

 341 ........................................................ الثؼػل الحارث بـ يقكس

 593 ................................................................... بؽقر بـ يقكس
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 833 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 524 ..................................................... الؿـؽدري محؿد بـ يقسػ

 139 ................................................................. ُمَسؾَّؿ بـ يقسػ

 467 ................................................................ مقسك بـ يقسػ

 495 ........................................................ زياد بـ هارون بـ يقسػ

 221 ....................................................... الؼاضل يعؼقب بـ يقسػ

 169 .................................................... الؿاجشقن يعؼقب بـ يقسػ

 341 ........................................................ الثؼػل الحارث بـ يقكس

 593 ................................................................... بؽقر بـ يقكس
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 834 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 أبْ
 354 ............................................................ التُّْرُجؿاين إبراهقؿ أبق

 495 .......................................................................... أمحد أبق

 713 ............................................................. الفجقؿل إسحاق أبق

 223 ...................................................................... إسحاق أبق

 632 ...................................................................... إسرائقؾ أبق

 693 .................................................................... إحقص أبق

 355 ......................................................................... التؼل أبق

 493 ........................................................................ التقاح أبق

 264 ...................................................................... الجقزاء أبق

 264 ...................................................................... الَحْقراء أبق

 293 ....................................................................... الدمهاء أبق

كباع أبق  624 .............................................................. الؿصري الزِّ

 324 ........................................................................ العقام أبق

 162 ........................................................................ الُؿتَّئِد أبق

 278 ................................................................ الؿدين الؿؾقح أبق

 165 ........................................................................ القؿان أبق

 428 .............................................................. الطرسقسل أمقة أبق

 137 .......................................................................... أمقة أبق

 835 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 135 ........................................................................ أيقب أبق

 237 ................................................................ فالخصا بؽر أبق

 462 ................................................................. السالؿل بؽر أبق

 279 ................................................................ طقاش بـ بؽر أبق

 339 .................................................................. كافع بـ بؽر أبق

 249 ............................................................... إشعري بالل أبق

 623 .......................................................................... تقبة أبق

 239 .......................................................................... ثقر أبق

 326 ................................................................. الـػقظ جعػر أبق

 263 ..........................................................................مجرة أبق

 148 ................................................................. الرازي حاتؿ أبق

 192 ............................................................. السجستاين حاتؿ أبق

 283 ................................................................. إطرج حازم أبق

 131 ....................................................................... َحِصْقـ أبق

 434 ............................................................... الصقريف حػص أبق

 136 ................................................................... ثَُّؿايلال محزة أبق

ري محزة أبق ؽَّ  223 ................................................................ السُّ

ْقصل محقد أبق  353 .............................................................. الِؿصِّ

 538 .................................................................الؼرشل خالد أبق

 136 ....................................................................... ِخَداش أبق
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 835 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 135 ........................................................................ أيقب أبق

 237 ................................................................ فالخصا بؽر أبق

 462 ................................................................. السالؿل بؽر أبق

 279 ................................................................ طقاش بـ بؽر أبق

 339 .................................................................. كافع بـ بؽر أبق

 249 ............................................................... إشعري بالل أبق

 623 .......................................................................... تقبة أبق

 239 .......................................................................... ثقر أبق

 326 ................................................................. الـػقظ جعػر أبق

 263 ..........................................................................مجرة أبق

 148 ................................................................. الرازي حاتؿ أبق

 192 ............................................................. السجستاين حاتؿ أبق

 283 ................................................................. إطرج حازم أبق

 131 ....................................................................... َحِصْقـ أبق

 434 ............................................................... الصقريف حػص أبق

 136 ................................................................... ثَُّؿايلال محزة أبق

ري محزة أبق ؽَّ  223 ................................................................ السُّ

ْقصل محقد أبق  353 .............................................................. الِؿصِّ

 538 .................................................................الؼرشل خالد أبق

 136 ....................................................................... ِخَداش أبق
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 836 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

 333 ........................................................................ خؾقػة أبق

 373 ......................................................................... روق أبق

 617 ......................................................................... َزبَّان أبق

 461 ......................................................................... زرطة أبق

 373 .......................................................................... زيد أبق

 554 ......................................................................... سعد أبق

 593 ................................................................. إشج سعقد أبق

 213 ................................................................ الَؼْسَؿظ سـان أبق

 326 ............................................................... الحراين شعقب أبق

 156 .................................................................إشج صالح أبق

 278 ............................................................... الُخْقِزي صالح أبق

 645 .......................................................................صػقان أبق

 182 ........................................................................ ضؿرة أبق

 162 ........................................................................ صالب أبق

 163 ....................................................................... طاصؿ أبق

 131 .......................................................................... طباد أبق

 193 ......................................................... َشبُّقَيف بـ الرمحـ طبد أبق

 536 .................................................................. الرحقؿ طبد أبق

 163 .............................................................. الزبقري اهلل طبد أبق

 194 .............................................................. القزيدي اهلل طبد أبق

 837 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

ي بـ اهلل طبد أبق  253 ............................................................. الَبرِّ

 181 ............................................................... إخػش طبداهلل أبق

 354 ................................................................. لحدادا طبقدة أبق

ريُّ  طبقدة أبق  233 ................................................................. السَّ

 431 .......................................................................... ُطْتبة أبق

 319 ................................................................ الؿالؽل طروة أبق

 662 .................................................................. الحـػل طظ أبق

 374 .................................................................. الضرير طؿر أبق

 626 ................................................................ سفقؾ بـ طؿر أبق

 163 ....................................................................... طؿران أبق

 141 ......................................................................... طؿرة أبق

 135 ............................................................... البصري طؿرو أبق

قباين طؿرو أبق  263 ................................................................ السَّ

 263 ................................................................ الشقباين طؿرو أبق

ْقص طقسك أبق  434 ................................................................الشِّ

 453 ......................................................................... قتادة أبق

 475 ........................................................................... قرة أبق

 289 ......................................................................... كامؾ أبق

 223 ........................................................................ كريب أبق

 588 ........................................................................ مِْجَؾز أبق
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 837 فٗطؽ األعالّ املرتدِ هلِ
 

 

 

 

ي بـ اهلل طبد أبق  253 ............................................................. الَبرِّ

 181 ............................................................... إخػش طبداهلل أبق

 354 ................................................................. لحدادا طبقدة أبق

ريُّ  طبقدة أبق  233 ................................................................. السَّ

 431 .......................................................................... ُطْتبة أبق

 319 ................................................................ الؿالؽل طروة أبق
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ـْ  َثـِل: َقاَل  َم  527 ............................................ ُفالَنٌ  فِقفِ  َوَثبََّتـِل ُفالَنٌ  َحدَّ

ـْ   532 .................................................. ُفالنٍ  كَِتاِب  فِل َوَجْدُت : َقاَل  َم

ـْ  ـْ  بَِخطِّفِ  ُفالَنٍ  كَِتاِب  فِل َقَرْأُت : اَل قَ  َم  536 ........ ُفالَنٍ  َخطُّ  َأكَّفُ  ُفالَنٌ  َوَأْخَبَركِل ُفالَنٍ  َط

ـْ  َثـِل: َفَؼاَل  ُفالًَكا، َسَلْلُت : َقاَل  َم  539 ......................................... ُفالَنٌ  َحدَّ
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ـْ  ـٌ  ُهقَ : َقاَل  َم ـْ  َفاْكُظُروا ِدي  427 ........................................... َتْلُخُذوَكفُ  َطؿَّ

ـْ  َباُب  زَ  َم  432 ......................................................... إَْخذِ  فِل َتَجقَّ

ِث  َطَؾك اْلِؼَراَءةِ  فِل َباٌب   437 .................................................... اْلُؿَحدِّ

ـْ   452 ............................................................. َذلَِؽ  بِِخالَِف  َقاَل  َم

 458 ................................................. َواْلُؿـَاَوَلةِ  اإِلَجاَزةِ  فِل اْلَؼْقلِ  َباُب 

 486 .................................................................. ِب بِاْلُؽتُ  اْلَقِصقَّةُ 

ـْ  َفاَدةِ  َلْػظِ  َطَؾك َقاَلفُ  َم  488 ........................................................ الشَّ

ـْ   497 ................................................................. َسِؿْعُت : َقاَل  َم

ـْ  َثـَا: َقاَل  َم َثفُ  ُفالًكا َأنَّ  ُفالنٌ  َحدَّ  533 ............................................... َحدَّ

ـْ  ـْ  ُفالنٌ  َأْكَبَلكِل: َقاَل  َم  539 .................................................... ُفالنٍ  َط

ـْ  َثـَا ُفالَنٌ : َقاَل  َم مَ . َحدَّ  515 ................................................ آْسؿَ  َفَؼدَّ

ـْ   521 .............................................. ُفالَنٌ  َأْخَبَركِل ُفالٌَن، لِل َقاَل : َقاَل  َم

ـْ  ـْ  َيْلُثرُ  ُفالًَكا َسِؿْعُت : َقاَل  َم  523 .............................................. ُفالَنٍ  َط

ـْ  َثَؽ : لُِػالَنٍ  ُقْؾُت : َقاَل  َم  524 .............................................. ُفالٌَن؟ َأَحدَّ

ـْ  َثـِل: َقاَل  َم  527 ............................................ ُفالَنٌ  فِقفِ  َوَثبََّتـِل ُفالَنٌ  َحدَّ

ـْ   532 .................................................. ُفالنٍ  كَِتاِب  فِل َوَجْدُت : َقاَل  َم

ـْ  ـْ  بَِخطِّفِ  ُفالَنٍ  كَِتاِب  فِل َقَرْأُت : اَل قَ  َم  536 ........ ُفالَنٍ  َخطُّ  َأكَّفُ  ُفالَنٌ  َوَأْخَبَركِل ُفالَنٍ  َط

ـْ  َثـِل: َفَؼاَل  ُفالًَكا، َسَلْلُت : َقاَل  َم  539 ......................................... ُفالَنٌ  َحدَّ
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ـْ  َثـِل: َفَؼاَل  ُفالًَكا، َحَضْرُت : َقاَل  َم  543 ....................................... ُفالَنٌ  َحدَّ

ـْ  ـْ  ُفالَنٌ  َلـَا َذَكرَ : َقاَل  َم  542 ................................................... ُفالَنٍ  َط

ـْ  ـْ  ُفالَنٌ  َلـَا َزَطؿَ : َقاَل  َم  544 ...................................................ُفالَنٍ  َط

ـْ  َثـِل: َقاَل  َم  547 ......................................... ُفالَنٍ  إَِلك َذلَِؽ  َوَردَّ  ُفالَنٌ  َحدَّ

ـْ  ـِل: َقاَل  َم  553 ......................................... ُفالَنٌ  َطَؾْقفِ  َدلَّ  َما َطَؾك ُفالَنٌ  َدلَّ

ـْ   551 .................................... ُفالَنٍ  إَِلك َث اْلَحِدي َفَلْلَجلَ  ُفالًَكا، َسَلْلُت : َقاَل  َم

ـْ  ـْ  َأَخْذُتفُ  َكَؿا َطـِّل ُخذْ : َقاَل  َم  552 ............................................ ُفالَنٍ  َط

ـْ  َثـِل: َقاَل  َم َثفُ  ُفالًَكا َأنَّ  َلفُ  َحَؾَػ  ُفالًَكا َأنَّ  ُفالَنٌ  َحدَّ  553 ............................. َحدَّ

ـْ  َثـِل: َقاَل  َم ةٌ  َحدَّ  555 .................................................. ُفالَنٌ  فِقِفؿْ  ِطدَّ

ـْ  َث فَ  ُفالَنٍ  إَِلك َأْرَسْؾُت : َقاَل  َم  556 ........................................ َرُسقلِل َحدَّ

ـْ  ْثُت : َقاَل  َم  557 ............................................. ُفالَنٍ  إَِلك ُرفِعَ  َحِديًثا ُحدِّ

ـْ  َثـِل: َقاَل  َم ـْ  ُفالَنٌ  َحدَّ  558 .................................................. َكْػِسل َط

 561 ................................................. َواإِلْخَبارِ  الَحِديِث  فِل اْلَؼْقلِ  َباُب 

ـِ  َتْؼِقيؿِ  فِل اْلَؼْقُل   568 ............................................اْلَخَطلِ  بِنِْصالَِح  الؾَّْح

ـْ  ـَك بِنَِصاَبةِ  َقاَل  َم  581 ........................................... بِالؾَّْػظِ  َيْعَتدَّ  َوَلؿْ  اْلَؿْع

ـْ  َباُب  َباعِ  َقاَل  َم  588 ......................................................... الؾَّْػظِ  بِاتِّ

 592 ....................................................... َوالتَّْلِخقرِ  التَّْؼِديؿِ  فِل اْلَؼْقُل 

 597 ................................................................... اْلُؿَعاَرَضةِ  َباُب 

 819 فٗطؽ املٛضٛعات
 

 

 

 

 599 .................................................................... اْلُؿَذاَكَرةِ  َباُب 

ـْ  َباُب  َواَيةَ  َيَتَفقَُّب  َكانَ  َم اَها الرِّ َؽ التَّ  َوُيْؽثِرُ  َوَيَتَققَّ  636 .............................. َشؽُّ

ـْ  َباُب  َواَيةِ  َكْثَرةَ  َكِرهَ  َم  612 ......................................................... الرِّ

ـْ  َباُب  ـَ  َيْرِوَي  َأنْ  َكِرهَ  َم  623 ............................................. ِطـَْدهُ  َما َأْحَس

ـِ  َباُب   629 ................................................... اْلَحِديِث  إَِطاَدةَ  اْسَتْثَؼَؾ  َم

ـِ   634 ............................................................. بِاْلَحِديِث  اْخُتصَّ  َم

 638 .............................................................. َأْهؾِفِ  َغْقرِ  فِل َوْضُعفُ 

 648 ..................................................................... فِقفِ  اْلُؿـَاَفَسةُ 

ـْ  َث  َأنْ  َكِرهَ  َم  656 .....................................................َيـِْقَي  َحتَّك ُيَحدِّ

ـْ  َث  َأنْ  َكِرهَ  َم  657 .................................................. َقَرارٍ  َغْقرِ  َطَؾك ُيَحدِّ

ـْ  َث  َأنْ  َكِرهَ  َم َر  َحتَّك ُيَحدِّ  659 .................................................... َيَتَطفَّ

ُث  بِفِ  َيَتَؽؾَّؿُ  َما ـَ  َفَراِغفِ  ِطـْدَ  اْلُؿَحدِّ  662 ......................................اْلَحِديِث  مِ

 664 ....................................................................إََصؿِّ  إِْسَؿاعُ 

َؿاعِ  َمـْعُ   665 ...................................................................... السَّ

ـْ  ـْ  َوَكْحَقُه، مِْثَؾُف،: َقاَل  َم  667 .............................................. َكِرَهُفَؿا َوَم

ـْ  ْث : َقاَل  َم امِعُ  َكِشطَ  َما َحدِّ  668 ................................................... السَّ

ـْ  ْثـِل: َقاَل  َم َثَؽ  َحتَّك َحدِّ  673 .................................................... ُأَحدِّ

ـْ  اإِلَباَكةُ  ِث  َضْعِػ  َط  673 ...................................................... اْلُؿَحدِّ
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 599 .................................................................... اْلُؿَذاَكَرةِ  َباُب 

ـْ  َباُب  َواَيةَ  َيَتَفقَُّب  َكانَ  َم اَها الرِّ َؽ التَّ  َوُيْؽثِرُ  َوَيَتَققَّ  636 .............................. َشؽُّ

ـْ  َباُب  َواَيةِ  َكْثَرةَ  َكِرهَ  َم  612 ......................................................... الرِّ

ـْ  َباُب  ـَ  َيْرِوَي  َأنْ  َكِرهَ  َم  623 ............................................. ِطـَْدهُ  َما َأْحَس

ـِ  َباُب   629 ................................................... اْلَحِديِث  إَِطاَدةَ  اْسَتْثَؼَؾ  َم

ـِ   634 ............................................................. بِاْلَحِديِث  اْخُتصَّ  َم

 638 .............................................................. َأْهؾِفِ  َغْقرِ  فِل َوْضُعفُ 

 648 ..................................................................... فِقفِ  اْلُؿـَاَفَسةُ 

ـْ  َث  َأنْ  َكِرهَ  َم  656 .....................................................َيـِْقَي  َحتَّك ُيَحدِّ

ـْ  َث  َأنْ  َكِرهَ  َم  657 .................................................. َقَرارٍ  َغْقرِ  َطَؾك ُيَحدِّ

ـْ  َث  َأنْ  َكِرهَ  َم َر  َحتَّك ُيَحدِّ  659 .................................................... َيَتَطفَّ

ُث  بِفِ  َيَتَؽؾَّؿُ  َما ـَ  َفَراِغفِ  ِطـْدَ  اْلُؿَحدِّ  662 ......................................اْلَحِديِث  مِ

 664 ....................................................................إََصؿِّ  إِْسَؿاعُ 

َؿاعِ  َمـْعُ   665 ...................................................................... السَّ

ـْ  ـْ  َوَكْحَقُه، مِْثَؾُف،: َقاَل  َم  667 .............................................. َكِرَهُفَؿا َوَم

ـْ  ْث : َقاَل  َم امِعُ  َكِشطَ  َما َحدِّ  668 ................................................... السَّ

ـْ  ْثـِل: َقاَل  َم َثَؽ  َحتَّك َحدِّ  673 .................................................... ُأَحدِّ

ـْ  اإِلَباَكةُ  ِث  َضْعِػ  َط  673 ...................................................... اْلُؿَحدِّ
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َٓ  َيْسَؿعُ  الَِّذي فِل ِث  َوْجفَ  َيَرى َو  681 ........................................... اْلُؿَحدِّ

َؿاعِ  َبْعضِ  ُسُؼقطِ  فِل  682 ......................................................... السَّ

 683 ......................................... َيْسَؿُعقنَ  َوُهؿْ  َأَحُدُهؿْ  َيْسَلُل  اْلَجَؿاَطةِ  فِل

ـْ  دَ  َم  685 ................................................................ َذلَِؽ  فِل َشدَّ

 686 .......................................................................... اإِلْمالَءُ 

ْستِْؿالَءُ  ِٓ  688 ....................................................................... ا

 689 ...................................................... اْلَؿَساِجدِ  فِل اْلَؿَجالِسِ  َطْؼدُ 

ْردُ   693 ............................................................................السَّ

 691 ........................................................................ آْكتَِخاُب 

ـُ   692 .......................................................................... التَّْؾِؼق

ـَ  َؿاعِ السَّ  َكْؼُؾ   694 ........................................................... اْلُؽُتِب  مِ

َؿاعِ  َكْؼُؾ  ـَ  السَّ  695 ........................................................... اْلِحْػظِ  مِ

ائَِرةُ  ـَ  الدَّ ـِ  َبْق  696 ............................................................. اْلَحِديَثْق

ْرُب  اْلَحؽُّ   697 ................................................................. َوالضَّ

 698 .......................................................... اْلَحَقاِشل َطَؾك التَّْخِريُج 

رُ  اْلَحْرُف   699 .................................................................. اْلُؿَؽرَّ

ْؽُؾ  الـَّْؼطُ   733 ................................................................... َوالشَّ

 731 ............................................................ التَّْصـِقِػ  فِل التَّْبِقيُب 

 821 فٗطؽ املٛضٛعات
 

 

 

 

ـَ  اْلَجْؿعُ  َواةِ  َبْق  732 ................................................................ الرُّ

ـْ  اْلُؿَصـُِّػقنَ   733 ............................................ إَْمَصارِ  فِل اْلِػْؼفِ  ُرَواةِ  مِ

 713 ........................................................................ الػفارس

 715 ............................................................الؼرآكقة أيات ففرس

 717 ......................................................... الـبقية إحاديث ففرس

 733 ..................................................................... أثار ففرس

 747 .................................................................... الشعر ففرس

 753 ..................................................................... أثار ففرس

 751 .................................................................. إماكـ  ففرس

 755 .......................................................... شققخ الؿصـػ ففرس

 765 ..................................................... لؿترجؿ لفؿا إطالم ففرس

 815 ............................................................. الؿقضقطات ففرس

 821 فٗطؽ املٛضٛعات
 

 

 

 

ـَ  اْلَجْؿعُ  َواةِ  َبْق  732 ................................................................ الرُّ

ـْ  اْلُؿَصـُِّػقنَ   733 ............................................ إَْمَصارِ  فِل اْلِػْؼفِ  ُرَواةِ  مِ

 713 ........................................................................ الػفارس

 715 ............................................................الؼرآكقة أيات ففرس

 717 ......................................................... الـبقية إحاديث ففرس

 733 ..................................................................... أثار ففرس

 747 .................................................................... الشعر ففرس

 753 ..................................................................... أثار ففرس

 751 .................................................................. إماكـ  ففرس

 755 .......................................................... شققخ الؿصـػ ففرس

 765 ..................................................... لؿترجؿ لفؿا إطالم ففرس

 815 ............................................................. الؿقضقطات ففرس

 821 فٗطؽ املٛضٛعات
 

 

 

 

ـَ  اْلَجْؿعُ  َواةِ  َبْق  732 ................................................................ الرُّ

ـْ  اْلُؿَصـُِّػقنَ   733 ............................................ إَْمَصارِ  فِل اْلِػْؼفِ  ُرَواةِ  مِ

 713 ........................................................................ الػفارس

 715 ............................................................الؼرآكقة أيات ففرس

 717 ......................................................... الـبقية إحاديث ففرس

 733 ..................................................................... أثار ففرس

 747 .................................................................... الشعر ففرس

 753 ..................................................................... أثار ففرس

 751 .................................................................. إماكـ  ففرس

 755 .......................................................... شققخ الؿصـػ ففرس

 765 ..................................................... لؿترجؿ لفؿا إطالم ففرس

 815 ............................................................. الؿقضقطات ففرس
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ـَ  اْلَجْؿعُ  َواةِ  َبْق  732 ................................................................ الرُّ

ـْ  اْلُؿَصـُِّػقنَ   733 ............................................ إَْمَصارِ  فِل اْلِػْؼفِ  ُرَواةِ  مِ

 713 ........................................................................ الػفارس

 715 ............................................................الؼرآكقة أيات ففرس

 717 ......................................................... الـبقية إحاديث ففرس

 733 ..................................................................... أثار ففرس

 747 .................................................................... الشعر ففرس

 753 ..................................................................... أثار ففرس

 751 .................................................................. إماكـ  ففرس

 755 .......................................................... شققخ الؿصـػ ففرس

 765 ..................................................... لؿترجؿ لفؿا إطالم ففرس

 815 ............................................................. الؿقضقطات ففرس

قائمة المصادر والمراجع......................................................... 713

 821 فٗطؽ املٛضٛعات
 

 

 

 

ـَ  اْلَجْؿعُ  َواةِ  َبْق  732 ................................................................ الرُّ
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 751 .................................................................. إماكـ  ففرس
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